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Investimentos Finep 

33 fundos investidos 

5 encerrados 

28 em operação 

200 empresas 
investidas via Fundos 

04 empresas investidas 
diretamente 

Comprometido Finep: 
655 Milhões 

4,66 Bilhões 
comprometidos  no 

total 

Alavancagem  de 6,1X 

1 Fundo de Corporate 
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Gap de Financiamento 

Compartilha o risco 
da inovação 

 

Utiliza um 
instrumento de 

investimento ágil 
 

Busca a atração de 
recursos privados 

 

Usa poder da rede 
para fornecer 
conhecimento 
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Universidades e  

Centros de Pesquisa 

Fundos de Investimento 
e Investidores 

Agências 
Internacionais 
de Fomento 

Organismos 
Multilaterais 

Bancos e Agências de 
Desenvolvimento   

Fóruns e  

Associações 

Estudos Setoriais e 
Pesquisas Econômicas 

Parques Tecnológicos,  

Aceleradoras  

e Incubadoras 
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Finep Startup 

Parceiros: 

 
 
 

Importante no 
acompanhamento das 

empresas 
 

Seu aporte concede 
vantagem às 

empresas 
 

Nos casos de sucesso 
a Finep compartilha 
parte do Retorno 

 
 
 

Receita Bruta de até R$ 
3,6 milhões 

 
Tecnologia Inovadora 

(viável comercialmente 
/escalável) 

 
Proposta de valor 

consistente 
 

 Equipe qualificada 

 
 
 

Aporte de até R$ 1 
milhão 

 
Investimento via 

contrato de opção 
 

Mecanismo de 
investimento ágil 

 
Acompanhamento 

mensal das investidas 
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Assinatura 
Opção 

O Instrumento Financeiro 

3 anos 

5 anos 

Potencial 
Evento de 
Liquidez 

 
Aporte de até R$ 1MM 

(2 tranches) 

 

 
Não há Valuation 

 

Desconto de IPCA+10% Limitado a R$ 9MM 

Em caso de ausência de aporte subsequente, a 
conversão será feita ao valuation de R$ 3MM 

• Celebração de um Contrato Particular de Outorga de Opção de Subscrição de 
Participação Social (Opção de Compra) 

• Na hipótese de não cumprimento das obrigações constantes neste edital, a 
Finep se reserva o direito de converter sua opção a qualquer tempo 
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• Exemplo 1) Finep investe R$ 1MM. Após 2 anos um fundo de investimento investe 
R$ 2MM ao valuation pre-money de R$ 8MM 

O Instrumento 

1 

Valuation post-money da FINEP será determinado a partir do desconto de 
17%1 ao ano do valuation do fundo. No exemplo acima: 
 
Valuation post-money FINEP = 8MM/(1+0,17)^2 = R$ 5,8MM 

2 

Participação do Fundo será igual ao aporte do fundo sobre o valuation post-
money do fundo. 
Participação do Fundo = 2MM/(2MM+8MM) = 20% 

3 Participação da FINEP no capital da empresada será equivalente ao aporte da 
da FINEP sobre o valuation post-money da FINEP, diluído pela entrada do 
fundo. 
Participação da FINEP = (1MM/5,8M)*(1-%do Fundo) = 13,8% 

1 Considera um IPCA médio de 7% ano 
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• Exemplo 2) No exemplo anterior, suponha que o valuation pre-money do fundo seja 
de R$ 18MM 

O Instrumento 

1 

Neste caso, o Valuation post-money da FINEP, considerando o desconto de 
17% ao ano, seria de R$ 13,1MM. Como existe o cap de R$ 9MM, este será o 
valuation de conversão: 
Valuation post-money FINEP = 18MM/(1+0,17)^2 > R$ 9MM 

2 

Participação do Fundo será igual ao aporte do fundo sobre o valuation post-
money 
Participação do Fundo = 2MM/(2MM+18MM) = 10,00% 

3 Participação da FINEP no capital da empresada será equivalente ao aporte da 
da FINEP sobre o valuation post-money da FINEP, diluído pela entrada do 
fundo. 
 
Participação da FINEP = (1MM/9MM)*(1-%do Fundo) = 10,00%1 
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• Exemplo: 
 

3) Imagine um cenário onde não há aporte subsequente ao da FINEP, mas ainda assim 
decida-se pela conversão. 

O Instrumento 

1 Neste caso, o Valuation pre-money da FINEP será de 3MM, conforme definido 
na opção 

2 A Participação da FINEP no capital da empresa será equivalente ao aporte da 
da FINEP sobre o valuation post-money da FINEP.  No caso de um aporte de 
R$ 1MM: 
  
Participação da FINEP = 1MM/(1MM+3,0MM) = 25% 
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Elegibilidade 

1) Aderência aos temas do programa 

2) Registro na junta comercial (LTDA ou S/A) há no 
mínimo 6 meses 

3) Receita Bruta de até R$ 3,6 milhões 

4) Tecnologia Inovadora (viável comercialmente 
/escalável) 

5) Produto, processo ou serviço, no mínimo na fase de 
protótipo  
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Critérios de Seleção (item 8 do Edital) 

CRITÉRIOS   ELIMINATÓRIOS 
- I - Elegibilidade 
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Critérios de Seleção (item 7 do Edital) 

CRITÉRIOS  CLASSIFICATÓRIOS 
- II - Mercado e Estratégias 

Para pontuação deste critério, serão analisados aspectos como, 
características e funcionalidades dos produtos, serviços e 
processos; as características e tendências do mercado de 
atuação; além de aspectos associados ao modelo de negócios e 
posicionamento, como preço, tecnologia, diferenciais e 
concorrência. 
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Critérios de Seleção (item 7 do Edital) 

CRITÉRIOS  CLASSIFICATÓRIOS 
- III - Inovação e Diferenciais 

Para pontuação deste critério, serão analisados, o alinhamento da 
Inovação com a estratégia competitiva; o desafio tecnológico e os riscos 
associados ao desenvolvimento, aperfeiçoamento ou inserção no 
mercado; bem como parcerias para a inovação: contratos de serviços e 
cooperação com ICTs, e ações sistemáticas junto a clientes e 
fornecedores. Apoios anteriores e reconhecimentos, como o recebimento 
de recursos de instituições de fomento, participação em programas de 
apoio e premiações, também serão considerados na análise.  
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Critérios de Seleção (item 7 do Edital) 

CRITÉRIOS  CLASSIFICATÓRIOS 
- IV - Empreendedor e Equipe 

Para pontuação deste critério, serão analisados, o perfil dos 
empreendedores, considerando sua formação acadêmica e 
experiência profissional; a compatibilidade da formação 
acadêmica e experiência profissional dos demais membros da 
equipe; e as características e contribuição dos demais acionistas.  
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Análise do Plano 
de Negócios  

Banca Presencial 

75 Empresas 

Visita Técnica 

25 Empresas 

Seleção e Análise  

Grupo 
Avaliador 

Analista de 
Investimento 

Analista 
Operacional 
(Setorial) 

Convidado 
do Setor 
Privado 

3 Macro-Critérios 

Pontuação 
Máxima Possível 
nos Critérios = 15 

Pontos 

Equipe 

Estratégia 

Inovação 

 
MERCADO, 

POSICIONAMENTO 
E PRODUTOS 

 

INOVAÇÃO 

EQUIPE E 
ESTRUTURA 
SOCIETÁRIA 
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Estímulo ao investimento privado 

 
1) Propostas que atraírem investidor privado serão  pontuadas. 

 
1 ponto a cada R$ 50k  

limitado a R$ 250k 

 

 
5 pontos em 20 possíveis 

 

R$ 900k 

R$ 540k  

R$ 1.260k 

R
$

 2
,7

 
m

il
h

õ
e

s
 

Correção  
IPCA + 10% 

Retorno  
em excesso 

 
Exemplo: 

 
- Aporte de R$ 1MM 

(900k Finep / 100k 
anjo) 
 

- Retorno de 3x o 
capital em 3 anos 

 

 
Investidor recebe 
10% do retorno 

 em excesso 
 

 R$ 126k 

2) Distribuição de parte do retorno em excesso (pessoa física) 
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Temas 

• Educação  

• Cidades Sustentáveis 

• Fintech 

• Internet das Coisas – IoT 

• Jogos Eletrônicos 

• Energia  

• Tecnologias submarinas 

• Defesa: Rastrebeabilidade e 
VANT 

• Mineração : Softwares e 
Sistemas, novos 
materiais e ligas 

• Manufatura avançada 

• Biotecnologia 

• Agritech 

• Química 

• BIM (Building 
Information Modeling) 
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Inscrições abertas! 

Inscrições de 27/06/2017 a 07/08/2017 

Divulguem:  

www.finep.gov.br/finepstartup 

 

Dúvidas 

finepstartup@finep.gov.br 

 

http://www.finep.gov.br/finepstartup
mailto:finepstartup@finep.gov.br


Obrigado! 
 

finepstartup@finep.gov.br 
SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br 

Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br 


