Programa Finep 2030
Empresarial

“Porque um dia é preciso parar de sonhar,
tirar os planos das gavetas e, de algum modo,
começar...”
- Amyr Klink

Programas
Apresentação das
Programas que fazem
parte do Finep 2030 que
estão disponíveis para o
setor

Novidade
Lançamento do Finep 2030
Empresarial, suas
características e como
efetuar o envio de
propostas

Proximos Passos
Avaliação dos resultados e
impactos dos Programas

Programa Finep 2030:
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Características do Programa
Finep 2030 - Empresarial
Apresentação dos principais pontos
do modelo de operação aplicação do
Programa

Características do Programa Finep 2030 Empresarial:
●

Público Alvo:

Empresas brasileiras da cadeia de valor do setor automotivo
incluindo máquinas agrícolas e rodoviárias autopropulsadas.
●

Recursos financeiros disponibilizados:

Serão disponibilizados até R$ 90 milhões, sujeitos a revisão em
função da demanda e/ou captação de recursos junto a empresas
depositantes habilitadas.
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Temas do Programa Finep 2030 Empresarial:
1 - Inovação em processos, inclusive automação, conectividade industrial e manufatura
avançada para o incremento de produtividade, na cadeia de fornecedores do setor
automotivo.
- Introdução de elementos de Industria 4.0 (manufatura aditiva, robótica, simulação,
inteligência artificial, integração horizontal e vertical de sistemas, Internet das coisas
(IoT), Big Data e Analytics, Nuvem, segurança cibernética, realidade aumentada etc.)
buscando incremento de competitividade e produtividade nas linhas fabris;
desenvolvimento de processos fabris inovadores visando incremento de produtividade
e competividade.

Temas do Programa Finep 2030 Empresarial:
2 - Investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação na cadeia de fornecedores do
setor automotivo.
- Materiais Avançados: inovações baseadas em materiais que apresentem novas estruturas,
propriedades diferenciadas, combinações de propriedades e/ou melhor performance, voltados
para aplicações em produtos automotivos;
- Desenvolvimento de tecnologias de automação veicular, conectividade e aplicações de IoT,
realidade aumentada embarcados em produtos automotivos; Desenvolvimento de robô
colaborativo, veículo autoguiado (AGV); Desenvolvimento de novos maquinários de
agricultura familiar.
- Desenvolvimento de produtos, componentes, sistemas e subsistemas relacionados à veículo
elétrico e veículo híbrido-elétrico.
- Desenvolvimento de componentes, sistemas e subsistemas relacionados a: dispositivos de
armazenamento e recarga de energia, célula de combustível a etanol ou biometano;
eletrificação veicular; redução de consumo; rendimento do motor a combustão.

Temas do Programa Finep 2030 Empresarial:
3 - Fortalecimento da cadeia de ferramental e moldes destinados a produtos
automotivos

- Desenvolvimento tecnológico para ferramental e moldes.
4 - Estímulo à produção de novas tecnologias relacionadas a biocombustíveis,
segurança veicular e propulsão alternativa à combustão.
- Inovação de produtos, componentes, sistemas e subsistemas relacionados a
biocombustíveis.
- Desenvolvimento de componentes, sistemas e subsistemas para segurança veicular.
- Desenvolvimento de componentes, sistemas e subsistemas para segurança veicular
em veículos autônomos.

Características do Programa Finep 2030 Empresarial:
●

Modalidade de Operação:

Recursos não reembolsáveis para empresas com fluxo contínuo de
análise.
●

Elegibilidade:

São elegíveis empresas brasileiras que sejam organizações
econômicas individualmente instituídas para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços, com finalidade lucrativa, com
sede de sua administração no Brasil
10

Apresentação de Propostas ao Programa Finep 2030
Empresarial:
●

Valores da Proposta:

Valor mínimo solicitado: R$ 200.000,00
Valor máximo solicitado: R$ 3.000.000,00
Valor Total = Valor solicitado + Contrapartida da empresa
●

Prazo de execução

O prazo de execução do projeto deverá ser de até 36 meses
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Apresentação de Propostas ao Programa Finep 2030
Empresarial:
●

Contrapartida:

Recursos complementares aportados pelas empresas para a execução dos
projetos propostos. A contrapartida é exigida para empresas com
faturamento anual superior a R$ 90 milhões.
O percentual é determinado pelo porte e pode ser reduzido pela metade,
caso destine no mínimo 10% do valor solicitado para a contratação de
outros serviços de terceiros fornecidos por ICT´s .
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Apresentação de Propostas ao Programa Finep 2030
Empresarial:
●

Contrapartida – Quadro Explicativo:

Classificação
por Porte da
Empresa

Microempresa e
Empresa de
Pequeno Porte

Faturamento Bruto no
Último Exercício

Até R$ 16.000.000,00

Percentual Mínimo de
Contrapartida

Percentual Mínimo de
Contrapartida com ICT´s

Sem contrapartida

Sem contrapartida

Sem contrapartida

Sem contrapartida

50%

25%

100%

50%

De R$ 16.000.000,01 a
Média Empresa
Média Grande
Empresa
Grande Empresa

R$ 90.000.000,00
De R$ 90.000.000,01 a
R$ 300.000.000,00
Acima de R$
300.000.000,01
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Apresentação de Propostas ao Programa Finep 2030
Empresarial:
●

Itens Financiáveis:
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Metodologia de qualificação de projetos do
Programa Finep 2030 Empresarial:
●
●
●
●

●

Avaliação do Grau de Inovação
Avaliação da Relevância da Inovação
Soma dos pontos obtidos nos critérios
As propostas com pontuação igual ou superior a 70% do grau
máximo serão recomendadas para aprovação.
As propostas com pontuação inferior a 70% serão reprovadas.
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… Direcionadores Grau de Inovação
Descrição
Intensidade

Grau de novidade que um produto ou processo representa para o
mercado ou para empresa.

Abrangência

Grau de ineditismo do produto ou processo, indicando se é a
primeira vez que ela é executada em âmbito mundial, nacional ou se
é uma introdução de novidade apenas na esfera da empresa. Está
relacionado à competitividade da empresa em seu setor de atuação.

Mobilização

Em que medida a inovação realizada pela empresa extrapola seu
ambiente e envolve outros atores.

Qualificação da Equipe

Está relacionado à exequibilidade e viabilidade do projeto.

Composição dos
Dispêndios

Mede o potencial da equipe de gerar e internalizar novos
conhecimentos, mitigar os riscos do projeto, entre outros. Além
disso mensura o esforço que a empresa está disposta a fazer em
busca da inovação.
Indica a intensidade de conhecimento necessária para o
desenvolvimento da inovação.

Trajetória da Empresa

Reflete o esforço da empresa em desenvolver sua capacidade de
inovar.

Grau de Incerteza
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… Direcionadores Relevância da Inovação
Descrição

Relevância do Tema

Mede o alinhamento do projeto com as políticas do Estado
Brasileiro, a possibilidade de redução de dependência externa e
potencial de participação em cadeias produtivas globais.

Relevância para Empresa

Mede o quanto o projeto pode alterar a capacidade de
competição da empresa e, portanto, o quanto essa mudança na
competitividade pode modificar a estrutura do setor a qual faz
parte.

Externalidades

Mede o alinhamento do projeto com a estratégia da
organização, o potencial de geração de novas receitas,
manutenção ou o aumento de participação no mercado, entre
outras coisas.

Impacto na Estrutura

Internacionalização

Mede os efeitos colaterais do projeto para outras
empresas da cadeia produtiva em que se insere, mas
também para outras cadeias produtivas e para sociedade
como um todo.
Mede a possibilidade da inovação levar a empresa a ter
inserção internacional (capacidade de internacionalização
da empresa).
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Acelere e Mande
a Sua Proposta!
cp_finep2030empresarial@finep.gov.br
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/finep-2030-empresariarial

