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EMBRAPII
Empresa Brasileira de Pesquisa  e Inovação  Industrial

 A EMBRAPII é Instituição privada sem fins lucrativos, criada pelo MCTI, CNI e 

FINEP em 2012, qualificada como uma organização social pelo Poder Público 

Federal desde setembro de 2013, sob contrato de gestão com o MCTI e 

interveniente o MEC.



EMBRAPII
Associação Brasileira de Pesquisa  e Inovação  Industrial

OBJETIVO da EMBRAPII

Contribuir para aumentar o investimento privado em inovação, a intensidade tecnológica e o 
conhecimento dos projetos de P&D das indústrias e diminuir o risco do investimento em 
inovação. Potencializando a força competitiva das empresas, tanto no mercado interno como 
no mercado internacional.

Através de:

 Fomento de projetos de cooperação entre empresas industriais e ICT’s para a geração de 
produtos e processos inovadores;

 Compartilhamento do risco do investimento em projetos de inovação;

 Fortalecimento das interações entre empresas, ICT’s e setor Público;

 Incremento no desenvolvimento de novos produtos e processos;

 Projetos de PD&I com escopo na etapa pré-competitiva de desenvolvimento da inovação. 



EMBRAPII
Instituição privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social concebida via MCTI, CNI, FINEP 

Vantagens :
 Sigilo assegurado mediante acordo de confidencialidade
 Velocidade na liberação dos recursos
 Negociação com empresas e contratação dos projetos de forma desburocratiza e direto com o ICT

 Prestação de contas de forma ágil para a empresa 
 Prazo contínuo

Composição dos recursos para os projetos:
 Embrapii - até 1/3  (contribuição com aporte financeiro não reembolsável)
 2/3  restantes devem ser negociados entre a ICT (Unidade EMBRAPII) e
a(s) empresa (s) parceira(s);
 Empresa (s) - exclusivamente aporte financeiro (ao menos 1/3 do valor total do projeto)
 ICT - Contrapartida econômica  (valor negociado/remanescente do total do projeto)

Objetivo principal fomento para projetos de 

cooperação entre empresas industriais* e ICT’s
credenciados como Unidade EMBRAPII para a geração de 
produtos e processos inovadores.

Foco em projetos de PD&I com escopo na etapa pré-

competitiva de desenvolvimento da inovação TRL 3 a 6.

- Desenvolvimento, demonstração e validação de protótipo em 

escala laboratorial e ambiente relevante.



EMBRAPII
Foco dos Escopos dos Projetos

- Essencial para a efetividade do processo inovativo

- Desenvolvimento de produtos, processos e/ou soluções inovadoras

- Desenvolvimento e demonstração em escala laboratorial
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No âmbito da EMBRAPII os resultados (ou entregas) dos projetos contratados devem estar nos níveis de maturidade 

tecnológica de 3 a 6 conforme classificação TRL – Technology Readiness Level da norma ISO 16290/2013



Condições de Financiamento de Projetos – Regras Gerais

a parcela correspondente à contribuição financeira da EMBRAPII que será , no máximo,
equivalente a 1/3 do valor total do projeto contratado; 

os 2/3  restantes devem ser negociados entre a Unidade EMBRAPII e  a(s) empresa (s) parceira(s);

Sendo que  :

• o aporte da (s) empresa (s ) parceira (s) será exclusivamente financeiro (desejável corresponder  pelo 

menos a 1/3 do valor total do projeto) ;
• a parcela da  Unidade EMBRAPII corresponderá a uma contrapartida do valor remanescente do total do 

projeto (desejável ser não financeira – uso da infraestrutura e recursos  gerais de operação e de suporte a PD&I );

todo projeto EMBRAPII será cofinanciado por, ao menos, uma empresa;

nos projetos em que os recursos aportados pelas empresas decorrerem de obrigações 

legais de investimento em PD&I, a participação da empresa será, no mínimo, de 50% 

do valor do projeto;

em todos os demais casos, a participação da empresa não poderá ser inferior a 10%

do valor do projeto; 

em qualquer caso, a participação da empresa no projeto deverá ser sempre 

com recursos próprios e/ou obtidos através de financiamento reembolsável. 
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Os recursos nos projetos compreendem uma contribuição tripartite, onde :



Vantagens do Sistema EMBRAPII

O processo de negociação, contratação e o início do projeto são desburocratizados e 
ágeis, assim como o aporte dos recursos;

Prestação de contas e monitoramento/controle de forma desburocratizada para a 
Empresa;

Apresentação de ideias, elaboração de propostas , avaliação e contratação para 
desenvolvimento de projetos de PD&I  a qualquer momento (não depende de prazos 
de editais);

Os projetos podem envolver mais de uma empresa parceira e o valor do aporte  
financeiro pode ser dividido entre  as mesmas.
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Questões da Propriedade Intelectual 

 Os depósitos de pedido de proteção da PI devem ser feitos necessariamente junto ao INPI, 
adicionalmente pedidos de proteção em organizações e/ou organismos internacionais 
competentes são estimulados;

 Os termos de ajuste de toda a  PI gerada no âmbito do projeto, a proporção de titularidade, a 
licença para terceiros, a cessão dos direitos da PI , bem como os direitos de exploração 
comercial devem negociados entre a Empresa e a Unidade EMBRAPII antes do início da 
execução do projeto, estabelecidos conforme objeto de cláusula contratual específica;

 É garantida à Empresa a exploração da tecnologia desenvolvida ( produtos/processos 
resultantes do projeto), entretanto caso a Empresa, injustificadamente, não explore 
comercialmente ou não licencie o objeto do pedido de proteção em um prazo estipulado 
contratualmente, os direitos de PI  e de exploração comercial serão transferidos para a 
Unidade, ficando esta responsável por buscar viabilizar a industrialização no País.



Execução de projetos em parceria
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Categorias

A. Inovação Tecnológica para Grandes e 

Médias Empresas; (SENAI)

B. Inovação Tecnológica para Micro e 

Pequenas Empresas de Base 

Tecnológica; (SENAI + SEBRAE)

C. Empreendedorismo Industrial; (SENAI + 

SEBRAE)



Edição 2018

Categoria
TOTAL

[R$ milhões]

SEBRAE-NA

[R$ 

milhões]

SENAI 

DN+DR

[R$ milhões]

SESI-DN

[R$ 

milhões]

A 10 - 10 -

B 26 12 14 -

C 16 8 8 -

D 2,8 - - 2,8

E 2,4 - - 2,4

TOTAL 57 20 32 5
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Quem pode participar 

Empresas industriais de qualquer porte ou startups de base tecnológica, com CNPJ

ativo, são elegíveis a participar deste edital, respeitando as regras especificas de

cada categoria.

a. Empresas interessadas desenvolver projetos de inovação tecnológica, em

qualquer categoria, denominadas Empresa Proponente (EP).

b. Empresas de médio e grande porte interessadas em promover o

empreendedorismo industrial e desenvolver projetos colaborativos com

startups de base tecnológica, orientadas à desafios pré-definidos em uma

chamada temática, denominadas Instituições Âncoras (IA).

c. Aglomeração de empresas interessadas em desenvolver projetos de maior

complexidade ou escopo tecnológico mediante parceria entre dois ou mais

pequenos negócios (MEI e MPEs), ou ainda mediante parcerias de duas ou

mais IA, denominado Aglomerado de Empresas (AE).



Muito Obrigada !!!!

Carolina Andrade

candrade@ms.senai.br


