
 

Plano Anual de Investimento - Recursos Reembolsáveis – 2018 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT  

 

1. Introdução 

Este plano de trabalho se refere ao empréstimo de R$ 1.141.369.944,00 a ser concedido à Finep 

sob supervisão do FNDCT, conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 13.587 de 02/01/2018, na 

ação 0A37 da Unidade Orçamentária 74910 - Operações Oficiais de Crédito.  

 

2. Fundamentos Legais 

Lei nº 11.540 / 2007, art.12, inciso II. 

Decreto nº 6.938 / 2009 art. 12 e Anexo. 

Lei nº 13.408 (LDO 2017), capítulo VII, art. 115, inciso V. 

 

3. Objetivos  

Promover a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a promover o de-

senvolvimento econômico e social do país, através de operações de financiamento e de investi-

mento para empresas nacionais que submetem à Finep projetos de desenvolvimento tecnológico. 

 

4. Diretrizes globais 

Conforme a LDO, promoção do desenvolvimento da infraestrutura e da indústria, da agricultura 

e da agroindústria, com ênfase no fomento à pesquisa, ao software público, ao software livre, à 

capacitação científica e tecnológica, à melhoria da competitividade da economia, à estruturação de 

unidades e sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul, à geração de empre-

gos e à redução do impacto ambiental. 



 

 

5. Áreas prioritárias de investimentos 

Conforme a política operacional da Finep, os setores e áreas prioritárias a serem atendidos serão 

os setores e áreas do conhecimento constantes das políticas de Estado e iniciativas governamentais, 

como a ENCTI – Estratégica Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

6. Cronograma de desembolso 

Prazos de liberação dos recursos do 17º empréstimo do FNDCT para a Finep 

Data Percentual Valor (R$) 

05/04/2018 18%    200.000.000,00 

05/06/2018 18%    200.000.000,00 

05/08/2018 22%    250.000.000,00 

05/10/2018 22%    250.000.000,00 

05/12/2018 21%    241.369.944,00 

Total 100% 1.141.369.944,00 

 

7. Metas 

Os financiamentos de projetos pela Finep são plurianuais e liberados por parcelas de acordo com 

a execução física e financeira dos mesmos, conforme marcos de acompanhamento estabelecidos 

nos planos de trabalho. Assim sendo, os recursos serão aplicados em liberações de parcelas de dife-

rentes projetos, em diversos estágios de evolução física.  

A distribuição da carteira total da Finep, por região, pode ser demonstrada no gráfico abaixo: 



 

 

Essa distribuição percentual está baseada em um montante que engloba todos os financiamen-

tos que já passaram por um estágio de aprovação interna, incluindo os valores já desembolsados e 

a desembolsar. Essa carteira é de 511 projetos, totalizando R$ 18,7 bilhões. Além desses, há uma 

carteira em fase de contratação e em análise de 56 projetos, demanda esta já qualificada, no valor 

de R$ 2,2 bilhões. 

A meta de liberação para 2018 é de R$ 3,85 bilhões, dos quais R$ 2,55 bilhões são enquadráveis 

para liberação com recursos do empréstimo do FNDCT. A carteira contratada em desembolso con-

sumirá R$ 976 milhões desses recursos, enquanto o restante do empréstimo de 2018 atenderá a 

demanda potencial - financiamentos de projetos em análise, a serem contratados, com desembolsos 

ainda este ano. 

O valor médio das liberações é da ordem de R$ 9,8 milhões, e estima-se que os recursos deste 

empréstimo possam atender a 116 liberações de recursos para projetos ainda este ano. 
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