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Fluxo Direto de Projetos 

 Objetivo: acelerar a tramitação de projetos reembolsáveis no Inova 
Energia 

Entrega dos PSC 

11/Nov 



Motivação 

 Ritos do Inova Energia são ditados pelos instrumentos não reembolsáveis 
FINEP 

 Apenas  4 subtemas do Edital podem receber apoio não reembolsável FINEP; 

 Houve grande demanda em subtemas sem instrumentos não reembolsáveis 
FINEP; 

 Os recursos não reembolsáveis são limitados (R$ 200 milhões na FINEP, além 
do Funtec BNDES) frente a demanda de R$ 9,8 bilhões e orçamento de R$ 3 
bilhões. 

 Portanto:  

– Haverá grande direcionamento para instrumentos de crédito 
reembolsável no Inova Energia. 

– Dada a grande competição, apenas projetos com elevada externalidade 
e/ou risco tecnológico / comercial receberão recursos não reembolsáveis 
da FINEP.  

 



Fluxo Direto para Financiamento 

 O Fluxo Direto é uma forma mais rápida de se pleitear recursos reembolsáveis 
FINEP / BNDES ou P&D Aneel dentro do Inova Energia. 

 

 O Fluxo Direto foi concebido de forma a: 

– ser mais ágil e simples que o fluxo normal 

– não prejudicar a formação de parcerias 

– não concorrer com fluxo normal nem complicar a decisão das empresas  

• é uma opção a ser considerada! 

 Importante:  

– Uma empresa pode participar do Fluxo Direto e também do Fluxo Normal?  
SIM! 

– Para concorrer aos recursos não reembolsáveis FINEP, FUNTEC e para que 
haja análise prévia do P&D Aneel não se pode abandonar o Fluxo Normal 



Fluxo Normal e Fluxo Direto do Inova Energia 
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P1 

P3 P4 

P2 

- O plano de negócios como um todo só se viabiliza se um ou mais projetos 
receberem recursos não reembolsáveis; 

- PN necessitando de parcerias ainda não formadas / desenhadas; 

- PN composto por projetos que ainda não estão “maduros”. 

 

Todo o PN pode ir para o Fluxo Normal 

P1 

P3 P4 

P2 

Exemplos: Caso Fluxo Normal 

Projetos do Plano de Negócio  

Circunstâncias que isoladas ou em conjunto tendem a levar ao Fluxo Normal 



Circunstâncias que isoladas ou em conjunto tendem a levar ao Fluxo Direto 
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- Todos os projetos do PN em temas que não têm acesso a recursos não 
reembolsáveis ou não os requeiram; 

- PN com parcerias já formadas ou que não necessite de parcerias; 

- PN composto por projetos “maduros” ou em andamento;  

- Vale mencionar que as despesas de subvenção só são consideradas após a 
contratação e para o crédito antes mesmo da submissão formal!  

 

 

Todo o PN pode ir para o Fluxo Direto 

P1 

P3 P4 

P2 

Exemplos: Caso Fluxo Direto 

Projetos do Plano de Negócio  



Exemplos: Caso de Fluxo Híbrido 

Fluxo  
Normal 

- PN com projetos em subtemas tais que alguns tenham possibilidade de recursos 
não reembolsáveis FINEP e outros não. 

- Alguns projetos maduros dentro de um PN, com parcerias formadas ou que não 
necessitem de parceria; 

- PN que não dependa necessariamente que alguns de seus projetos recebam 
recursos não reembolsáveis 

- Os projetos do fluxo direto podem ser realizados independentemente dos que 
ficaram no fluxo normal 

Esses projetos pode ser mencionados 
no PN do fluxo normal 

Circunstâncias que isoladas ou em conjunto tendem a levar a um Fluxo híbrido 
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P3 P4 
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Projetos do Plano de Negócio  

P1 

P3 P4 

P2 

Fluxo Direto 



Linhas do Inova Energia 

Pilotos de REI 

Soluções em Software para REI 

Equipamentos para REI 

Infraestrutura de Abastecimento Veicular 

Transmissão em Ultra-Alta Tensão 

Soluções para Cadeia Fotovoltaica 

Soluções para Cadeia Heliotérmica 

Soluções para Cadeia Eólica 

Motores e Sistemas de Tração (Powertrains) 

Baterias e Acumuladores de Energia 

Produção em Escala 

Os subtemas 
marcados não 

terão acesso aos 
recursos não 

reembolsáveis 
FINEP 



Conclusões sobre o Fluxo Direto 

 Redução do prazo para entrada dos projetos (pelo menos 3 meses); 

– Mais rapidez para se acessar recursos reembolsáveis. 

 Maior facilidade e simplicidade no preenchimento para projetos 
reembolsáveis 

 É possível que um PN tenham projetos em ambos os fluxos. Os Planos 
de Negócio poderão descrever os projetos enviados ao Fluxo Direto (há 
um campo específico no formulário eletrônico); 

 A aprovação dos projetos no Fluxo Direto não influencia na avaliação 
dos Planos de Negócio do fluxo normal. 

 As empresas inscritas no Fluxo Direto receberão das Instituições 
Apoiadoras a indicação de instrumentos de apoio para seus projetos 

 

 

 

 

 

 

 



Como se Inscrever no Fluxo Direto? (Empresas líderes ou Parceiras) 

As empresas que tiverem interesse em participar do Fluxo Direto deverão enviar um email 

para inova_energia@finep.gov.br e inovaenergia@bndes.gov.br  até o dia 20/07/2013 com as 

seguintes informações: 
 

 Assunto: Fluxo Direto de Projetos - Empresa 

 Breve descrição dos objetivos do projeto, inovações a serem desenvolvidas; 

 Valor estimado de financiamento (Ex: R$ 10 milhões em 2013,  

R$ 20 milhões em 2014, etc); 

 Status do Projeto (Ex: Projeto iniciado ou não, parcerias etc); 

 Instrumento de apoio desejado (Crédito ou P&D ANEEL). 

 Indicar por projeto a proporção estimada de Usos:  

a) Despesas Próprias ; b) Serviços de Terceiros ou Consultorias ; c)  Equip. ou Soft. Nacionais ;   

d) Equip. ou Soft. Importados  ;  e) Obras Civis ;  f) Outros  
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Como se Inscrever no Fluxo Direto? (Empresas líderes ou Parceiras) 

 

 

 

 

O e-mail deverá ser enviado em Word conforme modelo a seguir: 

Continua 



Como se Inscrever no Fluxo Direto? (Empresas líderes ou Parceiras) 

 

 

 

 



Obrigado! 

Alexandre Velloso 

Departamento de Energia e Tecnologias Limpas 

FINEP 


