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MECANISMOS DE FOMENTO VOLTADOS PARA PROJETOS 
DE INOVAÇÃO 
 

RESUMO 

Este artigo investigou quais são os mecanismos de fomento concedidos pelo Governo 

Federal como instrumentos de apoio aos projetos de inovação que auxiliam as 

organizações empresariais na geração de vantagem competitiva, seja para o 

aperfeiçoamento de processos ou produtos, seja para desenvolvimento de novos 

produtos. Este estudo assenta-se numa pesquisa qualitativa e bibliográfica utilizando-se 

dos dados descritivos identificados nos meios de divulgação oficial dos diversos órgãos 

do governo brasileiro voltados a conceder incentivos e financiamentos para a inovação 

empresarial. Os resultados mostraram que há um leque disponível de oportunidades para 

os empresários buscarem recursos voltados a viabilizar os projetos de inovação que se 

constituem no eixo de qualquer organização empresarial que tenha como visão perpetuar-se 

no mercado gerando receita, crescimento e cumprindo metas sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Os projetos de inovação para muitas organizações empresariais são 

necessários para gerar vantagem competitiva, entretanto, os empresários geralmente se 

defrontam com dificuldades das mais variadas, entre essas, identificar quais são os 

mecanismos de fomento disponibilizados pelo Governo Federal para alavancar a 

realização desses projetos. 

A inovação é um dos eixos principais das organizações empresariais para 

manter seu crescimento ao agregar valor tecnológico aos processos e produtos. Dessa 

forma, conseguem implementar estratégias de diferenciação angariando vantagem 

competitiva sustentável ao longo do tempo. 

As organizações empresariais que incluem no planejamento estratégico a 

utilização dos mecanismos de fomento oficiais ao conseguirem implementar as 

estratégias delineadas por meio de projetos inovadores aumentam as oportunidades de 

sobreviver e transformam de forma contínua sua participação nos mercados, atendendo 

não só a geração de maior receita e lucros, mas, principalmente, as necessidades sociais 

por meio da geração de empregos, renda e crescimento. 

O objetivo deste artigo é identificar quais os mecanismos de fomento 

concedidos pelo Governo Federal para projetos de inovação. Na sua segunda parte, o artigo 

apresenta as características teóricas dos mecanismos de fomento, os tipos e finalidades 

existentes. Na terceira parte, define a metodologia da pesquisa, os procedimentos utilizados 

e a coleta de dados. Na quarta parte é descrita a análise e interpretação dos dados. Na 

quinta e última parte, as considerações gerais extraídas da pesquisa. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A importância dos mecanismos de fomento 

De acordo com Araújo (2011), os mecanismos de fomento tiveram sua 

inserção na economia latino-americana em meados do século XX, momento em que o 

governo sentiu a necessidade de capacitar o desenvolvimento interno para substituir as 

importações do país. Essa capacitação ocorreu devido a dois acontecimentos importantes 

na história, sendo o primeiro deles a crise de 1929 que conduziu o governo a admitir uma 

função ativa no financiamento e fomento da produção, ou seja, iniciou-se um processo de 

auxílio por parte do governo com as empresas. O outro foi após a Segunda Guerra 

Mundial, entre 1945 até o início dos anos 1950, fazendo com que as organizações 

produzissem seus produtos dentro do próprio país. 
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Para Weisz (2006), as organizações instaladas nos países industrializados 

são as que dominam o comércio mundial, fato que pode ser explicado por esses países 

desenvolverem e usufruírem de tecnologias próprias para auxiliar nos produtos e 

processos de fabricação. O Brasil é um exemplo de país que está em fase de 

desenvolvimento desses mecanismos e, para isto, é necessário o desenvolvimento de 

tecnologias próprias que agreguem valor a produção interna e se diferenciem dos outros 

países para que, assim, possa tornar-se competitiva. 

Weisz (2006) afirma que o governo brasileiro incentiva as organizações a 

investirem cada vez mais na inovação. Dessa maneira, as organizações poderão produzir 

com tecnologias mais avançadas e gerar um melhor desenvolvimento tanto para a 

empresa quanto para a economia do país como um todo. Esses incentivos são 

denominados como mecanismos de fomento que, segundo Weisz (2006, p. 14), tem como 

função “estimular empresas a cumprirem um papel que lhes foi atribuído nas políticas 

públicas ou nos programas governamentais”. 

Para Pereira et. al. (2013) o fomento à inovação no Brasil é aplicado com 

base no portfólio de apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação (também conhecida 

pela sigla: PD&I). Esses incentivos podem ser tanto para fins fiscais como para subsídios, 

tendo a finalidade de elevar a competitividade e a produtividade da economia e, 

conjuntamente, busca intensificar a procura por métodos de modernização tecnológica 

nas organizações e o desenvolvimento de um ambiente institucional vantajoso que 

consiga introduzir uma boa cooperação entre os agentes públicos da área de ciência e 

tecnologia e o setor produtivo. 

Rocha, Soares e Cassoni (2011) destacam que os apoios referentes aos 

mecanismos de fomento podem ser considerados como apoios diretos ou indiretos. Os 

apoios diretos têm por objetivo a captação de recursos, enquadrando-se nesta categoria: 

financiamentos não reembolsáveis, subvenção econômica, financiamentos 

reembolsáveis, recursos humanos para PD&I e cooperação universidade – empresas. Os 

apoios indiretos são aqueles referentes a incentivos fiscais, que são caracterizados por 

mecanismos que isentam a ação fiscal por meio da colaboração do governo que se insere 

indiretamente em investimentos nas atividades de PD&I. Essas representações podem 

ser melhor compreendidas na figura a seguir. 
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FIGURA – Representação mecanismos de fomento  

 

Fonte: Rocha, Soares e Cassoni (2011, p.3). 

 

Estes apoios levantados pelas autoras Rocha, Soares e Cassoni (2011) são 

considerados para Weisz (2006) como mecanismos financeiros. Para ele, as 

organizações dispõem de mecanismos técnicos que também podem ser considerados: 

infraestrutura de P&D, laboratórios de análises de caracterização, laboratórios de 

calibração e aferição, instituições de certificações, sistema de metrologia, normalização e 

qualidade, veículos de difusão tecnológica (bibliotecas, publicações), sistema de 

propriedade intelectual, sistema de importação de tecnologia e mecanismos de política de 

comércio exterior. 

Tendo em vista os aspectos observados, é possível identificar que os 

mecanismos de fomento disponíveis para a área de inovação se resumem a apoios 

diretos (captação de recursos) e indiretos (incentivos fiscais), ambos conectados com 

auxílio de capital. Ao se olhar especificamente para o Brasil, pode-se perceber que no 

decorrer dos anos há um aumento no índice de atividades inovativas pelas empresas 

brasileiras, fato apresentado pelo Instituto Inventta (2011). Assim, é evidente que os 

mecanismos de fomento apresentam um papel de grande importância para as 

organizações que visam o constante desenvolvimento em inovação. A seguir serão 

expostos quais são as fontes que oferecem recursos financeiros para dar apoio às 

organizações que tem como foco a inovação. 
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2.1 Fontes e frames jurídicos 

Segundo Elias (2012), o governo federal desenvolveu projetos de incentivo à 
pesquisa em ciência e tecnologia no âmbito produtivo e à inovação para impulsionar a 
autossuficiência tecnológica e a expansão da indústria brasileira. O Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife (2009) complementa ao demonstrar que os incentivos à 
inovação pelo Governo surgiram para estruturar colaborações entre organizações e 
instituições científicas e, sendo assim, oportunizam as empresas a obter recursos 
públicos advindos do Governo. 

Ribas (2010) afirma que a finalidade dessas ações do Governo é fazer com 
que a tecnologia desenvolvida pelas empresas possa se expandir e ser convertida em 
riquezas para o país: 

O objetivo das ações integradas do governo federal e de órgãos governamentais 
nos Estados com agências de fomento e grupos financeiros é assegurar que o 
conhecimento de ciência e tecnologia produzido no Brasil não fique restrito a 
centros de pesquisa e universidades e possa se transformar em riquezas para o 
país, sendo desenvolvido em empresas. (RIBAS, 2010, n.p.) 

Para que isso ocorra, o Governo Federal oferece uma série de programas 
para auxiliar no desenvolvimento tecnológico das organizações. Conforme segue(quadros 
1 ao 4), frames com fontes que oferecem recursos financeiros, sendo alguns deles 
reembolsáveis e outros não: 

 
QUADRO 1 – Incentivos financeiros da FINEP 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos É uma empresa pública vinculada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia e tem como missão: "Promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e 
tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisas e outras 
instituições públicas ou privadas, mobilizando recursos financeiros e integrando instrumentos para o 
desenvolvimento econômico e social do País". 
Financiamento reembolsável padrão:  Para receber este financiamento, a proposta deve ter como foco, 
a inovação do produto ou processo e contribuir para a melhoria continua da competitividade da 
organização; e também esta organização deve demonstrar capacidade de pagamento do crédito e 
apresentar garantias reais. Este financiamento é concedido a empresas brasileiras que apresentem 
projeto de P&D e que demonstrem capacidade de endividamento e condições para desenvolver projetos 
de C,T&I. Os financiamentos reembolsáveis da FINEP, são quando todos os gastos da empresa, como: 
investimentos, despesas ou custos, incorridos em função da execução de um projeto de P&D. Outras 
fontes de financiamento reembolsável são: com equalização da taxa de juros, que visa reduzir os 
encargos financeiros; e com participação dos resultados, a qual trata-se das condições de pagamento que 
estão vinculadas aos resultados financeiros. 
Pró-Inovação – Programa de Incentivo à Inovação nas Empresas Brasi leiras:  o Pró-Inovação visa 
estimular a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) nas empresas 
brasileiras. Este programa tem como principais itens financiáveis: investimento em máquinas e 
equipamentos utilizados em P&D; equipe própria engajada em P&D; contratação de pesquisadores e 
especialistas; aquisição de insumos e materiais de consumo para P&D; e, outros custos e despesas 
envolvidas em atividades de P,D&I. 
Programa Juro Zero: foi criado com a finalidade de estimular o desenvolvimento das Micro e Pequenas 
Empresas Inovadoras brasileiras nos aspectos gerenciais, comerciais, de processo ou de produto/serviço 
viabilizando o acesso ao crédito por parte destas empresas. Um dos requisitos que as empresas devem 
atender para aderir ao programa, é a apresentação de um projeto ou Plano de Negócios que represente 
uma inovação tecnológica em seu setor de atuação, seja com relação a produtos, processos e/ou serviços. 

Fonte: Weisz, (2006, p. 31-39) adaptado pelo autor. 
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QUADRO 2 – Incentivos financeiros do projeto inovar  

Projeto Inovar 

Lançado em maio de 2000, é uma ação estratégica da FINEP, que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento das pequenas e médias empresas de base tecnológica brasileira. É voltado para 

empresas que têm a inovação tecnológica como elemento central em sua estratégia de negócios, 

frequentemente conhecidas como empresas de base tecnológica e vistas pela agência como "clientes-

base-finep". 

Fórum Brasil Capital de Risco:  é a promoção do encontro entre os empreendedores de projetos 

tecnologicamente inovadores com potenciais investidores de risco. Um dos critérios requisitados para 

adesão é que a inovação seja um fator determinante, inclusive como elementos de diferenciação da 

empresa no mercado, podendo estar presente no processo ou produto, ou ainda na estratégia da 

empresa. 

Fórum Brasil de Inovação:  é um mecanismo destinado a tecnologias ou empreendimentos que ainda 

não estão em condições de interesse a investidores de risco. Este mecanismo visa transformar 

conhecimento e tecnologia gerados nas instituições científicas e tecnológicas (ICTs) em negócios, 

valendo-se, para tanto, como fonte de recursos, dos fundos setoriais correspondentes à tecnologia objeto 

da ação. 

Rede Inovar de Prospecção e Desenvolvimento de Negó cios:  é um esforço conjunto da FINEP, 

SEBRAE, ANPROITEC, entre outros, com o objetivo de identificar e apoiar novas oportunidades de 

investimentos. Uma de suas ações é o apoio a empresas em aspectos como: constituição jurídica, 

proteção à propriedade intelectual, capacitação gerencial, financeira, jurídica, em marketing, negociação 

com investidores. 

Inovar Semente:  é um tipo de apoio muito praticado em todo o mundo para empreendimentos que ainda 

não têm maturidade suficiente para interessar investidores de risco. São, muitas vezes, inovações que 

ainda não conseguiram caracterizar-se como negócios e que requerem um apoio inicial que lhes dê 

condições para melhor demonstrarem a exequibilidade técnica e viabilidade comercial e econômica do 

empreendimento e elaborarem um plano de negócio que possa interessar a um potencial investidor.  

Fonte: Weisz, (2006, p. 46-49) adaptado pelo autor. 

 

QUADRO 3 – Incentivos financeiros da PAPPE 

Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – PAPPE 

Busca financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e processos inovadores 

empreendidos por pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com empresas de base 

tecnológica. 

Tem por objetivo estimular pesquisadores a se associarem a empresas de base tecnológica em projetos 

de inovação tecnológica; melhorar a distribuição geográfica dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento no país; estimular o desenvolvimento de inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo, 

viabilizar uma maior aplicação prática de pesquisas realizadas com o apoio das agências de fomento. 

Fonte: Weisz, (2006, p. 52) adaptado pelo autor. 
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QUADRO 4 – Incentivos financeiros do BNDES 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  e Social 
O mais poderoso instrumento do Estado brasileiro para execução de políticas industriais, foi criado em 
1952 para promover o desenvolvimento econômico do país, financiando indústria, infraestrutura e outros 
investimentos. 
Linhas de atuação para Inovação:  todas as linhas de atuação do BNDES podem propiciar, ensejar ou 
criar condições favoráveis à inovação tecnológica. Entretanto, em 2006 lançou linhas mais 
especificamente destinadas a fomentar a inovação, sobretudo a inovação tecnológica das empresas 
"visando ao alcance de melhores posicionamentos competitivos". 
Inovação P, D&I:  esta linha de atuação tem como finalidade apoiar projetos diretamente relacionados à 
substanciais esforços de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, voltados para novos 
produtos e processos visando alcançar melhores posicionamentos competitivos. Tem como beneficiários 
as sociedades que exerçam atividade produtiva e instituições especializadas em desenvolvimento 
tecnológico. 
Inovação Produção: tem a finalidade de financiar projetos de investimentos em inovações incrementais 
em desenvolvimento de produtos e processos; e investimentos complementares diretamente associados à 
formação de capacitações e de ambientes inovadores. São beneficiárias, as sociedades que exerçam 
atividade produtiva e instituições especializadas em desenvolvimento tecnológico aplicado a atividades 
produtivas. 

Fonte: Weisz, (2006, p. 60-64) adaptado pelo autor. 

 
O levantamento anterior revelou diversas fontes que oferecem recursos 

financeiros para amparar projetos empresariais para várias finalidades, entre eles: (i) 
FINEP, (ii) Projeto Inovar, (iii) PAPPE e (iv) BNDES. Para melhor compreensão, o autor 
deste trabalho construiu frames dos possíveis financiamentos para serem utilizados em 
projetos para inovação de produto, processo ou marketing (tipos de inovação citados por 
Parolin e Oliveira (2010)), conforme segue: 

 
FRAME 1 – Fontes de financiamento que podem ser  

utilizadas para inovação de produto 

Inovação para Produto: 
Financiamento reembolsável padrão (FINEP); 
Programa Juro Zero (FINEP); 
Fórum Brasil Capital de Risco (Projeto Inovar); 
Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE); 
Linhas de atuação para Inovação (BNDES); 
Inovação P, D&I (BNDES); 
Inovação Produção (BNDES). 

Fonte: O autor (2014). 
 

FRAME 2 – Fontes de financiamento que podem ser  
utilizadas para inovação de processo 

Inovação para Processo: 
Financiamento reembolsável padrão (FINEP); 
Pró-Inovação – Programa de Incentivo à Inovação nas Empresas Brasileiras (FINEP); 
Programa Juro Zero (FINEP); 
Fórum Brasil Capital de Risco (Projeto Inovar); 
Fórum Brasil de Inovação (Projeto Inovar); 
Rede Inovar de Prospecção e Desenvolvimento de Negócios (Projeto Inovar); 
Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE); 
Linhas de atuação para Inovação (BNDES); 
Inovação P, D&I (BNDES); 
Inovação Produção (BNDES). 

Fonte: O autor (2014). 
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FRAME 3 – Fontes de financiamento que podem ser  
utilizadas para inovação de marketing 

Inovação para o Marketing: 

Fórum Brasil Capital de Risco (Projeto Inovar); 
Rede Inovar de Prospecção e Desenvolvimento de Negócios (Projeto Inovar); 
Inovar Semente (Projeto Inovar); 
Linhas de atuação para Inovação (BNDES). 

Fonte: O autor (2014). 

 

A inovação vem sendo promovida pelo Governo Federal ao dispor inúmeras 

fontes de financiamento conforme o levantamento realizado. Para isso, devem ser 

cumpridos os requisitos estabelecidos por cada programa, visando oferecer para as 

empresas a possibilidade de alcançar sua autossuficiência e aumentando a riqueza para 

o país. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa utilizou a abordagem qualitativa que favorece a compreensão 

do fenômeno, dos processos, dos significados e dos traços de determinadas situações no 

campo empírico (MINAYO, 1996). Foi utilizado o caráter exploratório visando formular 

problemas e hipóteses, e o bibliográfico, o que se constitui em um novo desenvolvimento 

com base em um material já existente (GIL, 2012). Os dados foram coletados diretamente 

dos sites dos órgãos do Governo Federal que publicam as orientações para conceder 

financiamentos a projetos de inovação. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em base ao referencial teórico estudado e aos dados coletados, verifica-se a 

existência de diversas fontes de mecanismos de fomento do Governo Federal que 

auxiliam as organizações a investirem em projetos voltados para a inovação, alguns, 

especificamente, destinados a empresas de pequeno, médio ou grande porte. 

As diferenças entre os projetos estão na forma da concessão do benefício: 

(i) direto quando envolve captação de recursos; (ii) indireto quando o benefício concedido 

é de caráter fiscal. Em qualquer alternativa as organizações empresariais devem 

apresentar projetos especificando qual o tipo de inovação e em que será aplicada, 

identificando por completo, se é em produto, processo ou marketing. Após a elaboração 
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do projeto, segue-se uma sequência de fases burocráticas que perpassam a 

obrigatoriedade do empresário de pesquisar e analisar os mecanismos atribuídos a cada 

categoria, visando identificar as exigências de cada mecanismo de fomento, o prazo e a 

quantidade de recursos financeiros que poderão ser concedidos. 

Os dados analisados permitiram identificar que entre os três tipos de 

inovação, os projetos de inovação em processos são os que detêm o maior número de 

solicitações, enquanto os projetos para inovação em marketing e produtos são os menos 

procurados apesar de apresentarem recursos disponíveis para sua concessão. 

 

CONCLUSÃO 

 
Com base nos dados apresentados, é possível constatar que o governo 

auxilia as organizações que investem em projetos voltados para a inovação de diversas 

formas, sendo as principais delas em apoios diretos (captação de recursos) e apoios 

indiretos (benefícios fiscais). Dessa forma, responde-se a um dos objetivos específicos 

desta pesquisa que buscava identificar quais os tipos de apoio direcionados a projetos de 

inovação. 

Esta pesquisa revelou mecanismos de fomento disponibilizados pelo 

Governo Federal, entre esses: FINEP; Projeto Inovar, PAPPE e também o BNDES, 

atingindo o objetivo geral da pesquisa. 

Em resposta ao problema de pesquisa que norteou este trabalho foi 

identificada cada uma dessas fontes, que possuem uma série de programas específicos 

para cada tipo de inovação e podem ser de processo, produto ou marketing. A maioria 

dos programas está relacionada à inovação de processo e muito poucos para marketing e 

produtos. 

Depreende-se que o Governo Federal, por meio desses mecanismos de 

fomento, assegura o amparo aos projetos de inovação e, por consequência, contribui para 

o crescimento e desenvolvimento das organizações ao assegurar maior nível de 

investimento, produção, vendas e lucros. Cabe as organizações empresariais, entretanto, 

buscar os meios para a utilização desses recursos, o que demanda conhecimento, 

dedicação, esforço e ampla estrutura operacional para sua obtenção, manutenção e 

cumprimento dos compromissos assumidos. 

Os resultados revelados pela pesquisa representam uma contribuição 

prática para as organizações empresariais incorporarem em suas estratégias de atuação 

projetos de inovação por meio do uso dos mecanismos de fomento concedidos pelo 

Governo Federal, visando criar vantagem competitiva sustentável. 
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