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 Em cumprimento à Lei das Estatais (§2º do artigo 23 da lei nº 13.303/2016), o presente documento 

tem como objetivo analisar o atendimento das metas da Finep no exercício de 2018, registradas no docu-

mento Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios 2018, aprovado no pelo Conselho de Administra-

ção através da DEL/CA/057/2017, de 18/12/2017.

 O ano de 2018 foi de superação para a Finep. A despeito dos desafios impostos por um cenário ma-

croeconômico ainda desfavorável, com a lenta recuperação do crescimento econômico, convergência 

entre Selic e TJLP e o contingenciamento recorde do orçamento do FNDCT, a Finep retomou o caminho 

do crescimento. Dos doze indicadores estratégicos acompanhados, oito alcançaram ou superaram as 

metas estabelecidas.

 As medidas adotadas pela Finep no ano foram consistentes com a estratégia de longo prazo da em-

presa e com a priorização adotada em 2018. Algumas realizações do ano merecem destaque, como o 

lançamento dos programas Finep IoT, Finep Educação, Centelha e Tecnova II; a abertura de duas rodadas 

do Finep Startup; a assinatura do contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento; o lançamento de chamadas importantes para a comunidade científica, como a SOS Equipamen-

tos; o Plano de Demissão Assistida, que resultou no desligamento de 108 empregados; e a atualização da 

Cadeia de Valor da Finep, que será a base para um importante programa de revisão de processos.

 Outros projetos importantes foram iniciados em 2018, como o desenvolvimento de uma Plataforma 

de Cooperação Tecnológica a ser utilizada pelos diversos membros do Sistema Nacional de Ciência, Tec-

nologia e Inovação; a construção de ferramentas de roadmapping, com objetivo de identificar e mapear 

possíveis rotas de evolução de mercados, produtos, serviços e tecnologias; e dois projetos de avaliação 

de resultados e impactos do fomento da Finep a C,T&I.

 Para 2019, o Conselho de Administração entende que a Diretoria Executiva da Finep definiu metas 

desafiadoras, que vão exigir alto grau de comprometimento de todos os empregados para o seu alcance.


