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FINANCIAMENTO



Financiamento Reembolsável

São �nanciamentos onde é necessário devolver 

o valor ao órgão �nanciador, esses �nanciamentos ocorrem da 

mesma forma que �nanciamentos privados, porém possuem 

prazos de devolução muito atrativos. 

Serão apoiados projetos desenvolvidos integralmente por 

empresas instaladas no território nacional. Em caso de 

associação com empresa cujo controle de capital seja 

estrangeiro, deverão ser comprovadas as condições para que 

ocorram efetivamente a transferência e a absorção da 

tecnologia pela empresa proponente. 

TIPOS DE FINANCIAMENTO



Subvenção Econômica

A subvenção econômica consiste em concessão de recursos 

�nanceiros às empresas para a realização de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento e inovação, sem necessidade de 

retorno �nanceiro ao órgão governamental concedente. 

Na modalidade de Subvenção Econômica à Inovação, são 

elegíveis ao recebimento de recursos não reembolsáveis as 

empresas brasileiras, privadas ou públicas, de qualquer porte, 

individualmente ou em associação, para a execução de projetos 

de inovação tecnológica que envolvam risco tecnológico e 

oportunidades de mercado. 

Os recursos de subvenção serão disponibilizados por meio de 

editais, consulte os editais atuais em nossa página: 

https://www.�nanciamentodainovacao.com.br/editais/



• Salários e obrigações trabalhistas;

• Máquinas e Equipamentos;

• Material de consumo;

• Contratação de centros de pesquisa;

• Serviços de terceiros;

• Pesquisa e testes de mercado;

• Workshops para apresentação do produto;

• Introdução no mercado;

• Produção pioneira e pré-comercialização;

• Treinamento/Capacitação;

• Obras;

• Software;

• Fusão e aquisição;

• Entre outros.

PRINCIPAIS ITENS FINANCIÁVEIS 
PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO:



• Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos;

• Alienação Fiduciária ou Hipoteca de Imóveis;

• Alienação Fiduciária ou Hipoteca de Imóveis evolutiva;

• Penhor ou Alienação Fiduciária de Títulos de Crédito;

• Fiança bancária;

• Fiança Pessoa Jurídica;

• Fiança Pessoa Física;

• Seguro Fiança.

GARANTIAS ACEITAS



• Maior prazo de carência e de amortização;

• Realização de alavancagem �nanceira;

• Possibilidade de expandir o negócio;

• Aumentar o viés inovador da empresa.

PRINCIPAIS VANTAGENS NA 
REALIZAÇÃO DE 
FINANCIAMENTOS PÚBLICOS



Projetos de caráter inovador na empresa, que criem empregos 

quali�cados, proporcionando produtividade e competitividade 

das empresas e crescimento sustentável do país, fomentando 

também (não obrigatoriamente) parcerias com universidades e 

institutos para o compartilhamento de conhecimento entre o 

âmbito teórico e prático.

TIPOS DE PROJETOS ELEGÍVEIS



Diferente do que muitos pensam, não apenas projetos futuros 

podem receber �nanciamentos públicos. Projetos que estão em 

andamento também podem receber subsídios públicos, o que 

contribui para o �uxo de caixa das empresas.

FINANCIAMENTO DE PROJETOS 
EM ANDAMENTO



Atualmente a FINEP e o BNDES utilizam parâmetros de análise 

para veri�car se as empresas possuem os requisitos necessários 

para realizar o �nanciamento reembolsável. Esses parâmetros 

levam em conta a estrutura patrimonial da empresa e o seu 

endividamento. 

Envie suas informações para o FI Group que realizamos a análise 

dos parâmetros para você.

Importante apontar que os órgãos públicos selecionam 

empresas que tenham uma visão estratégica, governança e 

completo controle sobre os seus projetos. Assim, é necessário 

evidenciar todas estas qualidades no plano de negócios, sem 

contar que é essencial escolher a linha correta de �nanciamento 

para que não existam retrabalhos e o dinheiro seja liberado o 

quanto antes para as empresas.

PARÂMETROS DE ANÁLISE



FI Group

São Paulo · Rio de Janeiro · Curitiba · Brasília
Manaus · Joinville · Porto Alegre · Belo Horizonte · Recife


