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BRDE INOVACRED EXPRESSO 

O que financia?  

Itens relacionados às atividades de Inovação e elencados a seguir: Equipamentos Nacionais, 

Equipamentos Importados, Aquisição de Softwares vinculados ao Desenvolvimento de 

Produto/Processo/Serviço Inovador, Matérias Primas e Materiais de Consumo ligados à prototipagem 

ou Lotes Pioneiros, Serviços de Consultoria Tecnológica, Marketing e Comercialização do 

Produto/Processo/Serviço Inovador, Patenteamento e Certificação. Limitado a R$ 200 mil. 

Quem pode ser financiado? 

Empresas inovadoras do PR com faturamento anual de até R$ 16 milhões e que atendam a um dos itens 

a seguir: 

• Empresas que tenham recebido pelo menos um dos seguintes apoios de governo: 

1. Incentivos fiscais à P&D e inovação tecnológica obtidos, conforme previsto no Capítulo 

III da Lei nº 11.196/2005 nos últimos 5 anos; 

2. Subvenção econômica à P&D nos últimos 10 anos; 

3. Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica em parceria com 

universidades ou institutos de pesquisa nos últimos 5 anos; 

4. Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica sem parceria com 

universidades ou institutos de pesquisa nos últimos 5 anos; 

5. Bolsas RHAE/CNPq para pesquisadores em empresas nos últimos 5 anos; 

6. Aporte de venture capital baseado em recursos públicos nos últimos 5 anos; 

• Empresas que tenham histórico na área de Propriedade Intelectual (Propriedade Industrial e 

Direito Autoral) 

1. Possuir registro de patente no INPI nos últimos 5 anos; 

2. Ter depositado pedido de patente no INPI no mesmo ano do protocolo da proposta de 

financiamento ou nos dois anos anteriores, desde que o pedido de patente esteja 

válido até o momento do protocolo da proposta no Agente Financeiro; 

3. Possuir registro de Direito Autoral nos últimos 5 anos – Aplicável apenas em caso de 

Software; 

• Estar instalada em Incubadoras de Base Tecnológica ou Parques Tecnológicos Participação: Até 

100% do investimento  
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Taxa:  

TJLP* + 3% ao ano (considerando o bônus de adimplência). 

Prazo máximo:  

Até 4 anos, incluídos até 12 meses de carência. 

Garantia:  

Aval dos sócios, hipoteca, alienação fiduciária de equipamentos adquiridos, fundo de aval FAMPE, carta 

garantia emitida por SGC, outras sob consulta. 

Valor mínimo do financiamento:  

R$ 50.000,00 para microempresas e R$ 200.000,00 para as demais empresas, limitado a R$ 200 mil. 

* TJLP (Taxa Juros de Longo Prazo) fixada trimestralmente pelo Banco Central, atualmente em 6,56%a.a. 

(até Out/2018). 
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