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A JORNADA



PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO



Iniciativas de inovação aberta com grupos de pequenos

negócios tradicionais.

Problema ou demanda que possa ser

resolvida por meio de desenvolvimento ou

aperfeiçoamento tecnológico





Comunidade

https://bit.ly/Convite
ComunidadeCatalisa

https://vimeo.com/298362741

worldlabs.org

https://vimeo.com/298362741
https://vimeo.com/298362741






Seleção dos 
Projetos

Contrato
SENAI

Pontuação adicional de 10% a projetos de empresas:

I. Participantes do Programa Agentes Locais de Inovação;

II. Atendidas pelo Sebrae na carteira de startups Sebrae Like a Boss;

III. Atendidas pelo Sebrae em Projetos de Alto Impacto ou Scale Up;

IV. Finalistas do Programa Inovativa;

V. Instaladas ou graduadas em Parques Tecnológicos, aceleradoras ou

incubadoras de empresas.

CONTRATO EMBRAPII



REQUIS I TOS

- Fluxo contínuo de recursos (não há edital)

- Instituições e equipes de profissionais de excelência

- CNAE da startup industrial ou ligada a TIC

- O único custo das partes é o investimento na solução

Parceria

Mais informações: www.sebrae.com.br/embrapii

http://www.sebrae.com.br/embrapii


Parceria

Mais informações: www.sebrae.com.br/embrapii

Empresas SEBRAE/UF

Unidades   
credenciadas • Divulgação conjunta;

• Acompanhamento da 
execução dos projetos

Negociação, 
contratação e 
execução dos 

projetos.

1) Carta à Embrapii: Declaração de Atendimento Iniciado
2) Planos: Plano de Negócio para a inovação proposta e 

Plano de atendimento visando acesso a mercado e 
gestão empresarial 

http://www.sebrae.com.br/embrapii


Embrapii Nacional

Embrapii Especializada

Startup/MPE e Sebrae

Corporate

Sebrae subsidia até 70% do 

valor da startup

1/3 – não reembolsável

Teto máximo: R$ 200.000

Financeiro

Não financeiro

Mínimo de 15%

Financeiro 

Modelo 1: MPE < > Corporate < > Sebrae/Embrapii

Recursos Sebrae disponíveis 

para 2021/2022: R$ 20 MM

Mais informações: www.sebrae.com.br/embrapii

http://www.sebrae.com.br/embrapii


Modelo de Financiamento
EMBRAPII/SEBRAE - R$ 30 milhões

Modalidade Valor SEBRAE Condições SEBRAE

Desenvolvimento Tecnológico
Projetos de inovação desenvolvidos em parceria com 
uma única microempresa ou empresa de pequeno 
porte.

R$ 150.000,00

• Aporte financeiro do SEBRAE será de até 
70% da contraparte do MEI e da MPE 
no projeto.

Encadeamento Tecnológico
Projetos de inovação desenvolvidos em parceria com 
MEI/MPE e MGE (Média ou Grande empresa) da cadeia 
produtiva.

R$ 200.000,00

• Aporte financeiro do SEBRAE será de até 
70% da contraparte do MEI e da MPE 
no projeto;

• O aporte financeiro da média e grande 
empresa não pode ser inferior a 15% do 
valor total do projeto.

Aglomeração Tecnológica
Projetos de inovação desenvolvidos em parceria com 
mais de uma MEI/MPE e/ou mais de uma MGE (Média 
ou Grande empresa) da cadeia produtiva.

R$ 300.000,00

• Aporte financeiro do SEBRAE será de até 
70% da contraparte do MEI e da MPE 
no projeto;

• O aporte financeiro da média e grande 
empresa não pode ser inferior a 15% do 
valor total do projeto.



Desenvolver novo processo de produção de mistura de 

combustível.

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL – Encadeamento Tecnológico 

Unidade EMBRAPII: Empresas: Apoio:



Módulo de inteligência artificial para plataforma de experiências 

turísticas, que faça conexão entre clientes, receptivos e parceiros de 

receptivos, considerando:

Fornecer aos receptivos a tecnologia para o processo de cadastro e 

gestão dos serviços de seus parceiros

A gestão das ofertas deve ser administrada diretamente pelo 

parceiro e não apenas pelo receptivo

Deve ser desenvolvido em uma tecnologia apta à disponibilização dos 

serviços por diferentes sistemas. 

PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS – MÓDULO I.A. – Encadeamento Tecnológico 

Unidade EMBRAPII: Empresas: Apoio:

EM NEGOCIAÇÃO



Composição de recursos
Unidade Embrapii | Valor dos projetos

Contrato
EMBRAPII

Exemplo –Desenvolvimento Tecnológico:

Um projeto de PD&I de R$ 630.000,00

R$ 210.000,00 → Embrapii (financeiro) 33,33%
R$ 210.000,00 →Unidade Embrapii (econômico/financeiro) 33,33%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este   

R$ 147.000,00 → Sebrae (financeiro) 23,34%

R$ 63.000,00 → Empresa (financeiro) 10,00%

Ob.s: Pode ser um valor superior a este



Composição de recursos
Unidade Embrapii | Valor dos projetos

Contrato
EMBRAPII

Exemplo – Encadeamento Tecnológico:

Um projeto de PD&I de R$ 861.000,00

R$ 287.000,00 → Embrapii (financeiro) 33,33%

R$ 147.000,00 →Unidade Embrapii (econômico/financeiro) 17,07% 

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

R$ 147.000,00 →MGE (financeiro) 17,07%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

R$ 196.000,00 → Sebrae (financeiro) 22,76%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

R$ 84.000,00   →MPE (financeiro) 9,77%

Obs: Pode ser um valor superior a este



Composição de recursos
Unidade Embrapii | Valor dos projetos

Contrato
EMBRAPII

Exemplo – Aglomeração Tecnológica:

Um projeto de PD&I de R$ 1.590.000,00

R$ 530.000,00 → Embrapii (financeiro) 33,33%

R$ 320.000,00 →Unidade Embrapii (econômico/financeiro) 20,13%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

R$ 320.000,00 →MGE (financeiro) 20,13%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

R$ 294.000,00 → Sebrae (financeiro) 18,49%

Obs: Pode ser um valor inferior ou superior a este

EX.:10 x R$ 12.600,00  ou  3 x R$ 42.000  MPE (financeiro) 7,92%

(Se forem 10 ou 3, respectivamente, MEI/MPE partícipes do projeto)



Venha #catalisar 

conosco agora!

rafael.castro@sebrae.com.br

Rafael Castro – Inovação

bit.ly/RafaelCastroSebrae


