
FINEP CONECTA AUTOMÁTICO



O Finep Conecta Automático objetiva induzir a cooperação
entre ICTs previamente cadastradas e empresas para o
desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços.

Objetivos específicos:

i. Promover maior alinhamento dos objetivos da
Ciência Nacional às demandas empresariais;

ii. Elevar os dispêndios em projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação, e incentivar
projetos de maior risco tecnológico;

iii. Aumentar a produtividade e a competividade
das empresas nacionais.

FINEP CONECTA AUTOMÁTICO



Provedora de Serviços de pesquisa 
e infraestrutura de pesquisa

Consultoria e assessoria
técnico científica

Provedora de soluções para financiamento
dos seus serviços

A ict como um 
“canivete suíço” 

oferecendo um pacote 
de soluções completo, 

desde a oferta do 
serviço até o seu 

financiamento

A ICT COMO ELEMENTO CENTRAL



1. A ICT fomenta os seus 
serviços junto a empresas 
interessadas no consumo 

de serviços 
independentes ou 

associados a projeto de 
inovação, contratados 
junto a programas de 

apoio a P,D&I,

3. A empresa contrata o 
financiamento junto ao 

agente parceiro com 
enquadramento automático. 
O agente financeiro só realiza 

análise de crédito

Empresa ICT Agente financeiro 
parceiro

2. A empresa procura a ICT para a aquisição de serviço ou 
contrapartida a projeto de inovação, contratado junto a 

programas de apoio a P,D&I,

1

2

3

A ICT COMO ELEMENTO CENTRAL



- Crédito para empresas de 
todos os portes

- Operação indireta (via 
agentes financeiros 
credenciados)

Finep 
Conecta
automático

- ICT: mérito da inovação, aderência à linha de 
financiamento e auxílio no acompanhamento

- Finep/Agente: Fiscalização amostral

- Processo rápido

- Documentos para o financiamento simplificados

- Valores de R$ 100mil a R$2milhões

- Itens Financiáveis: Apenas atividades com ICT´s
credenciadas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



*  

Atividades Financiáveis*

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços

Locação de infraestrutura de pesquisa

Consultoria e assessoria técnico-científica

Serviços Especializados - Ensaios e Testes

Também será passível de financiamento pelo Finep Conecta Automático a
contrapartida de empresas em projetos de inovação relativos a demais
programas de apoio a P,D&I.

* Atividades vinculadas a projetos de inovação

O QUE O FCA FINANCIA



*  

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços

está intrinsecamente ligado a uma atividade de P, D & I, sendo executado através da investigação científica ou tecnológica com início e
final definidos, fundamentada em objetivos específicos e procedimentos adequados, empregando recursos humanos, materiais e
financeiros, com vistas à obtenção de resultados de causa e efeito.

Locação de infraestrutura de pesquisa
contratação, temporária ou permanente, de laboratório como um provedor externo para a utilização de seus equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas voltadas a atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite.

Consultoria e assessoria técnico-científica
associação de experiência, tecnologia e credibilidade da ICT, através da prestação de assessoria direcionada a uma necessidade
específica, visando o aperfeiçoamento de processos ou produtos.

O QUE O FCA FINANCIA



*  

Serviços Especializados - Ensaios e Testes

Aporte de Contrapartida

determinação de uma ou mais características de um objeto de avaliação da conformidade, de acordo com um procedimento pré-
definido.

destinado a cobrir recursos, de responsabilidade exclusiva da FINANCIADA, em projeto de inovação, relativos a demais programas de
apoio a P,D&I, firmado regularmente com outra instituição de fomento (Embrapii, BNDES, FAPs, etc.).

O QUE O FCA FINANCIA



TABELA RESUMO DAS CONDIÇÕES DO FINEP INOVACRED CONECTA Porte Valor de 
Financiamento Composição da Taxa de Juros Prazo de Carência Prazo Total 

Participação da Finep 
Custo da Fonte (+) Equalização (-) Spread (+) 
I Superior a R$ 150 mil e limitado a R$ 10 milhões TJLP 100% da TJLP* 5,0% a.a. Até 36 
meses Até 132 meses Até 100% 
II 
III 80% da TJLP* 
IV Superior a R$ 150 mil e limitado a R$ 5 milhões 
V 

Porte
Valor de 

Financiamento

Composição da Taxa de 
Juros Prazo de 

Carência
Prazo 
Total

Participação 
da FinepCusto da 

Fonte (+)
Taxa

I
II Superior a R$ 

100 mil e igual ou 
inferior a R$ 2 

milhões

TJLP

TJLP
(4,61%)

Até 24 
meses

Até 60 
meses

100%III
IV
V

TJLP+1,312%
(5,922%)

QUADRO RESUMO DO FINEP CONECTA AUTOMÁTICO

FCA – CONDIÇÕES GERAIS DE APOIO



Para a ICT:

1) Apoiar à submissão do Projeto pela empresa ao Agente
financeiro auxiliando no preenchimento dos documentos
para submissão da proposta

2) Realização da atividade de apoio à inovação à empresa

3) Apoiar a Prestação de Contas ao Agente financeiro
preenchendo a Declaração conjunta (ICT e empresa) quanto à
adequada realização da prestação de serviços e fornecendo os
documentos fiscais pertinentes

PROCEDIMENTOS



FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA – FINEP CONECTA AUTOMÁTICO 

Dados da Empresa / Dados Cadastrais 

CNPJ: Data de Constituição: ____/____/________ 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Sede 

CEP:  Logradouro Número: 

Complemento: Bairro:  Cidade: UF:  

Endereço/Página da empresa na internet: 

Contato 

CPF: Nome: 

Cargo: E-mail: 

Tel. 01:  Tipo: Tel. 02: Tipo: 

Identificação da Empresa  

Atividade Econômica da empresa 

(CNAE) 

 

A empresa faz parte de Grupo 

Econômico? 
☐  Sim                        ☐  Não 

Indicadores Gerais da Empresa 

Ano de 
Apuração 

Receita Operacional Bruta  
(Em R$) 

Patrimônio Líquido 
(Em R$) 

Capital Integralizado (Em 
R$) 

Número de 
Empregados em 31/12 

20XX – 1     

20XX – 2     

20XX – 3     

Expectativa 

após o fim 
do serviço 
prestado 

Receita Operacional Bruta (Em R$) Número de Empregados 

  

Dados da Empresa / Relacionamento 

A empresa tem antecedentes de apoio com a Finep? ☐  Sim                ☐  Não 

Se sim, informe qual foi o apoio. 

A empresa tem antecedentes de apoio com outras agências de fomento? ☐  Sim               ☐  Não 

Se sim, informe qual a agência e qual foi o apoio. 

 

Dados gerais da Financiada
• Razão Social;
• CNPJ;
• Contato;
• Endereço;
• UF;
• Indicadores Financeiros;
• Relacionamento com a Finep; 

dentre outros

Formulário de Submissão de Proposta – Parte 1
O PEDIDO DE FINANCIAMENTO



Formulário de Submissão de Proposta – Parte 2

Dados do Serviço/Demanda 

Título do serviço/demanda: 

 

Detalhamento do serviço/demanda: 

Potenciais Impactos Esperados (qualitativos e/ou quantitativos) 

 

 

 

 

ICT e Unidade Vinculada (se houver) responsável(is) pela execução dos serviços 

 

 

 Serviços Contratados 

☐  Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, 

processos e serviços 
R$ - 

☐  Locação de infraestrutura de pesquisa R$ - 

☐  Consultoria e assessoria técnico-científica R$ - 

☐  Serviços Especializados – Ensaios e Testes R$ - 

☐  Aporte de Contrapartida em Projeto de Inovação R$ - 
 

Informações da Contrapartida em Projetos de Inovação 

Nome do Projeto:  

Instituição Concedente:  

Objeto do projeto:  

Número/Identificação  

Valor total do Projeto:  Valor da Contrapartida:  

Data de Contratação:  Data de Conclusão:  

Demais Partícipes  

 

Dados da atividade financiada
• Título
• Detalhamento
• Potenciais impactos esperados
• ICT responsável pela execução
• Serviços contratados e valores
• Cronograma de liberação de

recursos

O PEDIDO DE FINANCIAMENTO



O PEDIDO DE FINANCIAMENTO
Formulário de Submissão de Proposta – Parte 2

Dados da atividade financiada
• Título
• Detalhamento
• Potenciais impactos esperados
• ICT responsável pela execução
• Serviços contratados e valores
• Cronograma de liberação de

recursos

Proposta de Financiamento 

(anexar Termo de Compromisso de Execução dos Serviços - TCES) 

Valor Pretendido de Financiamento (R$):  

Prazo de utilização 

dos recursos: 

 

Prazo solicitado para Carência: 

(até 24 meses) 

Prazo solicitado para a Amortização: 

(Carência + Amortização = até 60 meses) 

Proposta de Liberação dos Recursos 

1ª parcela (R$) Mês/Ano de Liberação:   

2ª parcela (R$) Mês/Ano de Liberação:   

3ª parcela (R$) Mês/Ano de Liberação:   

4ª parcela (R$) Mês/Ano de Liberação:   

 



Termo de Compromisso de Execução dos Serviços

Termo de Compromisso de
Execução dos Serviços
• Termo assinado por

responsável técnico da ICT
com a declaração da
realização da atividade
conjunta

Proposta Comercial da ICT para a
Empresa

O PEDIDO DE FINANCIAMENTO



Para o Agente 
Financeiro:

Análise Técnica Simplificada

• A ICT está na lista pré-definida pela Finep?
• Análise de consistência entre as informações prestadas e

as atividades passíveis de financiamento.

Prestação de Contas Simplificada:

• Declaração conjunta (ICT e empresa) quanto à adequada
conclusão do projeto.

• Nota Fiscal da ICT ou documento equivalente

PROCEDIMENTOS



UFPA

UFSC

UFRJ

ICTs elegíveis podem se cadastrar no site da 
Finep para operacionalização do programa

ICT´S ELEGÍVEIS AO PROJETO PILOTO



• Contrato, Estatuto Social, ou outro documento similar, que fixe o objetivo da 
entidade, bem como a composição de seu capital social;

• Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
• Ato de designação do responsável legal da ICT, quando não estiver definido no 

documento indicado no item I;
• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
• Certificado de Regularidade do FGTS, quando couber.

No caso das Unidades Vinculadas à ICT, o cadastro deverá ser efetuado posteriormente 
ao da ICT Principal, devendo estas:

• Encaminhar o ato que a instituiu, e que comprove a vinculação à estrutura 
organizacional da ICT Principal;

• Indicar a Fundação de Apoio que será responsável pelo faturamento, quando for o 
caso;

• Encaminhar o estatuto da Fundação de Apoio e a respectiva Portaria Conjunta do 
MEC/MCTI, que autoriza o apoio à ICT.  

ICT ELEGÍVEL – COMO SE CADASTRAR



AGENTES CREDENCIADOS



Regulamento do 
Cadastro de Instituição 
Científica, Tecnológica 

e de Inovação (ICT)

Regulamento 
Operacional

Manual Operacional 
e de Orientação 

aos Agentes 
Financeiros

Documento que 
define o regramento 
para o cadastro de
ICTs junto a Finep

Documento que regula
e orienta a relação
entre Finep e Agentes
Financeiros.

Documento que detalha o
processo da operação,
especialmente na relação
entre Agentes Financeiros e
ICTs.

Deliberação pela Diretoria Executiva Delegação DRIN *ResDir 0141/2020

FCA - DOCUMENTOS
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- Processo Simplificado

- Mesmas taxas do Conecta

- Sem projeto, foco na prestação de serviços da 

ICT

- Sem necessidade de enquadramento pelo

agente financeiro

- Financia até R$2milhões

- Prazo até 60 meses

- Carência até 24 meses

- Financiamentos de contrapartida não

demandam análise de mérioto dos projetos

CONECTA AUTOMÁTICO x CONECTA TRADICIONAL

C
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- Necessita de projeto

- Necessário relação de itens

- Pode haver remanejamento

- Demanda ao agente financeiro, estrutura

para análise de projeto

- Prestação de contas demanda verificação

inloco

- Foco no projeto

- Financia até R$10milhões

- Prazo até 132 meses

- Carência até 36 meses



PRÓXIMOS PASSOS

Entrada em operação do sistema de cadastro

Reuniões de divulgação com principais ICT´s para início do cadastro

Reuniões de divulgação geral para os agentes financeiros

Reuniões individualizadas com agentes com possibilidade de início imediato R
E
G

IO
N

A
IS





TABELA RESUMO DAS CONDIÇÕES DO FINEP INOVACRED CONECTA Porte Valor de 
Financiamento Composição da Taxa de Juros Prazo de Carência Prazo Total 

Participação da Finep 
Custo da Fonte (+) Equalização (-) Spread (+) 
I Superior a R$ 150 mil e limitado a R$ 10 milhões TJLP 100% da TJLP* 5,0% a.a. Até 36 
meses Até 132 meses Até 100% 
II 
III 80% da TJLP* 
IV Superior a R$ 150 mil e limitado a R$ 5 milhões 
V 

FINEP CONECTA AUTOMÁTICO – CONDIÇÕES GERAIS DE 
APOIO

Porte
Valor de 

Financiamento

Composição da Taxa de Juros
Prazo de 
Carência

Prazo 
Total

Participação 
da Finep

Custo da 
Fonte (+)

Equalização 
(-)

Spread 
(+)

I
II Superior a R$ 

100 mil e igual ou 
inferior a R$ 2 

milhões

TJLP

100% da 
TJLP*

5,0% 
a.a.

Até 24 
meses

Até 60 
meses

100%III
IV
V

80% da TJLP*

QUADRO RESUMO DO FINEP CONECTA AUTOMÁTICO


