


Finep Startup
2º Rodada

Programa de Investimento em
Startups Inovadoras



Objetivos

• O Programa Finep Startup tem por objetivo apoiar a inovação em empresas nascentes intensivas em 
conhecimento através do aporte de recursos financeiros para execução de seus planos de crescimento.

TEMAS
1. Agritech; 2. Cidades Inteligentes e Sustentáveis; 3. Construtech; 4. Economia Circular; 5. Defesa; 6. Economia 

Criativa; 7. Educação; 8. Energia; 9. Fintech/Insurtech; 10. Healthtech; 11. Mineração; 12. Óleo & Gás; 13. 
Química; 14. Materiais bio-baseados. 

INVESTIMENTO



Objetivos

• A tecnologia deve estar, no 
mínimo, na fase de protótipo final, 
com provas de conceito ou testes 
bem sucedidos e validados e que 
possua viabilidade comercial 
comprovada. 

Apoio financeiro 
de até

R$ 1.000.000,00 
por projeto

Serão 
selecionadas até 

30 empresas

Envio de 1 
projeto por CNPJ

Finep 
Startup

2° rodada



Instrumento de apoio financeiro

• O apoio financeiro envolvido no presente programa dar-se-á por meio da celebração de um Contrato Particular 
de Outorga de Opção de Subscrição de Participação Social;

• A critério exclusivo da Finep, o apoio poderá ser realizado ainda por meio de Contrato de Participação; 

• A Finep poderá exercer o direito conferido pela “Opção de Compra”, a seu critério, quando:
 Do vencimento da opção;
 Da ocorrência de um evento de liquidez.

• A opção de compra terá prazo de vencimento de 3 (três) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a critério de 
conveniência e oportunidade da Finep, totalizando um vencimento de até 5 (cinco) anos;

• Na hipótese de não cumprimento das obrigações constantes neste Edital, no contrato de opção de compra ou 
quanto à prestação de contas, a Finep se reserva o direito de converter sua opção a qualquer tempo;

• Empresas investidas podem contar com novo apoio financeiro.

Página 3 do edital terá mais informações.



Elegibilidade das empresas proponentes

São elegíveis empresas que:

• Sejam registradas na Junta Comercial, sob a forma de Sociedade Limitada (LTDA) ou Sociedade Anônima (S/A) 
há, no mínimo, 6 (seis) meses, a contar do início do período de inscrições da respectiva Rodada de 
Investimentos do Edital;

• Os sócios administradores possuam, obrigatoriamente, participação majoritária na Estrutura Social da empresa; 

• Pelo menos 1 (um) de seus empreendedores dedique-se integralmente ao negócio;

• Tenham apresentado no período de 12 (doze) meses, entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, 
Receita Operacional Bruta (ROB) inferior ou igual a R$ 4.800.000,00 (Caso ainda não tenha iniciado as 
atividades neste período, apresentar a ROB proporcional ao número de meses).

Página 10 do edital terá mais informações.



Etapas de seleção

Empresas que receberem investimento-anjo, com valor mínimo 
de R$ 50.000,00, terão pontuação extra.

Avaliação de 
plano de
negócios

Banca
avaliadora 
presencial 

Visita técnica e 
avaliação de 

documentação 
jurídica

Serão selecionadas até
75 empresas.

Serão selecionadas até
30 empresas.

Serão selecionadas até
30 empresas.

Página 3 do edital terá mais informações.



Informações sobre a proposta

• Os cadastros e envio das propostas de investimento (inscrição no programa) ocorrerão exclusivamente por via 
eletrônica – no endereço finepstartup.finep.gov.br, até as 18h (horário de Brasília) do dia 28/02/2019.

• Ao longo de todo o período entre a data de lançamento do programa e a data final de inscrição, o formulário 
poderá ser reaberto e ter informações alteradas e/ou acrescidas, por iniciativa da própria empresa proponente, 
desde que a opção “enviar” não tenha sido acionada. 

• A concentração de acessos no último dia pode gerar dificuldades no sistema e a Finep não se responsabilizará 
por quaisquer problemas no processo de envio que venham a ocorrer na data limite definida.

• A empresa proponente terá a opção de disponibilizar ou não seu formulário de inscrição, durante sua 
submissão, para redes de anjos, parceiras do Programa Finep Startup, até a data do envio da proposta, 
independente da participação desses investidores no processo seletivo, assumindo, nesse caso, a 
responsabilidade pela divulgação de suas informações.

Página 13 do edital terá mais informações.



Cronograma*

*Importante: o horário limite para todos os envios eletrônicos é 18h, no horário de Brasília.

1ª etapa – Avaliação de plano de negócios: término do período de inscrições, incluindo o envio de 
proposta e cartas de compromisso de investimento, quando houver 28/02/2019

Resultado preliminar da 1ª etapa 18/04/2019

Data limite para envio de recursos 29/04/2019

Resultado final da 1ª etapa 14/05/2019

2ª etapa – Banca avaliadora presencial: período para envio das apresentações finais e cadastro 
final de novas cartas de compromisso de investimento, quando houver 28/05/2019

Apresentação das empresas à banca avaliadora presencial 04 a 06/06/2019

Resultado preliminar da 2ª etapa 19/06/2019

Data limite para envio de recursos 01/07/2019

Resultado final da 2ª etapa 12/07/2019

Para mais 
informações e 

detalhes, 
orientamos
consultar o

edital:

CLIQUE AQUI

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2019/07_01_2019_Edital_2018_Segunda_Rodada_de_Investimentos.pdf


VOCÊ POSSUI UMA IDEIA INOVADORA?

O Instituto SENAI de Tecnologia em Eletrometalmecânica pode te ajudar. 

Imaginou seu projeto recebendo apoio técnico de 
uma área profissional em Pesquisa, 

Desenvolvimento & Inovação?

Temos um time de especialistas na ELABORAÇÃO do 
PLANO de PROJETO e/ou PLANO de NEGÓCIO.

Sabemos que a gestão financeira e prestação de 
contas dos recursos de um projeto é algo que toma
tempo e muita energia. Nossa equipe de gestão de 

projetos pode cuidar do projeto da sua empresa.

Otimize seu tempo e foque na inovação.

Fale conosco e agende uma visita
(85) 3293.5055 - Camila, Ronara ou Ana Paula
laboratoriodeprojetos@sfiec.org.br

mailto:laboratoriodeprojetos@sfiec.org.br


N Ú C L E O  D E  I N O VA Ç Ã O

Cristhiane Luna

(85)3293.5052

mcluna@sfiec.org.br

C O N S U LT O R I A

João Luis Joffoni

(85) 3293.5058

jlpinheiro@sfiec.org.br

G E R Ê N C I A

Pablo Padilha

(85) 99194.4360

ppadilha@sfiec.org.br
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