OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
NACIONAL
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)
OPORTUNIDADES

Inova Brasil
Programa de Incentivo à
Inovação nas Empresas
Brasileiras

OBJETIVO

Apoio aos Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação
das Empresas Brasileiras, detalhados em metas e objetivos
pretendidos durante o período de tempo do financiamento,
em consonância com a Política de Desenvolvimento
Produtivo – PDP

PROPONENTE

VALORES
DISPONIBILIZADOS

DATA DE
LANÇAMENTO

Empresa

-

-

PRAZO DE SUBMISSÃO
PROPOSTAS / PLANOS

Fluxo Contínuo

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
PROPONENTE

VALORES
DISPONIBILIZADOS

DATA DE
LANÇAMENTO

PRAZO DE SUBMISSÃO
PROPOSTAS / PLANOS

Apoiar o aumento da competitividade por meio de
investimentos em inovação compreendidos na estratégia de
negócios da empresa, contemplando ações contínuas ou
estruturadas para inovações em produtos, processos e
marketing1, além do aprimoramento das competências e do
conhecimento técnico no país.

Empresa

-

-

Fluxo contínuo

Financiamento, de até R$ 10 milhões, a projetos de
implantação, expansão e modernização de
empreendimentos, incluindo investimentos em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação.

Empresa

-

-

Fluxo contínuo

Cartão BNDES

Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que
pretendam investir em inovação podem solicitar o Cartão
BNDES para financiar a contratação de serviços de pesquisa
aplicada, desenvolvimento e inovação (P,D&I) voltados ao
desenvolvimento de produtos e processos.

Empresa

-

-

Fluxo contínuo

BNDES Limite de Crédito

Crédito rotativo, com limite definido pelo BNDES, para o
apoio financeiro a empresas ou grupos econômicos, que
representem baixo risco de crédito, destinado à execução de
investimentos correntes em seus respectivos setores de
atuação e a investimentos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação.

Empresa

-

-

Fluxo contínuo

PRAZO DE SUBMISSÃO
PROPOSTAS / PLANOS

OPORTUNIDADES

BNDES Inovação

BNDES Automático

OBJETIVO

ESTADUAL
FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais)
OPORTUNIDADES

OBJETIVO

Pró-inovação
Parceria FAPEMIG /
BDMG

Financiar projetos de desenvolvimento e/ou implantação de
inovação de produtos e serviços.

PROPTEC
Parceria FAPEMIG /
BDMG

Financiamento a projetos de implantação, ampliação e
modernização de empresas localizadas em parques
tecnológicos.

PROPONENTE

VALORES
DISPONIBILIZADOS

DATA DE
LANÇAMENTO

Empresas

R$ 90 milhões

-

Fluxo Contínuo

Empresas
localizadas em
parques
tecnológicos

R$ 30 milhões

-

Fluxo Contínuo

BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais)
OPORTUNIDADES

OBJETIVO

Pró-inovação
Parceria FAPEMIG /
BDMG

Financiar projetos de desenvolvimento e/ou implantação de
inovação de produtos e serviços.

PROPTEC
Parceria FAPEMIG /
BDMG

Financiamento a projetos de implantação, ampliação e
modernização de empresas localizadas em parques
tecnológicos.

PROPONENTE

VALORES
DISPONIBILIZADOS

DATA DE
LANÇAMENTO

PRAZO DE SUBMISSÃO
PROPOSTAS / PLANOS

Empresas

R$ 90 milhões

-

Fluxo Contínuo

Empresas
localizadas em
parques
tecnológicos

R$ 30 milhões

-

Fluxo Contínuo
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
INOVACRED
Parceria BDMG / FINEP

Financiamento a empresas de receita operacional bruta anual
ou anualizada de até R$ 90 milhões, para aplicação no
desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou
no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação
em marketing ou inovação organizacional visando a ampliar a
competitividade das empresas no âmbito regional ou
nacional.

Empresas de
ROB anual até
R$ 90 milhões

R$ 80 milhões

-

Fluxo Contínuo

GLOSSÁRIO
ECTIs

Entidades Científicas, Tecnológicas e de Inovação: instituições de pesquisa e/ou ensino superior e pesquisa, públicas ou privadas; órgãos da administração
direta ou indireta do Estado; fundações de apoio e demais pessoas jurídicas públicas ou privadas, sediadas no Estado de Minas Gerais.

IA

Instituições de apoio: instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico
e tecnológico de interesse das instituições estaduais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e instituições criadas ao amparo da Lei nº 8.958,
de 20/12/1994, que possuam esta mesma finalidade.

ICTs

Instituições de Pesquisa Científicas e Tecnológicas: Centros, departamentos, laboratórios ou outras unidades organizacionais de instituições de pesquisa
públicas ou privadas, sem fins lucrativos, cujo conjunto de estratégias e/ou atividades de pesquisa e desenvolvimento, em determinado setor, tenham sido
desenvolvidas para atender às necessidades de mercado demandadas por empresas brasileiras, nos últimos três anos

IT

Instituição Tecnológica: pessoa jurídica de direito público interno ou entidade direta ou indiretamente por ela controlada ou pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico,
bem como desenvolvimento tecnológico.

IES

Instituições de ensino superior
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