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crédito para o desenvolvimento
de tecnologia para
enfrentamento da COVID-19
Como as empresas podem
se beneficiar

CRÉDITO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

02

BRASÍLIA, 2021

APRESENTAÇÃO
A pandemia da COVID-19 aumentou a necessidade da união de forças
de diferentes ambientes de CT&I, para que o País vença a pandemia
de Coronavírus.
Nesse sentido, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa
pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
disponibilizou linhas de crédito específicas para o desenvolvimento
de tecnologias por parte de empresas, no valor total de R$ 600
milhões, com foco no enfrentamento da COVID-19.
Foram disponibilizados, também, R$ 5 milhões em recursos não
reembolsáveis de subvenção econômica para apoio ao
desenvolvimento de Equipamentos e Sistemas de Proteção Individual
(EPI) e Coletiva (EPC) que garantam a segurança biológica e a
proteção de equipes da cadeia de atendimento médico-hospitalar da
COVID-19.
Este E-book explica as condições destas novas linhas de crédito da
FINEP.

O Núcleo de Acesso ao Crédito - NAC é um serviço
de apoio às micro, pequenas e médias
empresas industriais, prestado pelas Federações
Estaduais de Indústrias e coordenado pela CNI. Tem
o objetivo de orientar no processo de captação de
recursos para viabilizar investimentos e a operação do
setor industrial, contribuindo para a modernização,
o aumento da competitividade e a ampliação da
capacidade produtiva.
O NAC, presente em 24 estados, está treinado e apto a
orientar as empresas no acesso ao recurso.
Em caso de dúvidas ou maiores informações,
procure o NAC mais perto da sua empresa.
Acesse: www.nac.cni.com.br
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QUAIS SÃO AS LINHAS DE CRÉDITO
DISPONIBILIZADAS PELA FINEP COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA
ENFRENTAMENTO DA COVID-19?
1

Crédito para Reconversão Industrial

2

Escalonamento para Dispositivos Médicos

3

FINEP/MCTI Aquisição Inovadora Saúde

Serão aceitas despesas efetuadas
desde janeiro de 2020 para as linhas
de crédito acima
RECONVERSÃO INDUSTRIAL
É adaptar a capacidade industrial existente para produção de bens de acordo com as exigências sociais
e econômicas em um período específico.
No combate à pandemia da COVID-19, a falta de insumos médico-hospitalares gerou a iniciativa de
reconversão industrial em alguns setores, por exemplo, indústrias de cerveja e de cosméticos mudaram
a produção, temporariamente, para produzirem álcool em gel; e indústrias têxteis, que antes produziam
uniformes, voltaram-se à produção de lençóis, máscaras e uniformes médicos.
A reconversão industrial pode ser uma medida simultaneamente positiva tanto para a economia quanto
para a saúde. No primeiro caso, devido ao funcionamento das indústrias, que mantêm o parque
industrial ativo e os funcionários trabalhando, adaptando-se às novas demandas da sociedade. No
segundo caso, o setor de saúde, que teve um aumento de demanda súbito por bens médico-hospitalares,
beneficia-se devido à produção desses bens necessários ao combate da pandemia.
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QUEM PODE OBTER AS LINHAS DE CRÉDITO
DISPONIBILIZADAS PELA FINEP, COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS, QUE GARANTIRÃO O
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS POR
PARTE DAS EMPRESAS?
Empresas de todos os portes podem obter as linhas de crédito.
Sendo que a linha FINEP/MCTI Aquisição Inovadora Saúde,
possui como público alvo hospitais privados e Santas Casas.
Sendo extensiva a qualquer empresa que necessite dos
equipamentos listados seja para uso próprio ou para doação,
sessão, empréstimo, etc.

PARA QUE SERVE A LINHA DE CRÉDITO PARA
RECONVERSÃO INDUSTRIAL?
A linha de crédito tem como objetivo apoiar a transformação
de fábricas para a produção de itens necessários ao combate
à COVID-19, usando o conhecimento acumulado de
engenharia, capacidade de produção industrial e ativos
ociosos das empresas (“esforço de guerra”).
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QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DA LINHA DE CRÉDITO PARA
RECONVERSÃO INDUSTRIAL?
TAXA

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 0,927% a.a.

Obs. 1 A TJLP é divulgada a cada trimestre pelo Banco Central do Brasil.
Obs. 2 A taxa final pode ser ainda reduzida em 0,7 pontos percentuais com
apresentação de garantias financeiras.

PRAZO TOTAL

Até 72 meses, incluindo até 24 meses de carência.

O limite de participação da FINEP é de 100%.

O valor disponibilizado para essa linha é de R$
150 milhões e a validade é até 06/2021 ou pode
ser interrompido a critério da FINEP.

ONDE POSSO OBTER A LINHA DE CRÉDITO
PARA RECONVERSÃO INDUSTRIAL?
Essa operação é tipo direta, ou seja, efetuada
diretamente na FINEP.

Saiba mais no site da FINEP, acesse AQUI.
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PARA QUE SERVE A LINHA DE
CRÉDITO ESCALONAMENTO PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS?
A linha de crédito é destinada a financiar iniciativas que
busquem desenvolver, otimizar e escalonar dispositivos de
atenção à saúde utilizados em UTIs ou no tratamento da
Covid-19, como forma de aumentar a oferta nacional desses
produtos.
Serão inovações no âmbito da própria empresa e, em alguns
casos, em âmbito nacional.

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA
LINHA DE CRÉDITO ESCALONAMENTO PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS?
TAXA

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 0,927% a.a.

Obs. 1 A TJLP é divulgada a cada trimestre pelo Banco Central do Brasil.
Obs. 2 A taxa final pode ser ainda reduzida em 0,7 pontos percentuais com
apresentação de garantias financeiras.

PRAZO TOTAL

Até 144 meses, incluindo até 48 meses de carência.

O limite de participação da FINEP é de 100%.

O valor disponibilizado para essa linha é de R$
150 milhões e a validade é até 06/2021 ou pode
ser interrompido a critério da FINEP.
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ONDE POSSO OBTER A LINHA DE
CRÉDITO ESCALONAMENTO PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS?
Essa operação é do tipo direta, ou seja, efetuada diretamente
na FINEP.

Saiba mais no site da FINEP, acesse AQUI.

PARA QUE SERVE A LINHA
DE CRÉDITO FINEP/MCTI AQUISIÇÃO
INOVADORA SAÚDE?
A linha de crédito é destinada a financiar a aquisição de
dispositivos essenciais para as instituições de saúde no
combate à COVID-19, por meio da promoção da capacidade
inovadora do Complexo Industrial da Saúde, notadamente
estimulando a demanda de produtos desenvolvidos por
PMEs Inovadoras.
Essa linha de crédito tem como público alvo empresas de
todos os portes, especialmente hospitais privados e Santas
Casas.
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QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DA LINHA DE CRÉDITO FINEP/MCTI
AQUISIÇÃO INOVADORA SAÚDE?
TAXA

Selic + 5,0 % a.a.

PRAZO TOTAL

Até 120 meses, incluindo até 24 meses de carência.

O limite de participação da FINEP é de 100%.

O valor disponibilizado para essa linha é de
R$ 300 milhões e a validade tem prazo
indeterminado

ONDE POSSO OBTER A LINHA DE
CRÉDITO FINEP/MCTI AQUISIÇÃO
INOVADORA SAÚDE?
Essa operação é do tipo indireta, ou seja, efetuada de forma
descentralizada, por intermédio da Rede de Instituições
Financeiras Credenciadas.

Saiba mais no site da FINEP, acesse AQUI.

Em caso de dúvidas ou maiores
informações, procure o NAC mais perto
da sua empresa.
Para consultar os contatos, acesse:
www.nac.cni.com.br
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