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A Finep é uma empresa 
pública vinculada ao MCTIC 
(Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações) criada em 24 
de julho de 1967.  

Seu objetivo é atuar em toda a cadeia 
da inovação, com foco em ações 
estratégicas, estruturantes e de 
impacto para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. 

A Finep 
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Technology Readiness Levels - TRL 

R
e
c
u
rs

o
s
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laboratórios Públicos 

Vale da Morte 

Universidades e ICTs 

Pesquisa 

Básica 
Pesquisa Aplicada 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

Protótipo e 

aumento de Escala 

Embrapii 

CNPq / CAPES / FAPs 
BNDES 

Empresas 

Área de Interação 

Sistema brasileiro de inovação 



Financiamento 
reembolsável para 

empresas 

O apoio da Finep abrange todo o ciclo de C,T&I, da pesquisa básica até o 
desenvolvimento de produtos, serviços e processos nas empresas. 

Subvenção 
econômica para 
empresas 

Financiamento 
não-reembolsável 
para ICTs 

 

Investimento em fundos 

Investimento direto 

Investimento em empresas inovadoras via 
aquisição de participação societária: apoio 
à capitalização e desenvolvimento 

Instrumentos de apoio 
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Indústria 4.0  
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• “Tecnologia não é uma força exógena sobre a qual não temos 
nenhum controle. Nós não estamos restritos a uma escolha binária 
entre ‘aceite e viva com ela’ e ‘rejeite e viva sem ela’.  

• Em vez disso, tome-se a dramática mudança tecnológica como um 
convite à reflexão sobre o que somos e como enxergamos o mundo.  

• Quanto mais pensarmos em como ter controle sobre essa revolução 
tecnológica, mais examinarmos a nós mesmos e os modelos sociais 
que ela implica e permite, mais teremos a oportunidade de moldá-la 
de uma forma que torne o mundo melhor. 

• Conformando-a para assegurar que seja ao mesmo tempo 
empoderadora e centrada no ser humano, em vez de desumana e 
desagregadora, não é uma tarefa para setores, regiões ou culturas 
específicas.  

• A natureza fundamental e global dessa revolução leva-a a influenciar 
e afetar todos os países, economias, setores e a população em geral.  

• Torna-se crítico, portanto, investir atenção e energia na cooperação 
entre as partes acadêmicas, sociais e políticas, internamente e entre 
os países.  

• Essas interações e colaborações serão necessárias para criar 
alternativas comuns positivas e esperançosas que permitam aos 
indivíduos e grupos de todos os lugares participarem e se 
beneficiarem das transformações vindouras”. 
 

Klauss Schwab 
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Indústria 4.0 

Digital Twins Manutenção Preditiva Robôs Colaborativos 

Materiais Inteligentes Realidade Aumentada 

Manufatura Aditiva 

Comunicação M2M 

Ciber Segurança 
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Indústria 4.0  
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Necessidades tecnológicas 

• Robótica 

• Sistemas de Controle baseados em Sensores 

• Realidade Aumentada 

• Novos Materiais (transformação mineral) 

• Manufatura aditiva ou impressão 3D para modelagem e produção 

• Processamento e armazenamento de dados em nuvem (Big Data) 

• Redes sem fio (advento 5G) 

• Segurança de dados de alta capacidade 
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Perspectivas 

• Vocações do Brasil  
 

• Empresas líderes no Brasil 
 

• Sinergias em parcerias internacionais 
 

• Integração Empresa – Academia 
 

• Incentivos Governamentais 
  
• Papel das Empresas de Base Tecnológica 

 
• Programa Específico p/ Migração da 2.0 p/ a 4.0 
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Hannover Messe 2017 



SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br 
Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br 

Obrigado Márcio Ellery Girão Barroso 
Diretor de Inovação 


