
Maio 2021

Cartilha de 
funcionamento do Produto

Finep Conecta Automático

*Produto Integrante do Finep Inovacred Conecta



Empresas de qualquer porte e setor 
da economia que precisem contratar 
um serviço tecnológico de uma ICT 
previamente cadastrada na Finep.
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Quem pode ser financiado

As Instituições de Pesquisa Cientí�ca 
e Tecnológica (ICT) são órgãos ou 
entidades da administração pública 
ou entidades privadas sem �ns 
lucrativos que tenham como missão 
institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou 
aplicada de caráter cientí�co ou 
tecnológico.

O que é 
uma ICT 

Exemplos de ICT:

É um produto �nanceiro de 
crédito descentralizado da Finep 
que tem o objetivo de �nanciar 
serviços tecnológicos 
especializados prestados por ICTs 
a empresas.

O que é o 
Finep Conecta
Automático
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Condições de Financiamento

Porte Valor do Financiamento
Prazo de
Carência

Participação 
da FInep

Prazo
Total

Composição da Taxa de Juros

Custo da Fonte (+) *Taxa

Superior a R$ 100 mil e 
igual ou inferiror a R$ 2 

milhões

I

II

III

IV

V

TJLP Até 24 
meses

Até 60 
meses

100%

TJLP + 
(5% - 100% TJLP)

TJLP + 
(5% - 80% TJLP)

O aporte de contrapartida de FINANCIADAS, em projeto de inovação, 
relativos a demais programas de apoio a P,D&I, �rmado regularmente com 
outra instituição de fomento (Embrapii, BNDES, FAPs, entre outras).

*Para mais detalhes, acesse AQUI as Tabelas das 
Condições Operacionais com nossas taxas detalhadas.

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços

Locação de infraestrutura de pesquisa

Consultoria e assessoria técnico-cientí�ca

Serviços Especializado - Ensaios e Testes

Atividades
Financiáveis

O que o Finep Conecta Automático financia
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finep.gov.br/images/a-finep/Condicoes_Operacionais/tabelas_CondicoesOperacionais.pdf


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

b. Nota Fiscal da ICT ou documento
equivalente (quando aplicável)

PASSO A PASSO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO
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a. Dados cadastrais básicos da
empresa

c. Termo de compromisso assinado
pela instituição contratada com os
serviços contratados e valores.
* Todas as informações necessárias
estão detalhadas em formulários
disponibilizados pela Finep
* o agente �nanceiro poderá solicitar
documentos adicionais

b. Dados da atividade a ser �nanciada:
Qual a atividade, potenciais impactos
esperados, ICT responsável pela
execução, Serviços contratados (de
acordo com a lista de atividades
�nanciáveis), valores e cronograma de
liberação de recursos

a. Formulários preenchidos
corretamente;

b. Se a ICT está cadastrada na
Finep.

c. Análise de crédito da empresa
pelo agente �nanceiro

1
SUBMISSÃO DA PROPOSTA ANÁLISE DA PROPOSTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Empresas e outras financiadas com receita 
operacional bruta anual ou anualizada (ROB) 
inferior a R$ 4,8 milhões;

Empresas e outras financiadas cujo ROB seja igual ou 
superior a R$ 4,8 milhões e inferior ou igual a R$ 16 
milhões;

Empresas e outras financiadas cujo ROB seja 
superior a R$ 16 milhões e inferior ou igual a R$ 90 
milhões; 

Empresas e outras financiadas cujo ROB seja 
superior a R$ 90 milhões e inferior ou igual a R$ 300 
milhões; 

Empresas e outras financiadas cujo ROB seja 
superior a R$ 300 milhões

Porte I 

Porte II

Porte III

Porte IV

Porte V

micro e empresa de 
pequeno porte

pequena empresa

média empresa

média-grande 
empresa

grande empresa

PORTES DE EMPRESAS
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