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OBJETIVO 

Este manual tem por finalidade orientar os clientes quanto às atividades no âmbito do Portal 

Empresa (https://inovaempresa.finep.gov.br/login_emp.xhtml), relacionadas ao 

acompanhamento técnico do projeto. Essa etapa inicia-se após a liberação da primeira parcela 

do projeto.  

PÚBLICO ALVO 

Clientes que possuem contratos de financiamento com a Finep, dentro do sistema Finep 

Inovação, que se encontram em execução, além do corpo funcional operacional da Finep. 

CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 

Informação pública. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Durante a navegação no Portal Empresa, caso algum campo não esteja preenchido e/ou de 

acordo com os critérios de verificação do sistema, aparecerá o símbolo de exclamação . O 

cliente deve atentar para este alerta e fornecer e/ou corrigir as informações.  

Este documento contém diversas telas do sistema e as informações exibidas são meramente 

ilustrativas. 

 

https://inovaempresa.finep.gov.br/login_emp.xhtml
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MACRO FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
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1. Plano de Execução 

Na guia “Plano de Execução”, bloco “Contratado”, é possível acessar o prazo de execução, os 

marcos de acompanhamento, os dispêndios e o cronograma de desembolso aprovados pela 

Finep, bem como as liberações efetuadas. 
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2. Relatório Técnico de Acompanhamento (RTA)  

O RTA contempla a descrição das atividades realizadas para o cumprimento dos marcos de 

acompanhamento previstos, o registro dos dispêndios incorridos no período em análise e o 

detalhamento dos recursos humanos alocados nas atividades do projeto. A função do RTA é 

retratar a evolução do projeto a cada semestre. 

Para preencher e enviar o RTA, o cliente deve acessar o Portal Empresa, clicar em “Projeto” e 

selecionar o projeto para o qual deseja entregar o RTA. 

  

Em seguida, dentro da Plataforma de Negociação, deve clicar na opção “Relatório de 

Acompanhamento Técnico” e, na tela seguinte, em “Entregar Relatório”. 
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Ressalta-se que nesta seção, está disponível um quadro com as datas previstas de envio de 

todos os relatórios do projeto e a situação dos mesmos (Previsto, Em Elaboração, Enviado, 

Solicitação de prorrogação, Aprovado, Reprovado). Além disto, 45 (quarenta e cinco) dias 

antes da data prevista de entrega do RTA, o sistema dispara um e-mail automaticamente 

notificando sobre prazos de envio e de prorrogação de entrega. 
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O cliente deve preencher o primeiro RTA e enviá-lo pelo Portal Empresa até 6 (seis) meses 

após a data da primeira liberação. Os demais RTAs deverão ser entregues até 6 (seis) meses 

após a data de entrega do RTA imediatamente anterior. Esses prazos devem ser respeitados 

ainda que a liberação seja anual.  

Além de “Entregar Relatório”, é possível escolher as opções de “Solicitar Prorrogação de 

Entrega” e “Solicitar Prorrogação Liberação”, que serão vistas adiante neste Manual. Uma vez 

selecionada a opção “Entregar Relatório”, a opção “Descartar RTA” é habilitada, com o 

objetivo de eliminar a versão que foi iniciada e abrir uma nova. 

 

 

 O último RTA somente é habilitado para carga dos dados e entrega após o encerramento 

do fluxo de aprovação de qualquer RTA que porventura esteja pendente, incluindo, se cabível, 

seus complementos.  
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Após o cliente clicar em “Entregar Relatório”, surge um aviso para que seja definido se o 

relatório a ser preenchido envolverá a declaração de dispêndios do período de comprovação 

regular (entendido como o semestre referente contado a partir da 1º liberação) e do período 

anterior à 1ª liberação (dispêndios antecipados), ou somente do período regular.  

 O ideal é que o cliente apresente todos os dispêndios antecipados no 1º RTA. Entretanto, 

se isso não for possível em razão do limite de 30% a mais do valor liberado para comprovação 

do valor de financiamento, é possível apresentar esses dispêndios antecipados nos próximos 5 

(cinco) RTAs. 

 

 

A escolha acima, ou seja, a escolha por modelo de RTA com ou sem seções relativas à 

declaração de dispêndios antecipados NÃO pode ser alterada após o envio do RTA para a 

Finep. Antes de enviar o RTA à Finep, se o cliente desejar alterar sua escolha, deve acionar a 

opção “Descartar RTA” para poder iniciar uma nova entrega de RTA. 

 



 
 
 

12 
Versão 04 – 01/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA  

Se o cliente quiser interromper o preenchimento do RTA, é possível salvar cada subseção. Para 

retomar a tarefa em outro momento, basta clicar no “Índice” à direita e selecionar a guia 

“Acompanhamento Operacional”. 

O RTA está estruturado em subseções, que serão detalhadas a seguir. Caso o cliente marque 

“Sim” no quadro de dispêndios antecipados, o RTA apresenta duas subseções adicionais, 

“Dispêndios Antecipados” e “Resumo dos Dispêndios Antecipados – Acumulado”. 

2.1 MARCOS DE ACOMPANHAMENTO 

Nesta subseção, o cliente deve indicar o status de cada Marco de Acompanhamento 

(concluído, em execução ou não iniciado) e justificar e/ou descrever o status informado. Tanto 

em projetos de inovação quanto de pré-investimento, estarão disponíveis seções 

correspondentes para cada marco de acompanhamento caso haja mais de um marco no 

semestre. 
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Em projetos de inovação: 

 

O cliente deve assinalar quais atividades inovativas (itens de dispêndios) foram realizadas para 

a execução do marco, selecionando as opções "SIM" ou "NÃO" na coluna de “Item utilizado”. 
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Para cada item assinalado com "SIM", é obrigatória a apresentação de justificativa, conforme 

observado na tela acima. Neste campo, o cliente deve discorrer sobre as atividades realizadas 

no período relacionadas ao item de dispêndio e relatar de que forma foram necessárias para a 

execução do marco de acompanhamento. Opcionalmente, pode ser preenchida justificativa 

para os itens marcados como "NÃO". 

No caso específico de “P&D Interno”, o cliente deve discorrer sobre como seus subitens 

(Equipe própria, Máquinas e Equipamentos para P&D Interno e Diversos) foram necessários 

para a execução do marco. 

Em “Aquisição Externa de P&D”, o cliente deve discorrer sobre as consultorias que 

participaram da execução do marco. 

Em “Aquisição de outros conhecimentos externos”, o cliente deve discorrer sobre os acordos 

de transferência de tecnologia e outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros 

que foram necessários para a execução do marco. 

Em “Aquisição de software”, o cliente deve discorrer sobre softwares adquiridos 

especificamente para a implantação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.  

Em “Treinamento”, o cliente deve discorrer sobre os treinamentos e capacitações realizadas 

no período, bem como sua interação com o marco relacionado. 

Em “Introdução das inovações tecnológicas no mercado”, o cliente deve discorrer sobre as 

atividades de comercialização diretamente ligadas ao lançamento do produto desenvolvido 

pelo projeto que foram realizadas no período e que estejam relacionadas ao marco em 

questão. 
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Em “Aquisição de máquinas e equipamentos”, o cliente deve discorrer sobre as máquinas, 

equipamentos e hardwares específicos para a implementação de produtos ou processos novos 

ou aperfeiçoados. Se o uso for preponderante nas atividades de P&D, a máquina ou o 

equipamento deve ser considerado no item P&D Interno.  

Em “Produção pioneira e outras preparações”, o cliente deve discorrer sobre obras civis, 

matérias-primas e energia para produção pioneira realizadas no período, relacionadas com o 

marco de acompanhamento, bem como as atividades para implantação de inovações não 

incluídas nos demais itens de dispêndio.  

Em “Fusões e aquisições”, o cliente deve discorrer sobre compras de participações 

relacionadas à execução do marco de acompanhamento. 
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Em projetos de pré-investimento: 

 

O cliente deve assinalar quais itens de dispêndios foram utilizados para a execução do marco, 

selecionando as opções "SIM" ou "NÃO". 
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Para cada item assinalado com "SIM", é obrigatória a apresentação de justificativa, conforme 

observado na tela acima. Neste campo, o cliente deve discorrer sobre as atividades realizadas 

no período relacionadas ao item de dispêndio e relatar de que forma foram necessárias para a 

execução do marco de acompanhamento. Opcionalmente, pode ser preenchida justificativa 

para os itens marcados como "NÃO". 

2.2   RECURSOS HUMANOS 

Em projetos de inovação: 

Nesta subseção, devem ser informados os recursos humanos que foram alocados nas 

atividades de P&D Interno do projeto ao longo do período em análise, por nível de 

escolaridade (pós-graduados, graduados, técnicos de nível médio e outros de suporte). Para 

cada um destes níveis, deve ser fornecido ainda o número de pessoas com dedicação exclusiva 

ao projeto no período. 
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Após os quadros por nível de escolaridade, está disponível o campo “Justificar” para que o 

cliente registre informações relevantes referentes à utilização de recursos humanos. 
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Ao final desta subseção, deve ser informado ainda o percentual médio de dedicação dos 

funcionários que estão trabalhando em período parcial no projeto. 
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Em projetos de pré-investimento: 

Nesta subseção, devem ser informados os recursos humanos que foram alocados nas 

atividades do projeto ao longo do período em análise, por nível de escolaridade (pós-

graduados, graduados, técnicos de nível médio e outros de suporte).  

 

Após os quadros por nível de escolaridade, está disponível o campo “Justificar” para que o 

cliente registre informações relevantes referentes à utilização de recursos humanos. 
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2.3   DISPÊNDIOS 

Nesta subseção, devem-se informar os dispêndios, em moeda nacional e estrangeira, 

realizados no período, por item de dispêndio e justificar quando necessário.  

 

Em projetos de inovação: 
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Em projetos de pré-investimento: 

 

Em ambos os casos, é necessário clicar sobre cada atividade para que o campo correspondente 

seja aberto para inserir as informações. 
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Ao final desta subseção, aparecerá o campo para justificar e um quadro intitulado “TOTAL DE 

DISPÊNDIOS”, que soma os dispêndios em moeda nacional e estrangeira. Vale ressaltar que 

este quadro não é editável. 
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 Não é possível o cliente apresentar dispêndio em moeda estrangeira em itens de 

dispêndio não previstos nas condições contratadas. Já para moeda nacional, não há essa 

restrição. Para modificação da composição dos dispêndios do projeto, é necessária 

renegociação prévia ao envio do relatório.  
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2.4   P&D INTERNO 

Presente em projetos de inovação, o cliente deve discriminar nesta subseção os dispêndios, 

em moeda nacional e estrangeira, realizados em “P&D Interno” entre equipe própria, 

máquinas e equipamentos para P&D e itens diversos de P&D Interno não citados 

anteriormente, além de apresentar justificativas quando necessário. 

 

 

É necessário clicar sobre cada elemento para que o campo correspondente seja aberto para 

inserir as informações. 
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Ao final da subseção, encontram-se os totais dos subitens de P&D Interno e o dispêndio 

unitário da equipe própria. Esse indicador é calculado por meio de uma divisão: O numerador 

é o total de dispêndio com equipe própria em P&D Interno naquele período; e o denominador 

é a soma do número de pessoas com dedicação exclusiva e o resultado da multiplicação entre 

o número de pessoas com dedicação parcial e o seu percentual de dedicação às atividades de 

P&D Interno. Também está disponível um campo para inserção de justificativas, caso seja 

necessário. 
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2.5   PRODUÇÃO PIONEIRA 

Presente em projetos de inovação, devem ser discriminados nesta subseção os dispêndios em 

“Produção pioneira e outras preparações” entre obras civis e instalações, material de 

consumo, pessoal ocupado e outras preparações para produção e distribuição. Conforme 

mencionado anteriormente, é preciso clicar sobre cada elemento para abrir o campo 

correspondente e inserir as informações. Ao final, deve-se apresentar justificativa quando 

necessário. 
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2.6 DISPÊNDIOS ANTECIPADOS 

Esta subseção somente aparece caso o cliente, no início do preenchimento do RTA, marcar que 

deseja declarar dispêndios antecipados (aqueles realizados antes da 1ª liberação do 

financiamento). Com base nos valores declarados nas subseções Dispêndios, P&D Interno e 

Produção Pioneira, o cliente deve informar quanto do total de dispêndios são antecipados.  

 

No exemplo acima, o cliente declarou R$ 9.000.000 em P&D Interno – Equipe Própria. Deste 

valor, o cliente deve destacar no campo disponível para edição a parcela referente aos 

dispêndios realizados antes da 1ª liberação (no exemplo acima, R$ 5.000.000 seriam relativos a 

dispêndios antecipados). A diferença entre o total de dispêndios declarado e a parcela de 

dispêndios antecipados é calculada automaticamente pelo sistema e representa os dispêndios 

do período regular do relatório.   
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2.7 RESUMO DOS DISPÊNDIOS – ACUMULADO 

Esta subseção somente aparece caso o cliente, no início do preenchimento do RTA, tenha 

marcado que deseja declarar dispêndios antecipados. Esta subseção tem caráter informativo e 

consolida os valores apresentados na subseção Dispêndios Antecipados em todos RTAs 

apresentados até aquele momento.  
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2.8  ACUMULADO 

Esta subseção apresenta o panorama de valores liberados e declarados como de 

financiamento Finep e contrapartida estabelecidos para o projeto e executados até o 

momento. A subseção Acumulado tem caráter informativo e consolida os valores 

apresentados na subseção Acompanhamento dos RTAs anteriores e do RTA atual. 

 

 

2.9   QUADRO RESUMO 

Nesta subseção, o cliente deve identificar em termos percentuais os dispêndios relacionados 

aos marcos de acompanhamento do RTA do período analisado e os dispêndios relacionados 

aos marcos de períodos posteriores. 
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Em projetos de inovação: 
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Em projetos de pré-investimento: 

 

Em ambos os tipos de projeto, é necessário clicar sobre cada atividade para abrir o campo 

correspondente e inserir as informações. Adicionalmente, é obrigatório o preenchimento do 

campo “Justificativa” com detalhamento dos dispêndios incorridos no período em questão; e 

explicações referentes ao percentual atribuído aos dispêndios dos marcos relacionados ao RTA 

do período em questão.  
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2.10   ACOMPANHAMENTO 

Nesta subseção, o cliente deve informar o valor total e o valor em moeda nacional dos 

dispêndios financiados com recursos Finep, bem como indicar o valor de contrapartida em 

moeda nacional. Ao final, deve, obrigatoriamente, apresentar justificativa. 

O total de dispêndios vem da subseção “Dispêndios”. Ressalta-se que a soma do financiamento 

em moeda nacional e da contrapartida em moeda nacional deve ser igual aos dispêndios em 

moeda nacional. Da mesma forma que a soma do financiamento em moeda estrangeira e da 

contrapartida em moeda estrangeira deve ser igual aos dispêndios em moeda estrangeira.  
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A cada relatório, os valores que o cliente pode declarar como financiamento e 

contrapartida têm como parâmentros os valores a comprovar para a execução do projeto. 

Oscilações para cima ou para baixo dos valores declarados em relação aos valores a 

comprovar são atendidas pelo mecanismo de Saldo de Compensação. 

2.10.1   SALDO DE COMPENSAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

O Saldo de Compensação do financiamento permite a transferência para períodos 

posteriores de saldos, positivos ou negativos, gerados pelas diferenças entre valores 

liberados e valores comprovados com recursos Finep a cada período. O Saldo de 

Compensação armazena essas diferenças e deve ser zerado no último RTA. 

O limite definido pela Finep para transferência para o saldo a cada RTA a partir da diferença 

entre valor financiado declarado e valor liberado é de 30% do valor liberado, para mais ou 

para menos, a cada período. Caso o valor de financiamento declarado seja menor do que o 

valor liberado em mais do que 30%, a diferença será submetida à análise da Finep, que 

poderá indicar a necessidade de devolução de recursos ou autorizar a transferência dessa 

diferença para o Saldo de Compensação. 

Por conta do Saldo de Compensação, o valor a comprovar de financiamento apresentado 

em cada RTA pode ser definido da seguinte forma: 

Valor a Comprovar do Financiamento = Valor da Liberação + Saldo de Compensação do 

financiamento (quando houver) 

Por sua vez, o valor máximo que pode ser declarado como recursos do financiamento Finep 

é definido como: 

Valor Máximo do RTA*= Valor a Comprovar do Financiamento +  30% do valor liberado para 

o período 

*Este valor está limitado pelo valor total do financiamento. 

 No caso de RTAs de operações com cronograma de desembolso de periodicidade 

anual, só há transferência para o Saldo de Compensação nos RTAs pares (2º, 4º, 6º). Nos 

RTAs ímpares (1º, 3º, 5º) o valor máximo a ser declarado será igual ao Valor a Comprovar 

do Financiamento, não sendo aplicável o percentual de 30% do valor liberado. 
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 A efetiva transferência de Saldo de Compensação para o RTA seguinte somente 

ocorre após o fechamento do semestre. Portanto, caso tenha sido solicitado complemento, 

a transferência para o saldo só ocorre após a aprovação do complemento. 

2.10.2 SALDO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

O Saldo de Compensação de contrapartida permite a transferência, para períodos 

posteriores, de saldos, positivos ou negativos, gerados pelas diferenças entre os valores 

previstos e os valores comprovados de contrapartida a cada período. O Saldo de 

Compensação armazena essas diferenças e deve ser zerado no último RTA. 

O valor de contrapartida previsto a cada período é definido em função do valor liberado e 

do percentual de contrapartida definido na contratação. 

 O cálculo do saldo de contrapartida é realizado considerando a diferença entre 

contrapartida prevista e contrapartida declarada a cada RTA.  

Ao contrário do Saldo de Compensação do valor de financiamento, não há limite de 

transferência para períodos posteriores. 

O Valor a Comprovar da Contrapartida é calculado conforme a regra:  

Valor a Comprovar da Contrapartida = Contrapartida Exigida no período + Saldo de 

Compensação da Contrapartida (quando houver) 

 Importante observar que, tal como ocorre para o saldo de compensação do 

financiamento, as diferenças de contrapartida oriundas de RTAs com complemento em 

aberto não migram para o Saldo de Contrapartida. 
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2.11 SÍNTESE 

Esta subseção não necessita de preenchimento e somente é exibida em semestre par em 

projetos com liberação anual. Seu objetivo é sintetizar as informações financeiras 

declaradas pelo cliente e auxiliar o processo de análise dos dispêndios realizados no 

período. 

  



 
 
 

38 
Versão 04 – 01/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA  

2.12 ANEXO 

Nesta subseção, é obrigatório que o cliente insira um ou mais documentos que ajudem na 

comprovação da execução dos marcos e que forneçam informações a respeito da execução do 

projeto. É preciso clicar em “Incluir” para começar a carregar os arquivos. 

 

 

Em seguida, deve-se clicar em “Buscar arquivo” e selecionar o documento. Após, deve-se 

preencher o campo de “Observações” de modo a identificar o anexo e clicar em “Confirmar”. 
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Se o cliente desejar anexar mais de um arquivo, deve repetir o procedimento anteriormente 

descrito.  
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2.13 Liberação da parcela 

Trata-se de subseção para indicar à Finep se o cliente deseja que seja iniciado o fluxo de 

liberação da parcela seguinte após a aprovação do RTA. 

 

Após finalizar a tarefa, como se trata da última subseção do RTA, é preciso clicar em “Enviar 

Relatório”. 
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3. Ajuste 

Caso a Finep identifique que existem informações incompletas, erros ou incoerências no RTA, 

serão solicitados ajustes ao cliente. Se for o caso, o cliente receberá um e-mail com instruções 

e deverá acessar novamente a guia “Acompanhamento Operacional”, bloco “Relatório Técnico 

de Acompanhamento” para realizar os ajustes, conforme instruções.  

 

Cabe ressaltar que as informações prestadas pelo cliente no RTA inicial serão mantidas, de tal 

forma que os ajustes apontados deverão ser realizados considerando a posição original do 

relatório. 

As etapas a seguir dizem respeito tanto a projetos de inovação quanto de pré-investimento, 

com exceção das seções 3.6 e 3.7, que dizem respeito somente a projetos de inovação.  

 

3.1 ESTRUTURA DE DISPÊNDIOS 

Após a solicitação de ajustes por parte da Finep surge uma nova subseção no Portal Empresa 

chamada “Estrutura de dispêndios”. Esta subseção apresenta o posicionamento da Finep em 

relação ao valor assinalado pelo cliente em cada item de dispêndio.  
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Em cada item de dispêndio, haverá indicação por parte do corpo técnico da Finep se o valor 

declarado pelo cliente foi aprovado ou reprovado e em que montante, além de justificativa 

sobre o posicionamento assinalado. 

 

Justificativa escrita pelo analista 
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 A indicação de dispêndio reprovado significa que o cliente deve prestar maiores 

esclarecimentos sobre o valor dos dispêndios do item relacionado na subseção “Quadro 

Resumo”. Caso o dispêndio tenha sido reprovado e esteja indicado um valor em “Valor 

Dispêndio Questionado”, o cliente deve observar se o montante indicado está adequado ao 

item de dispêndio ou ao projeto como um todo, utilizando como suporte a justificativa 

apresentada pelo analista da Finep. Não é obrigatória a retirada deste valor do item de 

dispêndio na subseção “Dispêndios”. 

 

 A indicação de dispêndio aprovado significa que a Finep sanou todas as dúvidas sobre o 

valor declarado do item de dispêndio. Caso o dispêndio tenha sido aprovado e esteja indicado 

um valor em “Despesas não reconhecidas”, o cliente deve efetuar os ajustes necessários na 

subseção “Dispêndios” e “Acompanhamento”, dependendo do caso. 
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3.2 VALORES PENDENTES 

Depois da solicitação de ajustes por parte da Finep, surge uma nova subseção no Portal 

Empresa chamada “Valores pendentes”.  

 

Nesta subseção, o cliente deve atentar para a segunda tabela da página e, mais precisamente, 

para a coluna desta tabela chamada “Valor Dispêndio Questionado”. Os valores indicados na 
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subseção “Estrutura de Dispêndios” estarão apresentados de maneira agregada. Como 

apresentado anteriormente, nos itens de dispêndio em que este valor for diferente de zero, o 

cliente deve prestar esclarecimentos sobre os respectivos itens de dispêndio. 

Conforme os valores dos itens de dispêndio são ajustados pelo cliente nas subseções 

Dispêndios, P&D Interno e Produção Pioneira, a primeira coluna da segunda tabela, chamada 

de “Total ajustes”, apresenta de maneira agregada os ajustes realizados. 
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No exemplo acima, a Finep questionou R$ 100.000 em relação à “P&D Interno – Equipe 

Própria” e R$ 550.000 em “Aquisição de Máquinas e Equipamentos. Logo, na subseção 

“Quadro Resumo” esses itens estarão com um ponto de exclamação e o cliente deve 

apresentar esclarecimentos no campo “Justificar”. Ainda, a coluna assinalada em vermelho 

indica que o cliente retirou R$ 50.000 em “P&D Interno – Equipe Própria” e R$ 550.000 em 

“Aquisição de Máquinas e Equipamentos”, além de ter adicionado R$ 200.000 em “P&D 

Interno – Máquinas e Equipamentos” e R$ 50.000 em “P&D Interno – Diversos”. 

3.3 MARCOS DE ACOMPANHAMENTO 

Nesta subseção, o cliente deve observar os itens de dispêndio para os quais a Finep não 

considerou adequada a resposta e ajustar o preenchimento inicial no quadro “Posição 

Empresa”, quando julgar necessário. 
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Há duas opções para efetuar o ajuste:  

 O cliente pode selecionar “Manter”, caso considere que sua posição (sim ou não) 

quanto à relação entre o item de dispêndio e o marco indicada originalmente se 

manteve; ou  

 O cliente pode selecionar “Alterar”, caso opte por rever sua avaliação original. A título 

de exemplo, caso o cliente tenha informado inicialmente que uma determinada 

atividade foi utilizada para o cumprimento do marco e, no momento do ajuste, optou 

por rever sua posição, selecionando a opção “Alterar”, isto significará que a atividade 

não fez parte do cumprimento do marco em questão. Nos casos em que o 

preenchimento inicial foi “Não” e o cliente marcou “Alterar” na coluna Ajuste, a 

posição final se torna “Sim” e a justificativa passa a ser obrigatória.  
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3.4 RECURSOS HUMANOS 

Nesta subseção, o cliente deve indicar ajustes nos números preenchidos originalmente, tanto 

por nível de qualificação quanto por de dedicação (no caso de projetos de inovação). O ajuste 

funciona na margem com base na inserção de valores positivos ou negativos nos campos. 

Por exemplo, se o cliente inicialmente declarou que 2 (duas) pessoas tinham pós-graduação na 

equipe que atuou no semestre e, quando do ajuste, reviu este número e identificou que na 

verdade 3 (três) pessoas tinham pós-graduação, o cliente deverá preencher 1 (um) no campo 

de ajuste deste nível de qualificação, de tal forma que a soma do valor original e do ajuste seja 

3 (três). 

Caso o ajuste seja negativo, a justificativa, presente no final da página, passa a ser obrigatória. 
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Em projetos de inovação, o cliente deve inserir ao final da subseção novamente o percentual 

médio de dedicação dos funcionários que estão trabalhando em período parcial nas atividades 

de P&D Interno. 
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3.5 DISPÊNDIOS 

Nesta subseção, o cliente deve realizar os ajustes necessários referentes aos dispêndios, em 

moeda nacional e estrangeira, realizados no período por atividade.  

 

O ajuste deve ser efetuado de forma análoga ao item anterior e o resultado do ajuste é 

apresentado na linha “Total do RTA do Período”.  
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 O cliente deve consultar a subseção “Acompanhamento” para verificar se houve 

“Redução do valor do projeto”. Caso haja indicação de necessidade de redução no valor do 

projeto, o cliente deve diminuir exatamente este valor dos itens de dispêndio que tiveram 

despesas não reconhecidas (informação disponível na subseção “Estrutura de Dispêndios”). 

Caso o cliente insira valores negativos no campo de ajuste, surgirá um aviso de pendência 

indicando a necessidade de apresentação de justificativa, presente ao final da seção. 
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3.6 P&D INTERNO 

Disponível em projetos de inovação, o cliente deve discriminar nesta subseção os ajustes 

referentes aos dispêndios, em moeda nacional e estrangeira, realizados em P&D Interno em 

Equipe Própria, Máquinas e Equipamentos para P&D Interno e Itens Diversos de P&D Interno 

não citados anteriormente. O ajuste deve ser efetuado de forma análoga ao item anterior. 

Assim como na subseção Dispêndios, é obrigatória a apresentação de justificativa ao final 

desta subseção caso o cliente insira valores negativos no campo de ajuste. 
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3.7 PRODUÇÃO PIONEIRA 

Disponível em projetos de inovação, o cliente deve discriminar nesta subseção os ajustes 

referentes aos dispêndios, em moeda nacional e estrangeira, realizados em Produção Pioneira 

em Obras Civis e Instalações, Material de Consumo, Pessoal Ocupado e Outras Preparações 

para Produção e Distribuição. O ajuste deve ser efetuado de forma análoga ao item anterior e, 

da mesma forma, é obrigatória a apresentação de justificativa ao final desta subseção caso o 

cliente insira valores negativos no campo de ajuste. 
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3.8 DISPÊNDIOS ANTECIPADOS 

Como apresentado anteriormente, a subseção Dispêndios Antecipados somente fica disponível 

caso o cliente tenha selecionado esta opção durante a elaboração inicial do relatório.  

Na etapa de ajustes, o campo para inserção de valores por item de dispêndio relacionados a 

dispêndios anteriores fica editável para que o cliente possa fazer as alterações necessárias, 

seja por conta de orientação da Finep ou como consequência de alteração nos valores dos 

dispêndios ocorrida nas subseções Dispêndios, P&D Interno e Produção Pioneira.  
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3.9 RESUMO DOS DISPÊNDIOS– ACUMULADO 

Esta subseção tem caráter informativo, consolidando os valores apresentados na subseção 

“Dispêndios Antecipados” em todos RTAs apresentados até aquele momento, assim como os 

ajustes realizados pelo cliente no atual relatório.  
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3.10 ACUMULADO 

Esta subseção apresenta o panorama de valores liberados e declarados como de 

financiamento Finep e contrapartida estabelecidos para o projeto e executados até o 

momento, além de levar em consideração os ajustes realizados pelo cliente ao longo do 

relatório. A subseção Acumulado tem caráter informativo. 
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3.11 QUADRO-RESUMO 

Na etapa de ajustes, os campos da subseção “Quadro Resumo” ficam editáveis para que o 

cliente possa atender as orientações feitas pela Finep e para que reflita as alterações nos 

valores dos dispêndios ocorridas nas subseções Dispêndios, P&D Interno e Produção Pioneira. 

Em todos os itens de dispêndio que têm valores questionados, a justificativa é obrigatória. 
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3.12 ACOMPANHAMENTO 

O cliente deve, na subseção “Acompanhamento”, realizar eventuais modificações nos valores 

de financiamento e contrapartida como consequência dos ajustes efetuados nos valores 

declarados nas subseções Dispêndios, P&D Interno e Produção Pioneira.  

 

 Ainda, o cliente deve consultar o quadro disponível ao final da subseção e observar se há 

“Despesas não reconhecidas”. Se não houver, nenhuma ação específica é exigida. Mas, se 

houver, o cliente deve realizar duas ações: 

i) Diminuir exatamente o valor do campo “Redução do valor do projeto” na 

subseção “Dispêndios”, como mencionado anteriormente no item 3.5 deste 

documento. Redução do valor do projeto: valor que não foi aceito como 
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financiamento nem como contrapartida na comprovação de dispêndios do RTA. 

Esta redução não impacta o cronograma de liberação. 

ii) Diminuir exatamente o valor do campo “Valor estornado do financiamento” na 

linha “Dispêndios financiados com recursos Finep” e adequar a distribuição dos 

valores em moeda nacional e moeda estrangeira. (O valor diminuído passa 

automaticamente para contrapartida, visto que esse campo pega a diferença entre 

o total de dispêndios e os dispêndios financiados com recursos Finep). Valor 

estornado do financiamento: valor que não foi aceito como financiamento na 

comprovação de dispêndios do RTA, mas que foi aceito como contrapartida. É 

dado pela diferença entre o total de "Despesas Não Reconhecidas" e a "Redução 

do valor do projeto". 
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3.12.1 SÍNTESE 

Esta subseção não é passível de ajuste, dado que apenas reflete as informações inseridas nas 

outras subseções. 

3.13 ANEXOS 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial, sendo permitida a inserção de novos 

documentos pelo cliente. 

3.14 LIBERAÇÃO DA PARCELA 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial e é passível de edição no ajuste.  

4. Complemento 

Seja em projetos de inovação ou de pré-investimento, caso algum marco do RTA em questão 

não esteja concluído, a Finep pode solicitar informações complementares ao cliente, de modo 

que todos os marcos do período estejam justificados e aprovados pela Finep. Portanto, o 

objetivo do complemento é permitir que o cliente complete a descrição da execução dos 

marcos de acompanhamento, isto é, não se trata de um ajuste de informações. Dessa forma, 

caso todos os marcos do período sejam considerados concluídos pela Finep, não cabe 

complemento do RTA neste período. Quando o cliente estiver em condições de apresentar 

informações adicionais, ele deve entrar em contato com o analista via chat para que este 

solicite ao gerente que acione na Plataforma Operacional o fluxo de complemento. Após essa 

ação do gerente, o cliente receberá um e-mail notificando-o e o RTA do período em questão 

ficará com uma pendência.  

 

Após o envio do complemento, a Finep ainda pode solicitar ajuste do complemento. Esse tipo 

de ajuste funciona de forma análoga ao ajuste detalhado anteriormente. 



 
 
 

62 
Versão 04 – 01/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA  

A Finep aceitará apenas 1 (um) complemento por semestre de referência. O prazo para 

apresentação do complemento está limitado ao prazo de execução do projeto. No entanto, 

cabe ressaltar que a Finep poderá solicitar informações a respeito desta pendência a qualquer 

momento, de forma a garantir um adequado acompanhamento da execução do projeto. 

Para acessar o RTA Complementar, o cliente deve entrar no Portal Empresa e clicar no projeto, 

que estará com indicação de atividade pendente. Em seguida, será direcionado ao 

complemento do RTA. 

 

Em caso de ajuste do RTA Complemento, o procedimento é análogo ao apresentado no item 

de ajuste deste manual. 

 

4.1 ESTRUTURA DE DISPÊNDIOS 

Esta subseção tem a mesma atribuição já apresentada anteriormente, de refletir o 

posicionamento da Finep em relação ao valor assinalado pelo cliente em cada item de 

dispêndio. Em cada item de dispêndio, está disponível uma nova linha para tratar do 

posicionamento da Finep no complemento do RTA. O novo valor questionado do dispêndio 

estará relacionado à atividade de ajuste do RTA Complemento, quando houver. 
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4.2 VALORES PENDENTES 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial. 

4.3 MARCOS DE ACOMPANHAMENTO 

A primeira parte desta subseção apresenta o posicionamento da Finep e o do cliente, inclusive 

ajustes, a respeito da execução do marco na apresentação inicial do RTA. Para discorrer sobre 

as atividades complementares de execução do marco de acompanhamento, é necessário que 

o cliente observe a parte final da subseção. 

  

 Adicionalmente às orientações destacadas anteriormente no item 2.1 deste manual, o 

cliente deve marcar “Sim” tanto nos itens de dispêndio que foram utilizados no RTA original do 

semestre quanto nos que foram utilizados para o seu complemento. 
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4.4 RECURSOS HUMANOS 

Na subseção de RH, a linha de complemento funciona com base na diferença entre a 

quantidade informada no RTA original e a quantidade do complemento.  

O complemento para RH possui a seguinte lógica: Devem ser declarados os recursos humanos 

necessários para atingimento dos marcos previstos, considerando o prazo até fechar o 

complemento. Dessa forma, devem apenas ser adicionadas pessoas, não excluídas. 

Exemplo: Se o cliente contou com 10 (dez) pessoas com pós graduação no RTA original, mas 

para fazer o complemento: 

1. Somente foram utilizadas 2 (duas) pessoas.  Neste caso, considera-se que foram utilizadas 10 

para atingir o previsto e no campo relativo ao complemento deve ser preenchido 0 (zero) 

2. Permaneceram 10 (dez) pessoas . Neste caso, deve ser preenchido 0 (zero) no campo relativo 

ao complemento.  

3. Foi contratada mais 1 (uma) pessoa para o projeto e os outros 10 (dez) permaneceram 

envolvidos no complemento. Neste caso, foram utilizadas no total 11 (onze) pessoas, devendo 

ser acrescentado 1 (um) no campo relativo ao complemento 

4. Caso os membros da equipe tenham mudado, mas o número final de pessoas tenha 

permanecido, neste caso o cliente deve preencher 0 na linha de complemento, pois o 

acompanhamento está baseado no número de pessoas dedicadas, não importando o nome. 
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Na tabela “Totalizadores”, o cliente pode ver a quantidade de RH Total do RTA do período (RTA 

período + Complemento). 
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Na tabela seguinte, nas atividades realizadas durante o Complemento, caso o percentual 

médio de RH com dedicação parcial permaneca inalterado, deve ser repetido o valor. Caso o 

percentual tenha sido alterado para cima ou para baixo, o cliente deve calcular e indicar o 

novo percentual médio considerando as atividades de dedicação parcial referentes ao RTA 

regular e ao RTA Complemento. Por conta disto, a linha “Total do RTA do Período” indicará o 

percentual apresentado no Complemento. 

 

4.5 DISPÊNDIOS 

Nesta subseção, o cliente deve apresentar na linha de complemento referente a cada item de 

dispêndio quanto foi gasto nas atividades complementares apresentadas no RTA, ou seja, na 

margem. Esse valor é somado com o dispêndio declarado no RTA original e o resultado 

apresentado na linha “Total do RTA do período”. 
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4.6 P&D INTERNO 

Nesta subseção, o cliente deve apresentar na linha de complemento referente a cada item de 

P&D Interno quanto foi gasto nas atividades complementares apresentadas no RTA, ou seja, 

na margem.  
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4.7 PRODUÇÃO PIONEIRA 

Nesta subseção, o cliente deve apresentar na linha de complemento referente a cada item de 

Produção Pioneira quanto foi gasto nas atividades complementares apresentadas no RTA, ou 

seja, na margem.  
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4.8 DISPÊNDIOS ANTECIPADOS 

Caso o RTA gerado com a opção de declaração de dispêndios antecipados tenha 

Complemento, as subseções ficam novamente disponíveis, caso seja necessário incluir 

informações sobre dispêndios antecipados dentre aqueles valores declarados por item de 

dispêndio no RTA Complemento. 
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4.9 RESUMO DOS DISPÊNDIOS ANTECIPADOS   

Caso o RTA gerado com a opção de declaração de dispêndios antecipados tenha 

Complemento, esta subseção fica novamente disponível para consulta. Esta subseção 

apresenta a mesma configuração apresentada anteriormente. 

 

4.10 ACUMULADO 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial. 

4.11 QUADRO-RESUMO 

Os valores declarados no RTA Complemento por item de dispêndio são somados aos 

declarados no RTA original e apresentados na subseção “Quadro Resumo”. Os percentuais por 

item de dispêndio informados ficam editáveis para que o cliente insira novos percentuais 

coerentes com a nova composição de valores por item de dispêndio, considerando as 

atividades relacionadas ao semestre de referência e as atividades de outros semestres.  
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Exemplo: Considere que, no RTA original, foi declarado e aprovado R$ 950.000 em P&D 

Interno – Equipe Própria e que o 80,00% destes gastos (correspondente a R$ 760.000) foi 

referente a dispêndios dos marcos daquele RTA. Considere também que, no RTA 

Complemento, o cliente adicionou R$ 50.000 para este mesmo dispêndio, como fruto das 

atividades complementares declaradas relacionadas aos marcos daquele RTA. Sendo assim, o 

total de dispêndios declarados para P&D Interno – Equipe Própria foi de R$ 1.000.000, sendo 

R$ 810.000 (R$ 760.000 do RTA original mais R$ 500.000 do RTA Complemento) relacionado 

aos marcos daquele semestre, o que equivale a 81,00% do total de dispêndios declarados no 

RTA. 

 

 Considerando que o cliente deve, no RTA Complementar, apresentar somente as 

atividades e dispêndios necessários para a conclusão dos marcos de acompanhamento não 

finalizados, os dispêndios adicionados no RTA Complementar devem ser entendidos como 

relacionados aos marcos desse semestre. Sendo assim, o cliente deve calcular o novo 

percentual de cada item de dispêndio considerando essa premissa. 
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4.12 ACOMPANHAMENTO 

Nesta subseção, os campos relativos a financiamento e contrapartida ficam editáveis para que 

o cliente apresente a nova composição considerando os novos valores declarados. É 

importante destacar que não é possível inserir valores menores do que aqueles já aprovados 

pela Finep. 

 

4.13 ANEXOS 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial. 
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4.14 LIBERAÇÃO DA PARCELA 

Esta subseção apresenta a mesma configuração inicial. 

5. Prorrogação de Entrega do RTA 

O cliente pode solicitar prorrogação de entrega do RTA ao clicar no botão de mesmo nome na 

seção “Relatório Técnico de Acompanhamento”. 

 

 

 A solicitação de prorrogação de entrega do RTA não fica habilitada caso haja um fluxo de 

entrega de RTA em andamento ou atividades relacionadas ao fluxo de liberação. 

 

O cliente pode solicitar prorrogação de entrega de RTA de 1 (uma) até, no máximo, 4 (quatro) 

semanas, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência em relação à data limite para 

entrega do RTA. Para isso, ele precisa justificar o pedido de prorrogação, que será avaliado 

pela Finep. 
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Caso o cliente queira desistir da solicitação de prorrogação antes do seu envio, é possível 

cancelá-la clicando no botão de mesmo nome. 
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Caso o cliente envie a solicitação de prorrogação, ela será avaliada pela  Finep e o cliente 

receberá um e-mail com a decisão final. 

 

6. Prorrogação de Liberação 

O cliente pode solicitar prorrogação de liberação ao clicar no botão de mesmo nome na seção 

de “Relatório de Acompanhamento Técnico”. Para isso, o RTA do período não pode estar 

aberto. 

 

 

O cliente pode solicitar prorrogação de liberação da parcela de 1 (uma) até 20 (vinte) semanas. 

Para isso, precisa justificar o pedido de prorrogação, que será avaliado pela Finep. 
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Caso o cliente queira desistir da solicitação de prorrogação antes do seu envio, é possível 

cancelá-la clicando no botão de mesmo nome. 
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Caso o cliente envie a solicitação de prorrogação, ela será avaliada pela  Finep e o cliente 

receberá um e-mail com a decisão final. 

 

7. Renegociação  

O prazo de execução, os marcos de acompanhamento, os dispêndios e o cronograma de 

desembolso poderão ser renegociados mediante solicitação da Finep e/ou do cliente até 30 

(trinta) dias antes da data limite para a entrega do RTA do semestre mais próximo. Tanto em 

projetos de inovação quanto em projetos de pré-investimento, o procedimento a ser seguido é 

o mesmo. 

 Não é possível efetuar renegociação caso haja um fluxo de entrega de RTA ou de 

liberação em andamento. 

As demandas de alteração do cliente devem ser formalizadas através do chat com o analista 

operacional e/ou gerente operacional, para este avalia-la.  



 
 
 

80 
Versão 04 – 01/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

O cliente será informado através de e-mail quando o pedido de alteração estiver autorizado 

pela Finep e receberá instruções a respeito das modificações a serem realizadas. 

No caso de alteração de prazo de execução, marcos de acompanhamento, composição dos 

dispêndios e cronograma de desembolso, o cliente recebe o e-mail abaixo. 

 

No caso de cancelamento de parcela, o cliente recebe o e-mail abaixo. 
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Para iniciar o preenchimento da proposta de alteração, o cliente deve acessar o Portal 

Empresa e selecionar o projeto.  

 

Em seguida, é direcionado para as subseções Marcos de Acompanhamento, Composição de 

Dispêndios e Cronograma de Desembolso, que estarão editáveis. Devem ser alteradas apenas 

a(s) subseção(ões) e/ou os itens que foram solicitados através do chat junto ao analista e/ou 

gerente operacional. Adiante, serão apresentadas as instruções para cada um dos tipos de 

renegociação. 

Após o envio da solicitação de alterações, será criada a seção “Proposta de Alteração” dentro 

da guia Plano de Execução. Após a avaliação da Finep, essa seção deixa de aparecer e as novas 

condições, se forem aprovadas, migram para a seção “Contratado”. 
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7.1 ALTERAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO, MARCOS DE ACOMPANHAMENTO, COMPOSIÇÃO DOS 

DISPÊNDIOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

7.1.1 PRAZO DE EXECUÇÃO 

A primeira subseção que aparece é a “Marcos de Acompanhamento”. Nela, o cliente deve 

escolher uma das opções de prorrogação.  

a) Proposta de Alteração de Prazo – Prorrogar prazo, adicionando marcos ao projeto - 

Acrescentar 1 semestre no prazo de execução com a inclusão de RTA.  
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Nesse caso, ao final da página é aberto campo para inserção de marco(s) no novo semestre. 

 

Ao inserir um período a mais no projeto, a subseção “Cronograma de Desembolso” terá este 

período acrescido. O cliente precisa indicar, se cabível, as alterações. O valor de financiamento 

contratado não pode ser aumentado, apenas redistribuído nos períodos.  
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b) Proposta de Alteração de Prazo – Prorrogar o prazo de execução sem inclusão de 

RTA. 

O cliente pode prorrogar o prazo de execução em até 48 meses sem incluir RTA. 
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Após os ajustes necessários referentes à prorrogação de prazo, o cliente deve clicar em “Enviar 

alterações”. Caso ainda queira efetuar alterações de outra natureza, deve clicar em “Avançar”. 

7.1.2 MARCOS DE ACOMPANHAMENTO 

Independente da prorrogação ou não do prazo, o cliente pode editar os marcos de 

acompanhamento e submeter à Finep. Após os ajustes necessários referentes aos marcos, o 

cliente deve clicar em “Enviar alterações”. Caso ainda queira efetuar alterações de outra 

natureza, deve clicar em “Avançar”. 

 

7.1.3 COMPOSIÇÃO DE DISPÊNDIOS 

Ao clicar em “Avançar” a partir da subseção “Marcos de Acompanhamento”, o cliente é 

direcionado para a subseção “Composição de Dispêndios”. Caso a alteração a ser efetuada seja 

nesta subseção, o cliente deve realizá-la e, em seguida, clicar em “Enviar Alterações”. Caso não 

seja nesta subseção, o cliente deve clicar em “Avançar”. 
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Em projetos de inovação: 

Com exceção da tabela 394, o cliente pode editar os demais campos da subseção “Composição 

dos Dispêndios”. Cabe esclarecer que este pode realizar os ajustes que julgar necessários, 

entretanto deverá atentar para o fato de que, não será possível enviar a proposta de alteração 

caso o valor de cada um dos dispêndios fique inferior ao valor aprovado pela Finep em RTAs 

eventualmente entregues. Portanto, para isso, ele deve verificar os valores informados na 

tabela 394 e realizar os ajustes necessários na tabela 393, conforme o exemplo a seguir. 

 É necessário ajustar o realizado ao contratado toda a vez que a plataforma de negociação 

operacional for acionada, isto é, qualquer solicitação de renegociação, ainda que não envolva 

dispêndios, demandará esse procedimento. 
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No exemplo, o cliente apresentou em RTAs, até o momento da negociação, R$ 29.000.000 

somente em Aquisição Externa de P&D, sendo que o previsto inicialmente era R$ 10.000.000. 

Portanto, a fim de enviar o ajuste que ensejou a solicitação de renegociação, ele precisa 

adicionar R$ 19.000.000 em Aquisição externa de P&D para totalizar R$ 29.000.000 e retirar R$ 

19.000.000 de outro(s) item(s) de dispêndio para alinhar o valor orçado de Aquisição externa 

de P&D ao que já foi realizado. 

 

 

Tabela informativa não 

editável. 
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7.1.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Ao clicar em “Avançar”, a partir de “Composição dos Dispêndios”, a próxima subseção é 

“Cronograma de Desembolso”. Nesta subseção, é possível alterar os valores financiados pela 

Finep e os valores de contrapartida por liberação, por meio da inserção de valores positivos ou 

negativos nos campos “Ajuste Valor Financiado” e “Ajuste Contrapartida”, respectivamente. 

Por exemplo, caso o cliente queira reduzir o valor financiado da segunda liberação, deve inserir 

na linha de “Valor financiado” – R$ 10.000.000,00. Ressalta-se que o valor total financiado não 

pode ultrapassar o valor inicialmente aprovado e que o Percentual Financiado Atual não pode 

ser maior que o Percentual Financiado (contratação).  
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Após efetuar as alterações, o cliente deve clicar no botão “Enviar Alterações” e as mesmas 

serão avaliadas pela Finep. A Finep poderá solicitar correções ao cliente, antes da deliberação 

final. Caso as mudanças sejam aprovadas, o projeto será alterado e a última versão aprovada 

ficará disponível na guia “Resumo”, seção Contratado, como informado anteriormente. Por 

outro lado, se a Finep não aprová-las, o fluxo de alteração se encerrará. 

7.2 Cancelamento de parcela 

O objetivo desse tipo de renegociação é cancelar a última parcela de liberação e dispensar a 

apresentação do(s) RTA(s) correspondente(s).  

7.2.1 Marcos de acompanhamento 

A primeira subseção que aparece é a “Marcos de Acompanhamento”, onde o cliente pode 

reduzir o prazo de execução de 0 a 6 meses em projetos com liberação semestral e de 0 a 12 

meses em projetos com liberação anual. Ademais, pode editar os marcos por semestre. 
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 Esse tipo de renegociação sempre impacta os marcos por semestre, por isso há a 

mensagem de aviso em amarelo. No caso de um projeto com liberação semestral, o RTA do 

último semestre é eliminado. Já no caso de um projeto com liberação anual, os RTAs dos 

dois últimos semestres são eliminados. 
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7.2.2 Composição de dispêndios 

Ao clicar em “Avançar” a partir da subseção “Marcos de acompanhamento”, surge a subseção 

“Composição de Dispêndios”. Sugere-se que o cliente clique novamente em “Avançar” para 

acessar o “Cronograma de Desembolso” e depois volte nessa subseção. 

Quando retornar à subseção, além de realizar os ajustes previstos em cada caso de alteração 

no cronograma descrito no tópico 7.2.3, o cliente deve ajustar o realizado ao contratado. 

Como dito anteriormente no tópico 7.1.3, qualquer solicitação de renegociação demandará 

esse procedimento, ou seja, não será possível enviar a proposta de alteração caso o valor de 

cada um dos dispêndios da tabela 393 fique inferior ao valor aprovado pela Finep em RTAs 

eventualmente entregues, tabela 394. 
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7.2.3 Cronograma de desembolso 

Ao clicar em “Avançar” a partir de “Composição dos Dispêndios”, a próxima subseção é 

“Cronograma de Desembolso”. Nesta subseção, é possível alterar os valores financiados pela 

Finep e os valores de contrapartida por liberação, por meio da inserção de valores positivos ou 

negativos nos campos “Ajuste Valor Financiado” e “Ajuste Contrapartida”, respectivamente. 

i) Se o cliente não fizer algo nessa tela, o sistema entende automaticamente a 

eliminação do valor financiado e do valor de contrapartida previstos para a última 

parcela. Nesse caso, o cliente deve retornar à subseção Composição de Dispêndios 

e retirar dessa composição os valores eliminados. No exemplo a seguir, o valor 

financiado diminui para R$9.234.959,96 e o valor da contrapartida diminui para R$ 

3.957.839,99 e o cliente deve retirar R$ 2.328.141,17 dos dispêndios presentes na 

subseção anterior. 
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Se o cliente não seguir esse procedimento e tentar enviar, aparecerá a seguinte mensagem de 

erro. 

 

ii) Se o cliente quiser antecipar o recebimento de recursos e cancelar a última 

parcela, pode, por exemplo, adicionar na linha ajuste valor financiado da 3ª 

parcela o valor financiado da 4ª parcela. Para isso, também deve adicionar na linha 

ajuste contrapartida da 3ª parcela o valor de contrapartida da 4ª parcela.    
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Nesse caso, não é preciso retirar valores da composição de dispêndios. 

 

iii) O cliente também pode cancelar apenas uma parte do valor financiado e do valor 

de contrapartida, como exemplo abaixo. 
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Para isso, deve ajustar a composição de dispêndios. 

 

Após efetuar as alterações, o cliente deve clicar no botão “Enviar Alterações” e as mesmas 

serão avaliadas pela Finep. A Finep poderá solicitar correções ao cliente, antes da deliberação 

final. Caso as mudanças sejam aprovadas, o projeto será alterado e a última versão aprovada 

ficará disponível na guia “Plano de Execução”, seção “Contratado”, como informado 

anteriormente. Por outro lado, se a Finep não aprová-las, o fluxo se encerrará. 
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8. Alteração de coexecutor do projeto 

Os partícipes do projeto podem ser consultados na guia “Projeto”, seção “Descrição da 

proposta”, subseção “Dados do projeto”.  
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Da mesma forma que as alterações descritas anteriormente, as demandas para modificação de 

partícipes do projeto devem ser formalizadas pelo cliente através do chat com o analista e/ou 

gerente operacional para obtenção de número de protocolo. A partir do número de protocolo, 

o gerente operacional libera o acesso ao cliente para que este possa realizar a alteração 

desejada, através da “Plataforma de Negociação”. 

O cliente será informado através de e-mail quando as alterações estiverem autorizadas pela 

Finep e receberá também instruções a respeito das modificações a serem realizadas. Estas 

informações deverão ser inseridas pelo Gerente Operacional no campo “Justificativa”. 
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Ao acessar o Portal Empresa e selecionar o projeto, o cliente é direcionado para a guia Projeto, 

seção “Descrição da proposta”, subseção “Dados do projeto”, onde deve inserir o coexecutor 

e, depois, clicar em “Enviar coexecutores”. 
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A Finep poderá aceitar ou não a alteração solicitada e o cliente receberá um e-mail com as 

devidas justificativas e/ou instruções. Caso não sejam aprovadas as alterações de 

coexecutores, o fluxo se encerrará. Caso essas alterações sejam aprovadas, poderá haver ou 

não necessidade de aditar o contrato. 

No caso de aditivo contratual e inclusão de novo(s) coexecutor(es), o cliente deverá inserir 

ainda todos os documentos pertinentes, na guia “Garantias e Contrato”, bloco “Documentação 

dos Participantes”, seção “Documentação”. 

 

Ao clicar em “Avançar”, o cliente deve informar se há processos de contencioso. 
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Por último, ao clicar em “Avançar”, as informações cadastrais devem ser fornecidas. Depois 

dessa fase, é preciso clicar em “Enviar coexecutores”. 
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Caso seja identificada não conformidade em alguma das informações prestadas pelo cliente, o 

fluxo retornará para que o mesmo resolva as pendências. Quando estiver em conformidade, 

será formalizado o aditamento do contrato. 

 


