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Programa de apoio à aquisição inovadora em 
empresas de telecomunicações 
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A Finep é uma empresa 
pública vinculada ao MCTIC 
(Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações) criada em 24 
de julho de 1967.  

Seu objetivo é atuar em toda a cadeia 
da inovação, com foco em ações 
estratégicas, estruturantes e de 
impacto para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. 

A Finep 
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Inovação é a introdução de novidade ou 
aperfeiçoamento no ambiente produtivo 
ou social que resulte em novos produtos, 
processos ou serviços. 
(Lei 10.973/04 – Lei da Inovação) 

Inovações devem, necessariamente, 
estar disponibilizadas no mercado, 
aplicadas nas organizações ou 
transferidas para a sociedade.  

A inovação pode apresentar 
escala local, nacional ou mundial. 
Pode ser incremental ou radical. 

Inovação 
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Áreas prioritárias para apoio da Finep 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

Defesa e 
Aeroespacial 

 Saúde 
Desenvolvimento Social e 
Tecnologias Assistivas 

Energia 
Renovável 

 Óleo, Gás e 
Naval 
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Financiamento 
reembolsável para 

empresas 

O apoio da Finep abrange todo o ciclo de C,T&I, da pesquisa básica até o 
desenvolvimento de produtos, serviços e processos nas empresas. 

Subvenção 
econômica para 
empresas 

Financiamento 
não-reembolsável 
para ICTs 

Investimento em fundos 

Investimento direto 

Investimento em empresas inovadoras via 
aquisição de participação societária: apoio 
à capitalização e desenvolvimento 

Instrumentos de apoio 
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Financiamento reembolsável 

Público Alvo:  

Porte ROB Modalidade 

Pequenas Menor ou igual a R$ 16 MM 

INDIRETO 
(Agente Financeiro) 

Médias R$ 16 MM a 90 MM 

Médias-Grandes R$ 90 MM a R$ 300 MM 

DIRETO 

Grandes Empresas 
Brasileiras 

Maior do que R$ 300 MM 

Objetivo: 

Elevar o status tecnológico do parque produtivo nacional de modo a torná-lo apto a 
fazer frente aos desafios prevalecentes nos mercados nacional e internacional.  

Finep 
Inovação 
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Financiamento reembolsável – Finep Inovação 

Apresentação de Propostas: 
http://www.finep.gov.br/como-obter-
financiamento-component?op=empresa 

Finep 
Inovação 

http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa
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Finep Inovação – Condições 

Taxas: 
7% - 12% 

a.a.* 

Carência:  
até 48 meses 

Prazo Total 
(Amortização + 

Carência): 
até 144 meses 

Participação da 
Finep: 

até 90% do 
valor do 
projeto 

(*) Considerando a TJLP de 7% a.a. 

O que pode ser financiado:  

• Equipe Própria 

• Serviços de 
Consultoria 

• Serviços de Terceiros 

• Matérias Primas 

• Equipamentos 
(Nacionais ou 
Importados) 

• Softwares (Nacionais 
ou Importados)  

• Treinamentos  

• Viagens / Diárias 

• Obras Civis / 
Instalações 

• Outros 
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Condições:  

Porte ROB Taxa 

Micro e Pequenas Menor ou igual a R$ 16 MM TJLP 

Médias R$ 16 MM a 90 MM TJLP + 1% a.a. 

Para micro e pequenas empresas existe uma linha de financiamento de até 
R$ 150 mil: 
•  Inovacred Expresso: TJLP + 3% a.a. 

Carência:  
até 24 meses 

Prazo Total (Amortização + Carência):  
até 96 meses 

Projetos de até 10 milhões 

Financiamento descentralizado - Inovacred 

Carência:  
até 12 meses 

Prazo Total (Amortização + Carência):  
até 48 meses 
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Financiamento descentralizado - Inovacred 

Lista completa de agentes financeiros: http://download.finep.gov.br/programas/inovacred/ParceirosInovacred.pdf 

Parceiros Credenciados: 

http://download.finep.gov.br/programas/inovacred/ParceirosInovacred.pdf
http://download.finep.gov.br/programas/inovacred/ParceirosInovacred.pdf


Programa de apoio à aquisição inovadora em 
empresas de telecomunicações 
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O Programa visa auxiliar a retomada do crescimento do setor no período 
2017-2020.  

O Programa foi lançado em 19/06/2017 e contempla a criação de uma linha 
de financiamento para aquisição de equipamentos de telecomunicações 
reconhecidos como Bens Desenvolvidos no País pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) nos termos da Portaria MCT 
nº 950, de 12 de dezembro de 2006, e que pertençam à posição NCM 85.17. 
 

Obs: Consideram-se Bens Desenvolvidos no País aqueles que atendam às especificações, 
normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e 
desenvolvimentos tenham sidos realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento 
em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil. 

Programa de apoio à aquisição inovadora em 
empresas de telecomunicações 
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Obs.: a Finep continuará operando com as condições de financiamento definidas na Política 
Operacional para  apoio a projetos de desenvolvimento de novos produtos, processos e 
serviços. 

O acesso aos recursos reembolsáveis ocorrerá por meio dos fluxos operacionais 
da Finep (sistema Finep Inovação). 

Condições de financiamento: 

• Taxa de Juros:  TR + 7% a.a.  

• Financiamento: 80% do valor do projeto 

• Prazo de carência: 12 (doze) meses 

• Prazo total: 36 (trinta e seis) meses 

• Valor mínimo: R$ 500 mil (quinhentos mil reais) 

• Liberação em parcela única 

 
 

 

Programa – Condições 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 

Cadastro da Empresa + Moderação 
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Cadastro da Empresa + Moderação 

• O acesso aos recursos reembolsáveis será efetuado diretamente com 
a Finep, sem utilização de agentes intermediários. 

 

• A empresa que irá efetuar a aquisição de equipamentos será a 
empresa tomadora de recursos e deverá efetuar seu cadastramento 
junto à Finep. 
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   - Acesse o site da Finep (www.finep.gov.br) 

Clique aqui 
para iniciar o 
cadastro da 
empresa 

Importante! 

Acesso à Plataforma FINEP Inovação 
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Informações solicitadas no cadastro da empresa: 

 
• Informações da empresa 
 
 
• Características tecnológicas  
 
 
 
• Informações financeiras 
  

• Identificação da empresa 
• Características da empresa 

• Informações gerais 
• Características das atividades inovadoras 
• Apoio recebido do governo 

• Demonstrações financeiras 
• Balanço patrimonial e DRE 
• Declaração do contador 

Após o envio do cadastro e durante o preenchimento do PEI, será iniciada a etapa de moderação 
do cadastro, na qual a Finep verifica eventuais inconsistências, erros de preenchimento ou de 
entendimento e, conforme o caso, entra em contato com o cliente, para que sejam realizados os 
ajustes pertinentes. 

Cadastro da Empresa + Moderação 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Cadastro da Empresa + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 
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Acesse o site da Finep (www.finep.gov.br), faça login e acesse: 

Cadastro da Proposta + Moderação 

http://www.finep.gov.br/
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 Na pergunta 1, selecione “Inovação de processo”: 

Cadastro da Proposta + Moderação 
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 Na pergunta 5, selecione “Sim”: 

Cadastro da Proposta + Moderação 
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Cadastro da Proposta + Moderação 

• A partir da marcação “Sim” na pergunta 5, será aberto formulário de 
submissão de propostas específico para o Programa, a ser preenchido pela 
empresa proponente. 

• A empresa deverá encaminhar como anexo à proposta a Planilha de 
Orçamento de Aquisição de Equipamentos de Telecomunicações, que está 
disponível no formulário. 

• A Planilha contém a lista dos equipamentos certificados que atendem às 
condições de Bens Desenvolvidos no País, nos termos da Portaria MCT nº 
950/2006, restritos ao NCM 85.17 de telecomunicações. 

• NCM 85.17: aparelhos telefônicos, incluídos os telefones para redes 
celulares e para outras redes sem fio; outros aparelhos para transmissão ou 
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para 
comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como um rede local 
(LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)), exceto os aparelhos das 
posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. 
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Exemplo de Planilha de Orçamento: 

 

 

 

Cadastro da Proposta + Moderação 
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Cadastro da Proposta + Moderação 

Itens Financiáveis:  

 

• SOMENTE “Aquisição de Máquinas e Equipamentos” que atendem às 
condições de Bens Desenvolvidos no País, nos termos da Portaria MCT 
nº 950/2006, restritos ao NCM 85.17 de Telecomunicações. 

 

• NÃO SERÁ permitida a alocação de recursos em quaisquer outros 
itens de dispêndio. 

 

• NÃO poderão ser incluídos dispêndios com serviços acessórios, 
como instalação, treinamento e operação assistida. 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Cadastro da Empresa + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 
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• Análises independentes e paralelas 

• Resposta da Finep sobre a aprovação ou não da solicitação de financiamento 

Conferência da Planilha de Orçamento de Aquisição, 
valor solicitado de acordo com mínimo e equipamentos 
listados de acordo com Portaria nº 950/2006 e NCM 
85.17 (equipamentos de telecomunicações). 

Objetivo: avaliar se a 
proposta é financiável e 
se está estruturada 
adequadamente. 

Objetivo: avaliar o risco da 
operação e a capacidade 
de pagamento da empresa. 

Análise empresarial, setorial e de 
mercado; análise econômico-financeira 
retrospectiva e prospectiva. 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Análise de Mérito 

Análise de Crédito 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Cadastro da Empresa + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 
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Acesse os seguintes documentos, disponíveis no site da Finep: 
 

Cadastro de Documentação 
+ Análise Jurídica e de Garantias 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Cadastro da Empresa + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 
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Contratação + Liberação 

• Liberação do recurso em parcela única mediante condicionante: 

• Comprovação de pedido a fornecedores no valor total do projeto OU 

• Comprovação de aquisição do(s) equipamento(s) (no caso de reembolso). 

• É possível ressarcimento a partir da data de envio da proposta. 

• No caso de múltiplos fornecedores será necessário apresentar na 
mesma ocasião todos os pedidos. 

• Liberação no valor de 80% do montante total dos pedidos. 

• Cláusula contratual exigindo  que o comprador efetue pagamento aos 
fornecedores em até 30 dias após o desembolso da Finep, prorrogável 
mediante justificativa a ser avaliada pela Finep. 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Contratação + Liberação 

Cadastro de Documentação + Análise Jurídica e de Garantias 

Análise Técnica + Análise Econômico Financeira 

Cadastro da Proposta + Moderação 

Cadastro da Empresa + Moderação 

Programa – Modelo Operacional 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Prestação de Contas 

• No momento da prestação de contas, a empresa financiada deverá encaminhar a 
Planilha de Orçamento de Aquisição de Equipamentos de Telecomunicações com 
as informações de documentos/notas fiscais que comprovem a aquisição dos 
equipamentos e pagamento ao(s) fornecedor(es). 

• Saldo não utilizado será devolvido à FINEP corrigido conforme contrato. 
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Prestação de Contas + Fiscalização 

Fiscalização 

• Por obrigação contratual, a empresa financiada deverá efetuar guarda de toda 
documentação fiscal referente a aquisição dos equipamentos. 

• A FINEP promoverá processo de verificação da legalidade de documentação fiscal. 

• Documentação fiscal deverá explicitar que os equipamentos atendem às condições 
de Bens Desenvolvidos no País, nos termos da Portaria MCT nº 950/2006. 

 

 

 



SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br 
Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br 

Eduardo Martins 
epmartins@finep.gov.br 

 

cp_telecom@finep.gov.br Obrigado 


