
RELATÓRIO 
SEMESTRAL 2015

CONTRATO DE GESTÃO 
EMBRAPII – MCTI - MEC

RELATÓRIO SEMESTRAL/2015- EMBRAPII.ORG.BR/



Relatório Semestral 2015 - Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

EMBRAPII - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII.ORG.BR/

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
José Aldo Rebelo Figueiredo

Secretário-Executivo
Emília Maria Silva Ribeiro Curi

Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Armando Zeferino Milioni 

Subsecretário Substituto de Coordenação das Unida-
des de Pesquisa
Adalberto Fazzio

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro Wongtschowski (Presidente)

Caio Mário Bueno Silva
Carlos Edilson de Almeida Maneschy 

Carlos Eduardo Calmanovici
Cláudio Figueiredo Coelho Leal

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Horácio Lafer Piva

     Jorge Luis 
Nicolas Audy

Luis Manuel Rebelo Fernandes
Emília Maria Silva Ribeiro Curi 

Marcelo Machado Feres 
Marcos Vinícius de Souza

Pedro Luiz Barreiros Passos
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Robson Braga de Andrade

DIRETORIA
João Fernando Gomes de Oliveira

Diretor-Presidente 

Roberto Vermulm
Diretor de Operações

José Luís Gordon
Diretor de Planejamento e Gestão

Todos os direitos reservados para a Associação Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII. Os textos 
contidos nesta publicação podem ser reproduzidos, arma-
zenados ou transmitidos, desde que citada a fonte.

Este Relatório Anual é parte integrante das atividades desen-
volvidas no âmbito do Contrato de Gestão EMBRAPII / MCTI.

Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - 
EMBRAPII
Setor Comercial Sul, Quadra 9, Bloco C, Torre C – 10º andar 
– Brasília, DF
Telefones: + 55 (61) 2196-7778/7766
 



Relatório Semestral 2015 - Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

EMBRAPII - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII.ORG.BR/

Apresentação 4
1. Sumário Executivo 5
2. Principais Atividades no Primeiro Semestre de 2015 8

2.1. As Unidades EMBRAPII 8

2.1.1. Unidade EMBRAPII – CEEI/UFCG   9
2.1.2. Unidade EMBRAPII – CERTI 9
2.1.3. Unidade EMBRAPII – CNPEM  10
2.1.4. Unidade EMBRAPII – COPPE/UFRJ 10
2.1.5. Unidade EMBRAPII – CPqD  11
2.1.6. Unidade EMBRAPII – INT  11
2.1.7. Unidade EMBRAPII – IPT 12
2.1.8. Unidade EMBRAPII – ITA  12
2.1.9. Unidade EMBRAPII – LACTEC  12
2.1.10. Unidade EMBRAPII – LAMEF /UFGRS 12
2.1.11. Unidade EMBRAPII – POLO / UFSC  13
2.1.12. Unidade EMBRAPII – SENAI/ CIMATEC 13
2.1.13. Unidade EMBRAPII – SENAI Polímeros  13

2.2. Os Polos EMBRAPII IF  15

2.3. Avaliação do Projeto-piloto  18

2.4. Revisão do Manual de Operação das Unidades EMBRAPII 19

2.5. Cooperação Internacional  20

2.6. Prospecção de Parcerias Estratégicas e Novas Áreas 20

2.7. Divulgação da EMBRAPII  21

2.8. Participação em eventos 22

3. Gestão Administrativa  23
3.1. Seleção de Fornecedores 23

3.2. Código de Conduta Ética 23

3.3. Comunicação – EMBRAPII na mídia 24

4. Avaliação e Acompanhamento  25
5. Indicadores de Desempenho 26

5.1. Avaliação dos resultados alcançados em 2014 27

6. Resultados Econômicos e Financeiros 27
6.1. Análise Sintética do Resultado 28

6.2. Despesas Totais Executadas 28

6.3. Demonstrações Contábeis 29

ANEXO I 32
ANEXO II 33
ANEXO III 46

SUMÁRIO



Relatório Semestral 2015 - Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

EMBRAPII - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII.ORG.BR/

APRESENTAÇÃO
O presente Relatório do Cotrato de Gestão EMBRAPII refere-se ao primeiro semestre 
de 2015, abrangendo as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos. O docu-
mento irá subsidiar a avaliação semestral pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do Contrato de Gestão (CACG). O Relatório é uma referência para a gestão e 
o aperfeiçoamento contínuo das atividades da EMBRAPII, das suas Unidades e Polos 
credenciados. Constitui-se em um importante insumo para a reflexão sobre os princi-
pais desafios a serem enfrentados pela Organização na busca pela excelência em suas 
atividades fim.

De forma geral, o primeiro semestre de 2015 foi o momento onde as 10 novas Unida-
des EMBRAPII selecionadas iniciaram seus projetos com as empresas e os primeiros 
resultados já começam a ser observados. Nesse semestre foram também seleciona-
dos os Polos EMBRAPII IF e seus gestores foram treinados para início das atividades.

Este Relatório está organizado em sete partes. O Sumário Executivo apresenta o 
Sistema EMBRAPII e traz uma visão do conjunto dos resultados obtidos neste primeiro 
semestre de 2015. A Parte 2 concentra as atividades técnicas desenvolvidas. Os avan-
ços no processo de seleção e credenciamento dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia como Polos EMBRAPII IF ocupa posição de destaque. O aperfeiço-
amento continuo das operações é evidenciado na revisão do Sistema de Acompanha-
mento das Unidades EMBRAPII e nas melhorias propostas no Manual de Operações 
cuja estrutura foi atualizada. As atividades administrativas, incluindo informações 
sobre a infraestrutura EMBRAPII, gestão de pessoas e a divulgação das atividades na 
mídia, são foco da Parte 3. A atualização do Sistema de Acompanhamento é descri-
to na Parte 4, e a  Parte seguinte compreende o acompanhamento detalhado dos 
indicadores de desempenho pactuados entre o MCTI, o MEC e a EMBRAPII. A Parte 6 
trata da gestão orçamentária e financeira do Sistema EMBRAPII. Há ainda um conjunto 
de anexos ao Relatório que complementam e detalham as informações mencionadas 
no texto. O anexo II traz cópias das principais matérias veiculadas na imprensa sobre o 
sistema EMBRAPII

João Fernando Gomes de Oliveira 
Diretor-Presidente  

EMBRAPII
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Este Relatório, referente ao período de janeiro a junho de 
2015, contempla informações detalhadas sobre as ativida-
des realizadas no cumprimento dos objetivos estratégicos 
estabelecidos no Contrato de Gestão da EMBRAPII e apro-
vados pelo Conselho de Administração, quais sejam: 

• atuar para o desenvolvimento tecnológico de novos 
produtos, processos ou soluções empresariais, contri-
buindo para a construção de um ambiente de negócios 
favorável à inovação; 

• articular e estimular a cooperação entre empresas e 
instituições de pesquisa tecnológica; 

• apoiar a realização de projetos de PD&I, com ênfase na 
fase pré-competitiva, em áreas ou temas da política de 
ciência, tecnologia e inovação e de educação do Governo 

Federal definidos pelo Conselho de Administração da 
EMBRAPII, em parceria com empresas e as Unidades 
EMBRAPII (UE) ou Polos EMBRAPII IF (PEIF);

• contribuir para a promoção do desenvolvimento dos 
Polos EMBRAPII IF dos Institutos Federais; e 

• difundir informações, experiências e projetos à sociedade.

O primeiro semestre de 2015 marcou o início da operação 
efetiva das 13 Unidades EMBRAPII (UE) credenciadas 
no Sistema EMBRAPII no final do ano passado. Estas 
Unidades já apresentam resultados positivos em áreas 
de competência focadas e estratégicas para o desenvol-
vimento da inovação na indústria. Conforme apresentado 
na Tabela abaixo, nestes seis meses iniciais de operação 
foram firmados 20 contratos com empresas industriais 
para o desenvolvimento tecnológico de novos produtos, 
processos ou soluções empresariais. 

RESULTADO CONSOLIDADO UNIDADES EMBRAPII 1º SEMESTRE 2015

UNIDADES
EMBRAPII

ÁREA DE 
COMPETÊNCIA

EMPRESAS 
PROSPECTADAS

EVENTOS NEGOCIAÇÃO CONTRATAÇÃO
IPT

QTDE
EMPRESAS 
DO SETOR 

INDUSTRIAL

PROPOSTAS 
TÉCNICAS

PROJETO 
CONTRATADOS

ACUMULADO 
PROJETOS 

CONTRATADOS
2014 - 2015

CEEI/ UFCG Software e Automação 33 2 50 14 5 5
CERTI Sistemas Inteligentes 35 8 350 7 4 5

CNPEM Processamento de 
Biomassa 49 0 0 2 0 1

COPPE Engenharia Submarina 15 5 32 6 3 3
CPQD Comunicações Ópticas 16 3 85 11 1 2

INT Tecnologia Química 
Industrial 18 5 33 7 0 1

IPT Materiais de Alto 
Desempenho 23 7 144 10 1 1

ITA Manufatura Aeronáutica 31 4 40 3 0 0
LACTEC Eletrônica Embarcada 39 4 0 5 0 1

LAMEF/ UFRGS Tecnologia de Dutos 11 0 0 5 0 0

Polo/ UFSC Tecnologias em 
Refrigeração 10 0 0 6 0 0

Senai CIMATEC Manufatura Integrada 24 3 23 12 6 10

Senai Polímeros Polímeros 27 0 0 11 0 0
TOTAL 331 41 757 99 20 29
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De forma a garantir a excelência nas operações, o 
Sistema de Acompanhamento e o Manual de Ope-
rações da EMBRAPII foram revisados neste primeiro 
semestre. O conjunto dos indicadores do processo 
de acompanhamento mensal é composto pelos 
seguintes blocos: Prospecção; Negociação e contra-
tação; Gestão de projetos; Comunicação; e Execução 
Financeira. Já no Manual foram definidas as etapas 
e atividades da pesquisa nas quais as UEs estão 
habilitadas a atuar em conjunto com as empresas, 
sempre dentro das respectivas áreas de competên-
cia.  Uma dinâmica de inspeção também foi definida 
no Manual, que consiste em visitas de verificação 
pelas equipes de acompanhamento técnico e finan-
ceiro da EMBRAPII. O terceiro ponto abordado no 
Manual foi o detalhamento dos processos e proce-
dimentos da prestação de conta, que servirá como 
referencia para as inspeções. 

Em relação ao acompanhamento, vale observar que 
neste primeiro semestre foi realizada, em Brasília, 
a segunda reunião das Unidades EMBRAPII. Além 
disso, em abril, a EMBRAPII iniciou as visitas técnicas 
às Unidades, com o objetivo de examinar e discutir 
aspectos como: a estrutura da UE para os processos 
de prospecção e negociação; resultados atingidos 
até o momento; eventuais dificuldades encontradas 
na execução do plano de ação e a possibilidade de 
cooperação para encaminhamento das dificuldades 
encontradas. No primeiro semestre foram realizadas 
11 visitas e as 2 remanescentes estão agendadas para 
o segundo semestre.

Outra atividade de grande relevância foi a conclusão 
do processo, iniciado no final de 2014, de seleção 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tec-
nologia para credenciamento como Polos EMBRAPII 
IF. A avaliação dos Plano de Ação foi realizada pela 
equipe técnica da EMBRAPII e por consultores exter-
nos; esta etapa foi seguida por visitas técnicas com 
o objetivo de avaliar in loco as condições informadas 
nos PA’s. As visitas envolveram diretores e equipe 
técnica da EMBRAPII;  dirigentes e responsáveis téc-
nicos da instituição candidata, consultores e incluí-
ram reuniões para esclarecimentos da Comissão de 
Avaliação. A etapa de visita permitiu a elaboração de 
pareceres dos consultores com recomendações de 
ajustes no Plano de Ação e nos Planos de Recursos 
Humanos das instituições.

Como resultado dessa seleção cuidadosa, em março, a 
proposta de credenciamento de cinco Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia foi aprovada pelo 
Conselho de Administração da EMBRAPII. Destes, quatro 
foram enquadrados no modelo Polos EMBRAPII IF em 
Estruturação e uma instituição foi enquadrada como Polo 
EMBRAPII IF (PEIF), conforme apresentado na Tabela 
abaixo.  Este resultado foi divulgado no dia 17.03.2015.

APRESENTAÇÃO DOS POLOS EMBRAPII - IF

CONTRATAÇÃO INSTITUTO CAMPUS ÁREA DE 
COMPETÊNCIA

Po
lo

 
Co

ns
ol

id
ad

o
– 

co
nt

ra
to

 6
 

an
os IFCE Fortaleza-CE

Sistema 
Embarcados 
e mobilidade 
digital

Po
lo

s e
m

 e
st

ru
tu

ra
çã

o 
– 

co
nt

ra
to

 3
 a

no
s

IFES Vitória-ES Metalurgia e 
Materiais

IFBA Salvador-BA Equipamentos 
Médicos

IFMG Formiga-MG
Sistemas 
Automotivos 
Inteligentes

IFFluminense
Campos dos 
Goytacazes-

RJ

Monitoramento 
e instrumenta-
ção para o meio 
ambiente

 
Os Polos EMBRAPII IF (PEIF) em Estruturação estão 
passando por um processo de capacitação para atuar 
no Sistema EMBRAPII. O Plano de Capacitação dos 
PEIFs, irá contribuir fortemente para o desenvolvi-
mento destes Polos, prevê dois momentos distintos. 
No primeiro, um conjunto selecionado de profissionais 
de cada Polo irá participar de três cursos de capacita-
ção. O primeiro curso foi planejado com o objetivo de 
homogeneizar o entendimento sobre a temática da 
inovação. O segundo e o terceiro cursos focam os pro-
cessos relevantes do Sistema de Excelência Operacio-
nal da EMBRAPII. O terceiro curso detalha as técnicas 
de gestão dos projetos de PD&I. Num segundo mo-
mento, o processo de capacitação tem continuidade 
com o deslocamento de consultores in loco. Estes irão 
participar da implementação dos processos, práticas 
e ferramentas apresentadas nos cursos supracitados. 
Esta estratégia irá permitir que as equipes dos Polos 
tenham acesso a um amplo conjunto de informações e 
que mesclem a teoria e a prática dos processos neces-
sários para a execução dos projetos de PD&I.
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Outra importante iniciativa desenvolvida pela EMBRAPII 
é a prospecção de áreas de conhecimento relevantes em 
termos tecnológico e nas quais as sinergias entre empresas 
e ICTs podem ser muito proveitosas. No primeiro semestre 
de 2015 as atividades de prospecção foram intensificados, 
particularmente buscando mapear novas áreas de conhe-
cimento que não foram contempladas nas duas Chamadas 
Públicas realizadas em 2014. Essa questão também foi 
destacada na primeira reunião do Conselho de Administra-
ção de 2015, que apontou espaços para a atuação da EM-
BRAPII em três setores industriais, devido ao potencial de 
investimento envolvido e a transversalidade da aplicação de 
cada uma das tecnologias relacionadas, sendo eles: Saúde, 
Energias Renováveis e Biotecnologia. Para definir o escopo 
e aprofundar entendimentos sobre cada uma das áreas 
de competência ligadas a estes setores, e que podem ser 
objeto  de uma nova Chamada, foram realizadas em torno 
de 50 reuniões com os principais atores governamentais, 
especialistas, empresas e associações industriais.

Quanto a gestão administrativa, no primeiro semestre de 
2015 foram realizadas melhorias no Manual de Compras 
para aprimorar o processo e publicado o Código de Con-

duta que determina os princípios que regem o sistema de 
gestão ética da EMBRAPII. 

A EMBRAPII obteve excelentes resultados na difusão de 
informações, experiências e projetos à sociedade. Para 
isso elaborou o Plano de Comunicação Institucional, que 
estabelece um estratégia e ações de comunicação. O 
reconhecimento pela mídia do papel da EMBRAPII como 
importante agente de inovação foi consolidado, conforme 
percebido nas matérias publicadas nos principais veículos 
de comunicação do país. Como resultado, foram obtidas 
330 reportagens, sendo cinco em revistas, treze em 
jornais e 312 em sites, o que correspondeu a uma média 
de 1,6 matérias publicadas por dia. Desse total, 207 ma-
térias foram classificadas como positivas e 123 neutras. 
Não houve matérias negativas citando a EMBRAPII.  A 
EMBRAPII foi citada no editorial do Jornal Folha de São 
Paulo como modelo que necessita de rápida ampliação.

O Quadro abaixo detalha cronologicamente a realização 
das macroatividades desenvolvidas neste semestre 
e que são tratadas de forma mais detalhada ao longo 
deste Relatório.

ESTÁGIO TEMPORAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EMBRAPII 

MACRO ATIVIDADES 2015
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acompanhamento da operação das Unidades EMBRAPII

   Contratação de projetos em parceria com empresas pelas Unidades EMBRAPII

   Visita técnica às Unidades EMBRAPII

   Revisão do Manual de Operação EMBRAPII

   Sistema de Acompanhamento das Unidades EMBRAPII

  Acompanhamento e avaliação das Unidades Piloto

Credenciamento dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

Visita aos Polos EMBRAPII IF com comissão de consultores

Análise dos planos revisão pelos PEIFS pré-selecionados e encaminhamento para CA

Divulgação dos resultados

Revisão de metas e encaminhamentos para contratação

Contratação PEIFS

Plano de Capacitação dos Polos EMBRAPII IF em Estruturação

Prospecção de Parcerias Estratégicas

Plano de Comunicação

Contratos Administrativos

Realizado Projetado
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Este capítulo apresenta uma descrição das principais 
atividades técnicas desenvolvidas pela EMBRAPII. 

2.1. AS UNIDADES EMBRAPII

A seção a seguir descreve brevemente as atividades de acom-
panhamento das operações das Unidades EMBRAPII (UEs).

A tabela 2.1 relaciona as 13 UEs, sua área de competência e a 
data de assinatura do Termo de Cooperação com a EMBRAPII.

TABELA 2.1 - AS 13 UNIDADES DO 
SISTEMA EMBRAPII

UNIDADE EMBRAPII ÁREA DE 
COMPETÊNCIA

TC - DATA DE 
ASSINATURA 

CEEI - Centro de Energia 
Elétrica e Informática da UFCG

Software e 
Automação 14/10/2014

CERTI - Fundação Centros de 
Referência em Tecnologias 
Inovadoras

Sistemas 
Inteligentes 27/10/2014

CNPEM - Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais 

Processamento 
de Biomassa 07/11/2014

COPPE -  Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de PG e Pesquisa de 
Engenharia da UFRJ

Engenharia 
Submarina 10/11/2014

CPqD - Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento em 
Telecomunicações

Comunicações 
Ópticas 15/10/2014

INT - Instituto Nacional de 
Tecnologia 

Tecnologia 
Química 
Industrial

16/07/2014

IPT - Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de 
São Paulo

Materiais 
de Alto 
Desempenho

31/07/2014

ITA - Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica

Manufatura 
Aeronáutica 18/12/2014

LACTEC - Instituto 
de Tecnologia para o 
Desenvolvimento 

Eletrônica 
Embarcada 21/10/2014

LAMEF - Laboratório de 
Metalurgia Física da Escola de 
Engenharia da UFGRS

Tecnologia de 
Dutos 03/12/2014

POLO - Laboratórios de 
Pesquisa em Refrigeração e 
Termofísica da UFSC

Tecnologias em 
Refrigeração 05/12/2014

SENAI CIMATEC Manufatura 
Integrada 31/07/2014

SENAI Polímeros – Instituto 
Senai de Inovação ISI - 
Engenharia de Polímeros

Polímeros 13/10/2014

Em relação ao acompanhamento, um destaque neste 
primeiro semestre foi a realização da segunda reunião 
das Unidades EMBRAPII, ocorrida em Brasília no dia 31 
de março, sendo esta a primeira realizada após o início 
das operação das Unidades. O objetivo da reunião foi 
acompanhar as primeira experiências com a implemen-
tação do modelo, além de revisar o Manual de Operações 
da EMBRAPII, com destaque para a parte financeira, 
prestação de contas, e o modelo de inspeção a ser reali-
zado semestralmente.

Segunda reunião das Unidades EMBRAPII

A partir de abril, a EMBRAPII iniciou visitas técnicas às 
Unidades com o objetivo de examinar e discutir os se-
guintes aspectos.

• estrutura da UE para os processos de prospecção e 
negociação;

• acompanhamento de indicadores e resultados atingidos 
até o momento;

• dificuldades encontradas na execução do plano de ação;

• possibilidade de cooperação para encaminhamento das 
dificuldades encontradas;

• sugestões e recomendações para a EMBRAPII.
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As datas das visitas estão apresentadas na Tabela 2.2  a seguir. 

TABELA 2.2   – VISITAS REALIZADAS ÀS 
UNIDADES EMBRAPII

UNIDADES DATA DA VISITA

CEEI/ UFCG 17/03/2015

CERTI 26/05/2015

CNPEM agendada para 2º semestre

COPPE/UFRJ 09/04/2015

CPQD 08/05/2015

INT 10/04/2015

IPT 27/05/2015

ITA agendada para 2º semestre

LACTEC 08/05/2015

LAMEF/ UFRGS 16/04/2015

Polo/ UFSC 25/05/2015

Senai CIMATEC 18/03/2015

Senai Polímeros 15/04/2015

A seguir será apresentado um detalhamento do resulta-
do de cada Unidade EMBRAPII.

2.1.1. UNIDADE EMBRAPII – CEEI/UFCG  

Unidade EMBRAPII -  Centro de Engenharia Elétrica e 
Informática (CEEI) da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG)

ÁREA DE COMPETÊNCIA: SOFTWARE E AUTOMAÇÃO 

Subáreas: Instrumentação e Otimização; Sistemas de 
Automação e Controle; Sistemas Embarcados e Softwa-
re para armazenamento, processamento e análise de 
grandes massas de dados. 

O contrato entre o CEEI e a EMBRAPII foi assinado 
em 14 de outubro de 2014 e a unidade contratou 
5 projetos em parceria com empresas, conforme 
Tabela 2.3 a seguir.

TABELA 2.3 – ATIVIDADES REALIZADAS CEEI2. 
UNIDADE EMBRAPII – CERTI 

CEEI

Empresas prospectadas 33
Eventos 2

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 50

Propostas técnicas 
elaboradas 14

Projetos contratados 5

2.1.2. UNIDADE EMBRAPII – CERTI

ÁREA DE COMPETÊNCIA: SISTEMAS INTELIGENTES

Subáreas: Produtos Eletrônicos de Consumo, Produtos 
Eletromédicos

O contrato entre o CERTI e a EMBRAPII foi assinado em 
27 de outubro de 2014 e a unidade contratou 4 projetos 
em parceria com empresas, conforme Tabela 2.4 a seguir.

TABELA 2.4 – ATIVIDADES REALIZADAS CERTI
CERTI

Empresas prospectadas 35
Eventos 8

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 350

Propostas técnicas 
elaboradas 7

Projetos contratados 4

 
A Unidade EMBRAPII CERTI desenvolveu folheteria sobre 
sua competência EMBRAPII, conforme Figura a seguir.

Figura 2.1: Folheteria Unidade EMBRAPII Certi
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2.1.3. UNIDADE EMBRAPII – CNPEM 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: PROCESSAMENTO DE 
BIOMASSA

Subáreas: Desenvolvimento de materiais avançados 
oriundos de biomassa, Processamento e aproveitamento 
energético de biomassas.

O contrato entre o CNPEM e a EMBRAPII foi assinado em 
07 de novembro  de 2014 e a unidade realizou prospec-
ção em 49 empresas, conforme Tabela 2.5 a seguir.

TABELA 2.5 – ATIVIDADES REALIZADAS CNPEM
CERTI

Empresas prospectadas 49
Propostas técnicas 

elaboradas 2

A Unidade EMBRAPII CNPEM desenvolveu uma folhete-
ria e newsletter específicos para a EMBRAPII conforme 
figuras a seguir.

Figura 2.2: Folheteria Unidade EMBRAPII CNPEM

Figura 2.3: Newsletter Unidade EMBRAPII  CNPEM

2.1.4. UNIDADE EMBRAPII – COPPE/UFRJ

ÁREA DE COMPETÊNCIA: ENGENHARIA SUBMARINA

Subáreas: Análise de Integridade Estrutural e Gerencia-
mento de Risco; Análise, Projeto e Qualificação de Dutos 
Submarinos;  Risers Rígidos e Flexíveis e Cabos Umbilicais 
de Média e Alta Tensão; Garantia de Escoamento.

O contrato entre o COPPE e a EMBRAPII foi assinado em 10 
de novembro de 2014 e a unidade contratou 3 projetos em 
parceria com empresas, conforme Tabela 2.6 a seguir.

TABELA 2.6 – ATIVIDADES REALIZADAS COPPE
COPPE

Empresas prospectadas 15
Eventos 5

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 32

Propostas técnicas 
elaboradas 6

Projetos contratados 3

 
Entre as realizações da Unidade EMBRAPII Coppe, estão 
as contratações de projetos com as empresas Petrogal, 
FMC Technologies e TR Subsea. 
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2.1.5. UNIDADE EMBRAPII – CPQD 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: COMUNICAÇÕES ÓPTICAS

Subáreas: Dispositivos para Comunicações Ópticas, 
Equipamentos para Comunicações Ópticas, Meios Físicos 
para Comunicações Ópticas

O contrato entre o CPqD e a EMBRAPII foi assinado em 
15 de outubro de 2014 e a unidade elaborou 11 pro-
postas técnicas em parceria com empresas, conforme 
Tabela 2.7 a seguir. 

TABELA 2.7 – ATIVIDADES REALIZADAS CPqD
CPqD

Empresas prospectadas 16
Eventos 3

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 85

Propostas técnicas 
elaboradas 11

Projetos contratados 1

Entre as realizações da Unidade EMBRAPII CPqD, o pro-
jeto de desenvolvimento de microcabos ópticos recebeu 
destaque na mídia. Mais informações no Anexo II. 

2.1.6. UNIDADE EMBRAPII – INT 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: TECNOLOGIA QUÍMICA 
INDUSTRIAL

Subáreas: Processos Químicos, Processos Físico 
Químicos, Tecnologia Química Orgânica, Tecnologia 
Química Inorgânica.

O contrato entre o INT e a EMBRAPII foi assinado 
em 16 de julho de 2014 e a unidade elaborou  7 pro-
postas técnicas em parceria com empresas, confor-
me Tabela 2.8 a seguir. 

TABELA 2.8 – ATIVIDADES REALIZADAS INT
INT

Empresas prospectadas 18
Eventos 5

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 33

Propostas técnicas 
elaboradas 7

A Unidade EMBRAPII INT desenvolveu uma folheteria 
conforme figuras a seguir.

 

 
Figura 2.4: Folheteria Unidade EMBRAPII INT
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2.1.7. UNIDADE EMBRAPII – IPT

ÁREA DE COMPETÊNCIA: MATERIAIS DE ALTO 
DESEMPENHO

Subáreas: Ligas Metálicas, Materiais Cerâmicos, 
Materiais Compósitos, Materiais Resistentes à 
Corrosão e ao Desgaste, Nanopartículas e Materiais 
Nanoestruturados.

O contrato entre o IPT e a EMBRAPII foi assinado em 
31 de julho de 2014 e a unidade elaborou 10 propostas 
técnicas e fechou 1 contrato em parceria com empresas, 
conforme Tabela 2.9 a seguir. 

TABELA 2.9 – ATIVIDADES REALIZADAS IPT
IPT

Empresas prospectadas 23
Eventos 7

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 144

Propostas técnicas 
elaboradas 10

Projetos contratados 1

2.1.8. UNIDADE EMBRAPII – ITA 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: MANUFATURA AERONÁUTICA

Subáreas: Automação da Manufatura, Manufatura Digi-
tal, Processos de Fabricação Avançados

 O contrato entre o ITA e a EMBRAPII foi assinado em 
18 de dezembro de 2014 e a unidade elaborou 3 pro-
postas técnicas em parceria com empresas, conforme 
Tabela 2.10 a seguir.

TABELA 2.10 – ATIVIDADES REALIZADAS ITA
ITA

Empresas prospectadas 31
Eventos 4

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 40

Propostas técnicas 
elaboradas 3

2.1.9. UNIDADE EMBRAPII – LACTEC 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: ELETRÔNICA EMBARCADA

Subáreas: Automação, Medição de grandezas elétricas, 
Sistemas de monitoramento

O contrato entre o LACTEC e a EMBRAPII foi assinado 
em 21 de outubro de 2014 e a unidade elaborou 5 pro-
postas técnicas em parceria com empresas, conforme 
Tabela 2.11 a seguir.

TABELA 2.11 – ATIVIDADES REALIZADAS LACTEC
IPT

Empresas prospectadas 39
Eventos 4

Propostas técnicas 
elaboradas 5

 
A Unidade EMBRAPII Lactec desenvolveu uma folheteria 
conforme Figura a seguir.

Figura 2.5: Folheteria Unidade EMBRAPII LACTEC

2.1.10. UNIDADE EMBRAPII – 

LAMEF /UFGRS

ÁREA DE COMPETÊNCIA: TECNOLOGIA DE DUTOS

Subáreas: Confiabilidade, Controle e Monitoramento, 
Desenvolvimento de novos materiais, Desenvolvimento 
de sistemas de inspeção, Homologação de componentes, 
Integridade estrutural, Técnicas não destrutivas.
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O contrato entre o LAMEF e a EMBRAPII foi assinado 
em 21 de outubro de 2014 e a unidade elaborou 5 pro-
postas técnicas em parceria com empresas, conforme 
Tabela 2.12 a seguir.

TABELA 2.12 – ATIVIDADES REALIZADAS LAMEF
LAMEF

Empresas prospectadas 11
Propostas técnicas 

elaboradas 5

2.1.11. UNIDADE EMBRAPII – 

POLO / UFSC 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: TECNOLOGIAS EM 
REFRIGERAÇÃO

Subáreas: Avaliação e Certificação, Confiabilidade de 
Componentes e Sistemas, Conforto Acústico, Eficiência 
Energética e Impacto Ambiental, Novas tecnologias.

O contrato entre o Polo e a EMBRAPII foi assinado em 05 de 
dezembro de 2014 e a unidade elaborou 6 propostas técnicas 
em parceria com empresas, conforme Tabela 2.13 a seguir.

TABELA 2.13 – ATIVIDADES REALIZADAS POLO
POLO

Empresas prospectadas 10
Propostas técnicas 

elaboradas 6

2.1.12. UNIDADE EMBRAPII – SENAI/ CIMATEC

ÁREA DE COMPETÊNCIA: MANUFATURA INTEGRADA

Subáreas: Automação, Controle e Integração de Sistemas 
Industriais, Automação de Sistemas de Geração, Desen-
volvimento de Máquinas e Equipamentos Industriais, 
Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos, Eficiên-
cia Energética, Otimização de Processos em Manufatura.

O contrato entre o Senai CIMATEC e a EMBRAPII foi assina-
do em 31 de julho de 2014 e a unidade fechou 6 contratos 
em parceria com empresas, conforme Tabela 2.14 a seguir.

TABELA 2.14 – ATIVIDADES REALIZADAS 
SENAI CIMATEC

SENAI CIMATEC

Empresas prospectadas 24
Eventos 3

Empresas do setor industrial 
representadas nos eventos 23

Propostas técnicas 
elaboradas 12

Projetos contratados 6

 

2.1.13. UNIDADE EMBRAPII – SENAI POLÍMEROS 

ÁREA DE COMPETÊNCIA: POLÍMEROS

Subáreas: Compósitos, Elastômeros (Borracha), Plásti-
cos, Tintas e Adesivos.

O contrato entre o Senai Polímeros e a EMBRAPII foi 
assinado em 13 de outubro de 2014 e a unidade elabo-
rou 11 propostas técnicas em parceria com empresas, 
conforme Tabela 2.15 a seguir.

TABELA 2.15 – ATIVIDADES REALIZADAS 
SENAI POLÍMEROS

SENAI POLÍMEROS

Empresas prospectadas 27
Propostas técnicas 

elaboradas 11

 
A Unidade EMBRAPII Senai Polímeros desenvolveu folhe-
teria conforme Figura a seguir.

Figura 2.6: Folheteria Unidade EMBRAPII Senai Polímeros
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A Tabela 2.16 abaixo, mostra o resultado consolidado das Unidades EMBRAPII. 

TABELA 2.16 – RESULTADO CONSOLIDADO UNIDADES EMBRAPII 1º SEMESTRE 2015

UNIDADES
EMBRAPII

ÁREA DE 
COMPETÊNCIA

EMPRESAS 
PROSPECTADAS

EVENTOS NEGOCIAÇÃO CONTRATAÇÃO

QTDE
EMPRESAS 
DO SETOR 

INDUSTRIAL

PROPOSTAS 
TÉCNICAS

PROJETO 
CONTRATADOS

ACUMULADO 
PROJETOS 

CONTRATADOS
2014 - 2015

CEEI/ UFCG Software e 
Automação 33 2 50 14 5 5

CERTI Sistemas 
Inteligentes 35 8 350 7 4 5

CNPEM Processamento 
de Biomassa 49 0 0 2 0 1

COPPE Engenharia 
Submarina 15 5 32 6 3 3

CPQD Comunicações 
Ópticas 16 3 85 11 1 2

INT Tecnologia 
Química Industrial 18 5 33 7 0 1

IPT Materiais de Alto 
Desempenho 23 7 144 10 1 1

ITA Manufatura 
Aeronáutica 31 4 40 3 0 0

LACTEC Eletrônica 
Embarcada 39 4 0 5 0 1

LAMEF/ 
UFRGS

Tecnologia de 
Dutos 11 0 0 5 0 0

Polo/ UFSC Tecnologias em 
Refrigeração 10 0 0 6 0 0

Senai CIMATEC Manufatura 
Integrada 24 3 23 12 6 10

Senai 
Polímeros Polímeros 27 0 0 11 0 0

TOTAL 331 41 757 99 20 29

As principais notícias sobre o Sistema EMBRAPII estão apresentadas no Anexo II.
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2.2. OS POLOS EMBRAPII IF 

A EMBRAPII lançou no final do segundo semestre 
de 2014 a Chamada Pública EMBRAPII 02-2014, 
objetivando selecionar até 5 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) do Ministério da 
Educação – MEC (Art. 1°, I da Lei n° 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008) para constituir os denominados 
Polos EMBRAPII IF (PEIF). 

As principais atividades e datas do processo de seleção1 
foram destacadas no site da EMBRAPII e são apresenta-
das na tabela 2.17.

TABELA 2.17 – DATAS RELEVANTES PARA 
CHAMADA PÚBLICA EMBRAPII 02-2014

ATIVIDADES       DATAS

Abertura do processo de 
seleção 01/10/2014

Envio da Carta de 
Manifestação de Interesse 24/10/2014

Envio da proposta de 
credenciamento 24/11/2014

Divulgação do resultado 
preliminar 02/03/2015

Interposição de recurso ao 
resultado preliminar 02 a 06/03/2015

Divulgação do resultado final 17/03/2015

 
O processo de seleção dos Polos EMBRAPII IF, no contex-
to da Chamada Pública 02-2014, pode ser sistematizado 
em três etapas:

• Enquadramento – etapa que compreendeu o 
recebimento e a avaliação inicial das propostas de 
credenciamento dos IFs candidatas. Destacou-se 
no enquadramento, a sub-etapa de Recebimento de 
Cartas de Manifestação de Interesse. A avaliação 
inicial considerou o atendimento aos critérios de 
elegibilidade e pré-requisitos da Chamada Pública e 
foi realizada pela equipe técnica da EMBRAPII (em 
novembro e dezembro de 2014).

• Avaliação – etapa realizada pela equipe técnica da 
EMBRAPII e consultores externos com base na análise de 
propostas enquadradas e visitas técnicas (realizada entre 
os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015).

1 O fluxograma completo do processo de credenciamento de Polos EMBRAPII IF é 
apresentado no Anexo I.

• Divulgação – etapa voltada para divulgação de 
resultados preliminares; interposição, análise e 
resposta aos recursos; divulgação do resultado final 
(março de 2015).

A etapa de enquadramento teve um importante 
marco, a sub-etapa de recebimento das Cartas de 
Manifestação de Interesse dos IFs candidatos. O 
objetivo foi antecipar o conhecimento em relação às 
áreas de competências apresentadas para a formação 
da comissão de credenciamento. O documento define 
as áreas de competência pretendida para constituição 
dos Polos EMBRAPII IF, suas subáreas de atuação, as 
unidades dos IF candidatos, e deve ser assinado pelo 
responsável pelo IF. Até o prazo estabelecido, 25 car-
tas de manifestação foram recebidas e avaliadas pela 
equipe EMBRAPII. 

Conforme prazo estabelecido, foram recebidas 15 
propostas de credenciamento. Realizou-se a análise de 
enquadramento dos candidatos conforme o atendimento 
aos critérios de elegibilidade estabelecidos no documento 
de Chamada Pública e destacados a seguir:

• Definição da área de competência inserida na Política de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - Plano Brasil Maior, Estra-
tégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – ou na 
Política Nacional de Educação;

• Apenas uma proposta por IF, indicando o segmento/
unidade responsável pela área de competência definida 
no plano de ação;

• Experiência no desenvolvimento de parcerias (pesquisa 
e desenvolvimento; prestação de serviços tecnológicos; 
realização de testes, ensaios, métricas e certificações) 
com empresas do setor industrial, na área de compe-
tência proposta, no período 2011 ao final do primeiro 
semestre de 2014;

• Política de Propriedade Intelectual aprovada pelo IF.

Como resultado, 13 propostas foram enquadra-
das e classificadas para a etapa de análise. Com o 
objetivo de garantir independência no processo de 
avaliação das propostas de credenciamento, optou 
por utilizar consultores externos. Deste modo, fo-
ram criadas comissões de credenciamento, forma-
das por profissionais especialistas de comunidades 
acadêmicas e empresariais.
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Em paralelo ao enquadramento realizado por seus 
técnicos, a EMBRAPII organizou a comissão de creden-
ciamento mediante a realização de um levantamento 
nas bases de profissionais acadêmicos e de empresas. 
Procurou-se manter equidade na comissão de ava-
liação entre representantes da academia e do setor 
industrial, procurando incorporar na avaliação estas 
duas visões. Dos 12 consultores que colaboraram no 
processo, 5 atuavam em empresas e 7 no setor acadê-
mico (sendo que os 7 trabalham também em parceria 
com empresas).

Após a seleção dos especialistas, estes foram capaci-
tados para participar do processo de credenciamento 
por meio de palestras ministradas nas dependências 
da EMBRAPII no dia 02 de dezembro de 2014. As apre-
sentações tiveram como pauta: 1) Introdução sobre o 
Sistema EMBRAPII e seus objetivos, 2) Estrutura de 
governança da EMBRAPII, 3) Considerações sobre a 
segunda chamada pública.

Após a capacitação dos consultores especialistas, as 
13 propostas enquadradas foram disponibilizadas para 
a comissão em 02 de dezembro de 2014, iniciando-se 
assim a etapa de Análise. Os Planos de Ação foram 
classificados e dividiu se os consultores em quatro 
grupos de trabalho: 1º) Metalmecânica e Mecatrônica; 
2º) TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação); 3º) 
Química e Ambiental. 

A análise das propostas enquadradas pelos consultores 
ocorreu nos dias 02 e 03 de dezembro na EMBRAPII. 
Essa teve como objetivo selecionar os IFs classificados 
para avaliação. Em seguida, avaliaram as propostas con-
forme critérios apresentados no treinamento:

• Experiência no desenvolvimento de projetos em parce-
ria com empresas industriais e na captação de recursos 
de empresas.

• Capacidade da equipe de gestão de projetos e de ges-
tão de PI para a execução do Plano de Ação.

• Capacidade da equipe de gestão de projetos e gestão 
de PI para a execução do Plano de Ação.

• Capacidade da equipe de PD&I para a execução do 
Plano de Ação.

• Estratégia de formação de RH para o desenvolvimento 
de projetos de PD&I.

• Perspectiva de resultados na área de competência 
proposta.

• Adequação da infraestrutura para a execução do 
Plano de Ação.

• Capacidade de gestão de recursos financeiros para 
realização de projetos em parceria com empresas.

• Adequação do orçamento proposto.

As 13 propostas submetidas foram analisadas por, no 
mínimo, 2 consultores, reunidos em grupos temáticos onde 
também faziam parte do grupo um diretor da EMBRAPII 
e um representante da equipe técnica. Ocorreu também 
discussão interna nos grupos de forma a recomendar ou 
não a visita presencial aos IFs. Após os grupos terem obtido 
consenso sobre os Planos apresentados, foi feita uma ple-
nária com todos os grupos reunidos de forma a apresentar e 
definir quais instituições seriam visitadas. Essa metodologia 
permitiu amplo debate e uniformização do entendimento 
entre os grupos. Das 13 propostas enquadradas, 7 foram 
recomendadas para visita.

Previamente à visita às Unidades foi encaminhada às 
candidatas uma agenda sobre a visita com  destaque de 
pontos que deveriam ser abordados pelos candidatos 
de seu plano ação. Esses pontos estavam baseados nas 
principais dúvidas e questionamentos do consultores 
sobre a candidata na etapa de análise documental. 

As visitas foram realizadas em janeiro e fevereiro de 
2015, e tiveram o objetivo de avaliar in loco as condições 
informadas no Plano de Ação. Essas, envolveram, 2 
consultores externos, 2 profissionais da EMBRAPII (um 
diretor e um membro da equipe tecnica) e no máximo 6 
profissionais do Institutos Federais candidatos. A meto-
dologia adotada nas visitas técnicas e posterior avaliação 
das instituições seguiu os seguintes passos:

1. Conversa entre os consultores externos e a equipe 
EMBRAPII para discussão das principais mudanças e 
alinhamento dos questionamentos;

2. Visita a unidade candidata para avaliação da infraes-
trutura física e do quadro de Recursos Humanos;

3. Apresentação do Plano de Ação e do Programa de 
Capacitação de RH, pela Unidade candidata;

4. Reunião para discussão e esclarecimentos sobre a 
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proposta entre a Comissão de Avaliação e equipe técnica 
da EMBRAPII; dirigentes da instituição candidata; respon-
sável técnico pela proposta; responsáveis pelas equipes 
técnicas e de gestão administrativa e financeira dos 
projetos; e representante da instituição gestora;

5. Conversa entre os consultores externos e a equipe EM-
BRAPII para atribuição das notas aos critérios de avaliação 
e elaboração de sugestões de alteração no plano de Ação 
e/ou Programa de Formação de RH para Inovação quando 
necessário. Para isso os consultores elaboraram parecer 
com recomendações de ajustes no PA e Planos de RH das 
instituições que tinham que ser realizados num prazo de no 
máximo de 15 dias e encaminhado para a EMBRAPII.

6. Avaliação dos consultores externos e a equipe EM-
BRAPII das alterações, quando fosse o caso, no plano de 
Ação e/ou Programa de Formação de RH para Inovação e 
atribuição das notas finais do processo de avaliação.

Vencidas estas etapas a lista dos IFs candidatos e suas 
respectivas notas foram apresentadas ao Conselho de 
Administração (CA) da EMBRAPII. Foram aprovadas pelo CA 
as propostas de credenciamento dos seguintes Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, quatro dos quais 
enquadrados no modelo Polos EMBRAPII IF em Estrutura-
ção e um  enquadrado como Polo EMBRAPII IF, conforme 
apresentado na Tabela 2.18 abaixo.  

TABELA 2.18 – APRESENTAÇÃO POLOS 
EMBRAPII-IF

CONTRATAÇÃO INSTITUTO CAMPUS ÁREA DE 
COMPETÊNCIA

Po
lo

 
Co

ns
ol

id
ad

o
– 

co
nt

ra
to

 6
 

an
os IFCE Fortaleza-CE

Sistemas 
Embarcados 
e mobilidade 
digital
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IFES Vitória-ES Metalurgia e 
Materiais

IFBA Salvador-BA Equipamentos 
Médicos

IFMG Formiga-MG
Sistemas 
Automotivos 
Inteligentes

IFFluminense
Campos dos 
Goytacazes-

RJ

Monitoramento 
e instrumenta-
ção para o meio 
ambiente

Este resultado foi divulgado ao público no dia 02/03/2015. 
No prazo dado para interposição de recursos (02 a 06 de 

março de 2015), ocorreu um recurso que foi negado. Desta 
forma, o resultado foi oficializado no dia 17/03/2015 e  os IFs 
foram oficialmente comunicadas. O processo de contrata-
ção dos Polos EMBRAPII IF encontra-se em fase final de 
execução, sendo que os detalhes relacionados aos contratos 
já foram aprovados pela assessoria jurídica da EMBRAPII, 
aguardando apenas a assinatura por parte dos IFs. 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS POLOS EMBRAPII IF EM 
ESTRUTURAÇÃO

Foi elaborado o Plano de Capacitação dos Polos EMBRAPII 
IF em Estruturação que prevê dois momentos distintos, 
conforme ilustrado na Tabela  2.19. No primeiro, um conjun-
to selecionado de profissionais de cada Polo irá participar 
de três cursos de capacitação. O primeiro, de caráter mais 
conceitual, foi planejado com o objetivo de homogeneizar 
o entendimento sobre a temática da inovação. O segundo 
e o terceiro focam os processos relevantes do Sistema de 
Excelência Operacional da EMBRAPII, sendo que o segundo 
está relacionado aos processos, práticas e ferramentas 
necessárias para a gestão do PEIF. O último dessa fase 
foca na gestão dos projetos de PD&I, além dos demais 
elementos para que os Polos obtenham sucesso no de-
senvolvimento de suas parcerias. Para aumentar a eficácia 
do processo de capacitação é fundamental que os cursos 
tenham um caráter aplicado/instrumental, constantemen-
te integrando aàs especificidades da estrutura de cada PEIF 
e  as temáticas analisadas.

 Cursos ministrados para os Polos
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Num segundo momento o processo de capacitação terá 
continuidade com o deslocamento de consultores in loco. 
Estes consultores irão participar da implementação dos 
processos, práticas e ferramentas apresentadas nos cursos 
supracitados. A metodologia para esta fase da capacitação 
assume que a interação entre o consultor e as equipes dos 
PEIF ocorra na sede das instituições. O consultor responsá-
vel irá participar de forma ativa do processo de estruturação 
dos procedimentos necessários para a atuação dos Polos 
no sistema EMBRAPII, inclusive participando do processo 
inicial de prospecção de empresas parceiras, apresenta-
ção e negociação de propostas, entre outros fatores. Esta 
etapa da consultoria no local tem por objetivo estruturar a 
operação dos Polos de forma “macro”, treinando e capa-
citando o coordenador, as equipes de planejamento de 
negócios, de prospecção e negociação de propostas etc. 
Este treinamento assume a participação do consultor 
na construção coletiva destes processos. Paralelo a esta 
etapa da capacitação, também de forma participativa e in 
loco, um consultor irá atuar na implementação dos proces-
sos, práticas e ferramentas para a gestão e execução dos 
projetos de inovação propriamente ditos, de forma idêntica 
a anteriormente descrita. O objetivo é capacitar as equipes 
do PEIF para a execução de projetos de PD&I, com base nas 
melhores práticas dos projetos de inovação.

Esta estratégia irá permitir que as equipes dos Polos 
tenham acesso a um amplo conjunto de informações, 
com base em visões que não sejam necessariamente 
homogêneas e que mesclem a teoria e a prática dos pro-
cessos necessários para a estruturação dos PEIFs e para 
a execução dos projetos de PD&I.

2.3. AVALIAÇÃO DO PROJETO-
PILOTO 

Uma proposta de avaliação do projeto-piloto EMBRAPII 
foi elaborada pelo Grupo de Trabalho de Metodologia de 
Avaliação do Projeto-Piloto de Aliança Estratégica Pública 
e Privada, criado pela Portaria MCTI 02/2014, publicada 
em 29-07-2014. A EMBRAPII foi convidada a integrar o 
Grupo de Trabalho.

Foram definidos como objetivos desse processo de avaliação:

• verificar o alcance das metas dos indicadores do 
projeto-piloto;

• identificar resultados e potenciais impactos das parce-
rias entre as unidades do projeto-piloto e as empresas;

• analisar a adequação da gestão e dos processos utiliza-
dos pelas unidades aos objetivos do projeto-piloto; 

• identificar oportunidades de melhoria para o projeto-pi-
loto e para o Sistema EMBRAPII; e

• mapear pontos fortes e dificuldades que possam 
contribuir para recomendações de aperfeiçoamen-
to do modelo de acompanhamento e avaliação das 
Unidades EMBRAPII.

De acordo com a proposta, a avaliação do projeto-piloto 
seria realizada de forma estruturada, a partir de um ma-
peamento prévio de focos e questões relevantes. Foram 
identificadas duas modalidades de avaliação:

• Avaliação de processos associados ao desempe-
nho das macroatividades realizadas pelas unidades 
piloto. Nessa modalidade, são indicados cinco focos 
de avaliação, a saber: governança; prospecção de 
parcerias; negociação de parcerias; gestão de proje-
tos; e execução de projetos. As questões propostas 
nesta modalidade buscam aferir qualidade e efi-
ciência dos processos estabelecidos pela unidade 
avaliada e em que medida eles favorecem ou criam 
obstáculos para o alcance dos objetivos da experi-
ência-piloto EMBRAPII.

• Avaliação de resultados que podem ser diretamente 
atribuídos à execução do projeto-piloto, inicialmente 
previstos ou não. Nesta modalidade, seriam três os focos 
de avaliação: o projeto; a unidade; e a empresa. 

TABELA 2.18 – PROGRAMAÇÃO DO PLANO 
DE CAPACITAÇÃO DOS POLOS EMBRAPII IF EM 

ESTRUTURAÇÃO
ATIVIDADE/

MÊS 
Jun Jul

Ago Set Out Nov
15 a 18 13 a 15

Curso 1

Curso 2

Curso 3 

Implementação dos 
processos, práticas 
e ferramentas –
(atividade PEIF/
consultores in loco)
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Tanto a avaliação de processos como a de resulta-
dos deveriam abranger a construção de indicadores 
e um amplo levantamento de informações junto às 
unidades-piloto e a empresas selecionadas. Esse 
material serviria de insumo para um grupo de avalia-
dores, especificadamente constituído para essa 
finalidade, que trabalharia a partir de um roteiro 
previamente definido. 

Tendo em vista a importância da metodologia de 
avaliação para o modelo de operação da EMBRAPII, o 
Grupo de Trabalho atribuiu a esta a responsabilidade 
pelo financiamento e pela condução técnica do tra-
balho e pela interação com a equipe de consultores, 
à qual caberia a execução do processo de avaliação. 
Este processo, por sua vez, seria acompanhado por um 
Grupo de Supervisão, composto por MCTI, Finep, CNI e 
EMBRAPII que, ao final do trabalho, encaminharia seus 
resultados para a instância responsável pelo acompa-
nhamento do projeto-piloto. 

No primeiro semestre de 2015, foi contratada equipe 
de consultores especializados em avaliação de políti-
cas e programas de ciência, tecnologia e inovação da 
Universidade Estadual de Campinas para assumir a 
execução do trabalho de avaliação do projeto-piloto. 
Com esta equipe a EMBRAPII realizou várias reuniões 
técnicas que objetivaram o detalhamento metodológi-
co da avaliação a ser realizada.

2.4. REVISÃO DO MANUAL DE 
OPERAÇÃO DAS UNIDADES 
EMBRAPII

Uma das atividades realizadas ao longo do semestre 
foi a atualização do Manual de Operações das Unida-
des EMBRAPII. De modo geral, a estrutura foi revista 
de modo amplo, com o intuito de tornar mais claro o 
entendimento do projeto EMBRAPII e a operaciona-
lização das UEs. Atenção especial foi dada para três 
pontos: a caracterização do projeto EMBRAPII, o de-
talhamento do acompanhamento técnico e financeiro, 
e o detalhamento dos processos e procedimentos da 
prestação de contas. 

A caracterização do projeto EMBRAPII versou sobre 
dois elementos: o primeiro buscou precisar a carac-
terização da associação e de sua área de atuação, ao 
deixar mais claro qual é o entendimento da institui-

ção a respeito do que é a etapa pré-competitiva das 
atividades de P&D que uma empresa pode contratar 
junto a uma UE. No manual foram definidas as etapas 
e atividades em que as Unidades estão habilitadas a 
atuar em conjunto com as empresas, sempre dentro 
das respectivas áreas de competência para as quais 
foram selecionadas. 

O segundo elemento da caracterização do projeto 
EMBRAPII tratou de reiterar o escopo de participação 
das UEs como projeto de custeio por parte da Unidade 
ao assinar o contrato com a empresa. Definiu-se que o 
investimento na aquisição de máquinas e equipamentos 
só deve ocorrer em caráter excepcional. 

O detalhamento do acompanhamento técnico e 
financeiro trouxe um novo arcabouço e a revisão da 
sistemática que existia anteriormente. O objetivo 
foi dar mais clareza às informações e permitir uma 
análise mais qualificada a respeito do andamento 
das atividades nas UEs. Também foi estabelecida 
nova sistemática de reuniões periódicas de acompa-
nhamento destinadas a complementar informações 
ou esclarecer dúvidas sobre a condução das Unida-
des (prospecção: negociação contratação e execução 
física e financeira dos projetos) e acompanhamento 
dos indicadores de desempenho.

Uma dinâmica de inspeção também foi descrita no 
Manual. Consiste numa visita de verif icação das 
equipes de acompanhamento técnico e f inanceiro 
da EMBRAPII, que ocorrerá no mínimo uma vez por 
ano, com os seguintes objetivos: (i) análise da exe-
cução dos projetos contratados; (ii) verif icação do 
cumprimento das regras do Manual de Operação; 
e (iii) balanço dos indicadores de desempenho da 
Unidade EMBRAPII. 

O terceiro ponto abordado no Manual foi o detalhamento 
dos processos e procedimentos da prestação de contas, 
que servirão como insumos para a inspeção. Esse deta-
lhamento dos processos e procedimentos envolve todos 
os itens de despesas e fontes de recursos utilizados 
nos processos EMBRAPII. A inspeção poderá motivar a 
auditoria financeira/perícia técnica se for detectada a ne-
cessidade de verificação minuciosa da execução técnica e 
financeira da UE.  

A revisão gerou o Manual de Operação v. 4.0, disponível 
no site da EMBRAPII. 
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2.5. COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 

A inserção da EMBRAPII no cenário da cooperação inter-
nacional foi iniciada com a participação da Fraunhofer no 
processo de avaliação dos planos de ação das propostas 
apresentadas na chamada pública 01 2014.

Dando continuidade as ações de cooperação internacio-
nal, no primeiro semestre de 2015, a EMBRAPII estabele-
ceu parceria com o MDIC e a Direção-Geral das Empresas 
em nome do Ministério da Economia, Indústria e Setor 
Digital da República Francesa (MEIN). Em 18.06.2015 foi 
lançado um Edital, apoiado pela FINEP e BNDES, com o 
objetivo de convidar as empresas brasileiras e francesas 
a elaborarem projetos de Pesquisa, desenvolvimento e 
Inovação em setores estratégicos. Os setores selecio-
nados incluem projetos em Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), desenvolvimento urbano integrado, 
biotecnologia, química verde, biocombustíveis, saúde, 
petróleo e gás e energia que resultem no desenvolvimen-
to de novos produtos, processos ou serviços de aplica-
ção industrial, levando a comercialização nos mercados 
internos e/ou globais. Esse Edital encontra-se em aberto 
e as empresas brasileiras que tenham projetos de PD&I 
alinhados às competências tecnológicas e linhas de 
atuação da EMBRAPII poderão contar com o apoio das 
Unidades EMBRAPII para desenvolverem seus projetos.

2.6. PROSPECÇÃO DE 
PARCERIAS ESTRATÉGICAS E 
NOVAS ÁREAS

O primeiro semestre de 2015 reafirmou a atuação da 
EMBRAPII nas atividades de busca e identificação de 
potenciais oportunidades para ações específicas de apoio 
à inovação em áreas de conhecimento, temas ou setores 
industriais priorizados na Política de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação e na Política Nacional de Educação e que 
ainda não tenham sido atendidos pelas Unidades e Polos 
EMBRAPII. As iniciativas de prospecção estão alinhadas 
com os objetivos estratégicos do Contrato de Gestão e 
visam levantar demandas empresariais para a realização 
de projetos de PD&I em conjunto com instituições de 
pesquisa visando ao desenvolvimento de novos produ-
tos, processos ou soluções tecnológicas para o mercado. 

Essa atividade de prospecção de parcerias despertou 

a atenção para áreas de conhecimento importantes 
em termos tecnológico, mas que acabaram não con-
templadas nas duas Chamadas Públicas realizadas em 
2014 para a habilitação dos institutos de pesquisa como 
Unidades EMBRAPII e PEIFs. 

Em um primeiro momento, três setores industriais / áreas 
despontaram como passíveis de serem observadas, devido 
ao potencial de investimento envolvido e a transversalidade 
da aplicação de cada uma das tecnologias relacionadas, sen-
do elas: Saúde, Energias Renováveis e Biotecnologia.

Para aprofundar entendimentos sobre as áreas de compe-
tência ligadas à Saúde foi desenvolvida uma parceria estra-
tégica junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos – SCTIE do Ministério da Saúde. As reuniões 
de trabalho se iniciaram ainda no ano de 2014, por meio de 
conversas entre as instituições com o intuito de identificar 
oportunidades para uma ação específica da EMBRAPII 
voltada à indústria de Equipamentos e Materiais Médicos, 
Hospitalares e Odontológicos e à indústria de Biofármacos. 
Além da apresentação do modelo EMBRAPII por parte da 
diretoria, uma série de reuniões técnicas entre a EMBRAPII 
e o Ministério da Saúde foram realizadas para definir uma 
estratégia de atuação no setor.

Como resultado de reuniões realizadas em conjunto com 
o Ministério da Saúde e representantes das empresas, foi 
organizado em 03 fevereiro de 2015 um workshop com as 
empresas associadas da ABIMO (Associação Brasileira de 
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontoló-
gicos, Hospitalares e de Laboratórios). Nesse evento, as 
oito UEs com potencial para trabalhar nesse segmento 
industrial apresentaram as respectivas áreas de compe-
tência. Ainda com o objetivo de mapear as necessidades 
do setor de Saúde foram realizadas reuniões de trabalho 
com especialistas do BNDES que integram a área do 
Complexo Industrial da Saúde.

 
Fotos do Evento ABIMO - EMBRAPII
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Outra importante parceria para abordar as áreas de Saú-
de, Energia Renováveis e Biotecnologia foi desenvolvida 
com a ABDI, através dos grupos de trabalho responsáveis 
pelas Agendas Tecnológicas Setoriais (ATS). Seguindo 
com a proposta de compreender as demandas tecno-
lógicas do setor, a EMBRAPII se reuniu com a equipe da 
instituição para trocar conhecimento a respeito do mape-
amento realizado, com informações sobre a identificação 
das ICTs mais relevantes em termos de desenvolvimento 
tecnológico, as competências existentes nos laboratórios 
nacionais, a demanda das empresas, e as oportunidades 
de negócio para a indústria presente no Brasil.

Uma segunda área de destaque para o desenvolvimento 
de novas áreas de competência de Unidade EMBRAPII é o 
setor de Energias Renováveis. O mapeamento das caracte-
rísticas e demandas desse setor industrial se deu inicial-
mente com a coleta de estudos e trabalhos acadêmicos e 
de órgãos representativos do segmento que pesquisaram 
as demandas e o desenvolvimento tecnológico recente. Os 
documentos mostraram subáreas em que as oportuni-
dades para pesquisa ainda estão abertas, o que permite a 
participação de empresas e de ICTs nos ganhos econômicos 
decorrentes dos avanços no setor. O destaque para a indús-
tria está no desenvolvimento de máquinas e equipamentos, 
eletroeletrônica e química, tendo em vista que parte signifi-
cativa do setor está ligada ao segmento de serviços. 

A segunda etapa da investigação consistiu em conversar 
com atores setoriais relevantes, tanto do lado empresa-
rial, como nas instituições responsáveis pela execução de 
políticas públicas. Em relação aos órgãos de classe, foram 
realizadas reuniões com a Associação Brasileira da Indús-
tria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), a Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e 
Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM). 

Seguindo na atividade de mapeamento na área de Energias 
Renováveis, foram realizadas reuniões de trabalho com 
organismos de promoção de políticas industriais. O BNDES, 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a ABDI 
receberam a equipe da EMBRAPII para a troca de conheci-
mento em relação ao setor. Dentre os produtos obtidos dos 
encontros pode-se destacar a importância do segmento 
dentro da política para a indústria e de fomento de inovação 
para o governo federal, com os valores aportados através 
do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL e 
pelo BNDES. A ABDI contribuiu com o mapeamento de ICTs, 
que são referências em pesquisa e desenvolvimento no 
setor, além de auxiliar a levantar as demandas tecnológicas 
colocadas nesse momento pela indústria.  

Em Biotecnologia o trabalho teve início com o levanta-
mento de material bibliográfico. O intuito foi o de preparar 
a equipe para entender a dinâmica recente do setor e 
quais sub-áreas se apresentavam promissoras para 
os próximos anos, tanto no Brasil como no exterior. As 
informações coletadas permitiram traçar um desenho 
inicial da composição da área de Biotecnologia, quais as 
principais linhas de pesquisa, quais os setores industriais 
que possuem interesse no desenvolvimento tecnológico 
e as possíveis aplicações práticas dessa área do conheci-
mento, tendo em vista as competências nacionais.

O estudo a partir das fontes secundárias foi importan-
te para preparar a equipe para a etapa seguinte, com o 
agendamento de entrevistas com pesquisadores es-
pecialistas da área, representantes do governo e em-
presas reconhecidas por utilizar a biotecnologia como 
insumo em seu processo produtivo. O objetivo, tendo 
em vista a ausência de informações recentes, era 
entender melhor como a biotecnologia está se desen-
volvendo no Brasil, quais as linhas de pesquisa cami-
nham, os temas mais relevantes neste momento e se 
há demanda industrial significativa no Brasil, além dos 
gargalos para o pleno desenvolvimento do setor. No 
total foram realizadas 30 entrevistas com os principais 
atores da área, tanto de instituições governamentais, 
como o MCTI, o Ministério do Meio Ambiente e a ABDI, 
como alguns dos principais ICTs que trabalham com 
biotecnologia no país. O conhecimento adquirido foi 
importante para a definir as áreas das pesquisas que 
estão sendo desenvolvidas no Brasil e quais dessas 
pesquisas envolvem empresas. 

Dessa forma, a atividade de prospecção das três novas 
áreas compreendeu um total de reuniões e conversas 
com mais de 50 atores que incluem ministérios, agências 
governamentais, instituições de fomento, associações 
empresarias, empresas e ICTs. Como resultado, todo o 
mapeamento e as informações levantadas estão sendo 
usadas como base na elaboração da Chamada para o 
credenciamento de novas Unidades EMBRAPII, no se-
gundo semestre de 2015.

2.7. DIVULGAÇÃO DA EMBRAPII 

Além das parcerias institucionais, a atividade de divul-
gação ganhou mais um eixo: a ampliação da base de 
empresas com potencial de participarem e se beneficia-
rem do Sistema EMBRAPII no desenvolvimento de suas 
atividades de PD&I. 
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Para alcançar um perfil amplo de empresas de 
diferentes portes e setores, foram desenhadas as 
etapas do processo de divulgação. A primeira fase 
consistiu na busca por empresas que tenham tido 
interesse em participar do sistema de inovação, 
tanto em parceria com instituição de pesquisa, 
como individualmente, a partir de recursos pró-
prios e de organismos de fomento. Para isso foram 
usadas diversas fontes, uma base de dados interna 
da EMBRAPII e os editais Inova-Empresa, lançado 
em conjunto pelo BNDES e Finep, no ano de 2014. 
Os Editais-Inova representaram uma das principais 
fontes de financiamento para a inovação do sis-
tema de fomento brasileiro. As empresas asso-
ciadas à Anpei (Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) e as 
que fazem parte da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI/CNI) também foram incluídas nesta 
base de dados. 

Esse é um processo continuo dentro da estratégia 
da EMBRAPII que pretende apresentar para uma 
gama cada vez maior de empresas o modelo da 
EMBRAPII e, dessa maneira, atingir um número cada 
vez maior de empresas. 

2.8. PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS

Com o objetivo de divulgar o modelo para as empresas 
industriais e ampliar o seu investimento em ativida-
des inovativas no Brasil, a EMBRAPII participou dos 
seguintes eventos:

• Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)

No dia 27 de fevereiro a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) reuniu, em São Paulo, 140 convidados 
para a primeira reunião da Mobilização Empresarial 
pela Inovação (MEI) em 2015. O tema central do 
encontro foi como aumentar a inovação empresarial 
no Brasil, a fim de acompanhar as megatendências 
globais e se inserir em uma trajetória de desenvol-
vimento sustentável. Apresentou-se nesse evento 
um balanço sobre a atuação da organização e suas 
Unidades e divulgou-se para as empresas presentes 
as Unidades EMBRAPII. 

Fotos da Participação EMBRAPII no evento da Mobilização Empre-
sarial pela Inovação

• ITEC 2015

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
em parceria com a Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), pro-
moveu no dia 28 de março o Encontro iTec 2015. Várias 
empresas inovadoras e instituições de pesquisa partici-
param, em São Paulo, do evento que teve o objetivo de 
debater a inovação, a troca de experiências e a facilitação 
na identificação de demandas tecnológicas de empresas 
e de instituições que poderiam atender estas demandas.

No evento, além de apresentações de painéis sobre a 
temática de inovação, existia um espaço para a identi-
ficação e negociações de parcerias, entre empresas e 
instituições de pesquisa. Neste espaço, a organização 
do evento, disponibilizou um estande para a EMBRAPII, 
uma das instituições apoiadoras do ITEC, no qual diver-
sas UEs, fizeram a exposição de suas áreas de com-
petência, bem como prospectaram parceiros para a rea-
lização de projetos. Além da presença neste estande, a 
EMBRAPII também foi tema de um dos painéis, no qual 
um representante apresentou a EMBRAPII, destacando 
suas premissas, a forma de apoio ao desenvolvimento 
conjunto de projetos PD&I, as Unidades credenciadas e 
suas áreas de competência.
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• Reunião ABIT

O objetivo do encontro foi conhecer o trabalho da as-
sociação e discutir as possibilidades das empresas do 
setor têxtil e de confecção em investirem em projetos de 
inovação, além de poder fazer um trabalho de divulgação 
da EMBRAPII junto a elas.

• Reunião do Conselho da ABIMAQ

A vigésima reunião do Conselho de Tecnologia da As-
sociação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos, realizada no dia 15 de junho de 2015, na sede da 
ABIMAQ, teve como tema principal a EMBRAPII. Nesta 
reunião, o modelo de apoio à inovação da EMBRAPII, bem 
como as Unidades EMBRAPII e suas respectivas áreas de 
competência, foram apresentados e discutidos com as 
20 empresas presentes.

 • Workshop EMBRAPII / ABIMO

No dia 03 de fevereiro, a EMBRAPII realizou em São Paulo 
o workshop “Novo Modelo de Apoio à Inovação” em par-
ceria com a Associação Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares 
e de Laboratório (ABIMO). Mais de 50 empresas do 
segmento puderam conhecer o trabalho da EMBRAPII e 
como realizar projetos em parceria com suas Unidades.

 • III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnoló-
gica (FMEPT)

A 3ª edição do FMEPT foi promovida pelo Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 
com apoio do Ministério da Educação (MEC), e foi realizada 
entre os dias 26 e 29 de maio de 2015 no Centro de Con-
venções de Pernambuco. A programação reuniu desde con-
ferências, palestras e debates até apresentações culturais, 
mostras tecnológicas, oficinas, além de feiras temáticas. A 
EMBRAPII fez uma palestra aos presentes mostrando os 
resultados e ações da EMBRAPII.

Foto do evento FMEPT

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
3.1. SELEÇÃO DE 
FORNECEDORES

No primeiro semestre de 2015 foram realizadas 
melhorias no Manual de Compras para aprimorar o 
processo. As atividades administrativas abrange-
ram ainda a realização de dezesseis pesquisas de 
preços, as quais resultaram na aquisição de equi-
pamentos de TI, locação de espaço para realização 
de eventos e contratação de coffee-break, portfólio 
e vídeo institucional e provedor de internet. Foram 
realizados também cinco procedimentos de  Co-
leta de Preços, incluindo a prestação de serviços 
gráficos, contábeis, locação de veículos, auditoria 
independente e agência de viagens; duas Simples 
Cotações; dez contratos e um termo de compromis-
so para registro de preços; dezesseis dispensas/
inexigibilidades; e a elaboração de quarenta e sete 
notas técnicas e seis ofícios.

As atividades administrativas abrangeram a realização 
de dezesseis pesquisas de preços, das quais resulta-
ram na aquisição de equipamentos de TI, locação de 
espaço para realização de eventos e contratação de 
coffee-break, portfólio e vídeo institucional e provedor 
de internet; cinco procedimentos de  Coleta de Preços, 
incluindo a prestação de serviços gráficos, contábeis, 
locação de veículos, auditoria independente e agência 
de viagens; duas Simples Cotações; dez contratos e 
um termo de compromisso para registro de preços; 
dezesseis dispensas/inexigibilidades; e a elaboração de 
quarenta e sete notas técnicas e seis ofícios.

3.2. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

No primeiro semestre de 2015 a EMBRAPII publicou o 
seu Código de Conduta que determina os princípios que 
regem o comportamento dos profissionais que atuam na 
EMBRAPII. O Comitê de Ética tem a finalidade de asses-
sorar os dirigentes da instituição na promoção, aplicação 
e aprimoramento do Código de Conduta. O Comitê está 
apto a receber denúncias, reclamações, elogios e suges-
tões, por meio do email etica@embrapii.org.br.

O Código de Conduta e seu Regulamento estão no site da 
EMBRAPII (www.embrapii.org.br).
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3.3. COMUNICAÇÃO – EMBRAPII 
NA MÍDIA

No mês de maio de 2015, a EMBRAPII apresen-
tou seu Plano de Comunicação Institucional. Nele, 
foram estipuladas ações de comunicação, que serão 
desenvolvidas periodicamente. O Plano mostra o 
trabalho que vem sendo feito junto à imprensa, 
por meio de contatos semanais com os principais 
veículos para oferecimento de sugestões de pautas, 
além do abastecimento de notícias no site institu-
cional da EMBRAPII. 

A Comunicação Digital também está inserida no plano, 
com ações específicas para as redes sociais, como as 
séries “Você Sabia”, conforme exemplos ilustrados a 
seguir, que apresenta as Unidades e suas respectivas 
competências tecnológicas, e “Depoimentos”, onde 
executivos falam sobre seus projetos de PD&I e sobre 
o Sistema EMBRAPII. 

Figura 3.1: Exemplos de Comunicação Digital EMBRAPII

Muitos empresários brasileiros já reconhecem a 
EMBRAPII como veículo importante para o apoio à 
inovação de seus produtos.  A seguir é apresentada 
uma seleção de depoimentos de empresários sobre 
a EMBRAPII.

Figura 3.2: Depoimentos dos empresários sobre a EMBRAPII

A consolidação da EMBRAPII na mídia como importante 
agente de inovação pôde ser percebida nas matérias pu-
blicadas nos principais veículos do país. Vale dar destaque 
à mensagem presidencial enviada ao Congresso Nacional, 
onde a presidenta Dilma Rousseff citou a plena operação 
da EMBRAPII como agente de fomento à inovação indus-
trial, dentro da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. O 
assunto foi amplamente divulgado em jornais e portais.

O Jornal Folha de São Paulo publicou em seu editorial um 
artigo sobre a importância da inovação destacando a 
necessidade de rápida ampliação do modelo EMBRAPII. O 
Anexo II traz cópias das principais notícias publicadas.
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Também foi dedicado bom espaço em revistas e sites 
especializados. Como resultado, foram obtidas 330 
reportagens, sendo cinco em revistas, treze em jornais 
e 312 em sites, o que correspondeu a uma média de 1,6 
matérias publicadas por dia. Desse total, 207 matérias 
foram classificadas como positivas e 123 neutras. Não 
houve matérias negativas citando a EMBRAPII. O Gráfico 
3.1 representa as reportagens por tipo de veículo. O 
Anexo II apresenta matérias selecionadas publicadas 
no período. O Gráfico 3.2 representa as reportagens por 
análise de conteúdo.

site
95%

jornal
4%

revistas 
1%

% de publicações por tipo de veículo

positivo
63%

neutro
37%

% de matérias por análise de conteúdo

 
 Gráfico 3.1 – reportagens por tipo de veículo / Gráfico 3.2 – repor-

tagens por conteúdo

4. AVALIAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
Estruturação do Sistema de Acompanhamento da 
EMBRAPII

O acompanhamento da execução dos Planos de Ação das 
Unidades credenciadas constitui um dos eixos do modelo 
de operação da EMBRAPII e, em decorrência, uma das 
principais atividades a serem desenvolvidas. No Termo de 
Cooperação firmado entre a ICT e a EMBRAPII, o Plano 
de Ação contratado, com seus respectivos indicadores 
de desempenho e metas, representa o compromisso de 
atuação da instituição selecionada ao longo do período de 
credenciamento. Constituindo contrapartida à flexibilida-
de do modelo de operação, o atendimento dos requisitos 
de desempenho é também condição para a permanência 
da instituição de pesquisa no Sistema EMBRAPII.

No primeiro semestre de 2015 foi aperfeiçoada a es-
trutura do sistema de acompanhamento das Unidades 
credenciadas e detalhados os campos de informação 
pertinentes, com base nos macroprocessos desenvolvi-

dos pelas UE para a captação e execução de projetos de 
PD&I em parceria com empresas industriais. 

Nesse período, a ferramenta de acompanhamento da 
EMBRAPII ainda se encontra em fase de especifica-
ção de requisitos, com previsão de início de operação 
em 2016. Para possibilitar o trabalho de acompa-
nhamento do desempenho operacional, técnico e 
financeiro das Unidades desde o início foi elaborado 
um conjunto de formulários, na forma de planilhas, 
para atualização mensal.

O processo de acompanhamento mensal consiste em um 
amplo conjunto de informações, fornecido periodicamen-
te pela Unidade. Ele é composto pelos seguintes blocos:

• Prospecção: esforço empreendido na busca de opor-
tunidades para projetos de PD&I, alinhados com sua 
identidade tecnológica. Integram as informações de pros-
pecção: as visitas, os atendimentos e a participação em 
eventos técnicos. 

• Negociação e contratação: envolvem desde a formu-
lação da proposta técnica com objetivo e escopo do 
projeto, seu desdobramento num plano de trabalho, com 
previsão de recursos e prazos, até o seu detalhamento 
físico-financeiro com planejamento dos aportes das 
partes envolvidas, prazos de execução, macroentregas e 
eventual inclusão de instituição coexecutora. 

Também integra o conjunto das informações sobre a 
contratação do projeto, um formulário próprio sobre 
o perfil da(s) empresa(s) parceira(s), a ser enviado a 
EMBRAPII em seguida à assinatura de contrato com a 
UE. Os formulários serão utilizados para o processo de 
avaliação (item 13).  

• Gestão de projetos: detalha aspectos físico-finan-
ceiros do projeto com a descrição dos entregáveis 
(macroentregas), aportes de recursos por macroen-
tregas e prazos de execução, pedidos de PI e aceite 
das macroentregas pelas empresas parceiras. Este 
bloco também inclui informações sobre o progresso 
físico do projeto.

• Comunicação: refere-se ao esforço da UE para divulga-
ção da sua atuação e de seus resultados.

• Execução financeira: diz respeito às movimentações 
financeiras nas contas bancárias e ao detalhamento das 
despesas efetuadas.
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O acompanhamento das UEs envolve, além do acompa-
nhamento mensal, reuniões periódicas e inspeções. As 
reuniões de acompanhamento podem ocorrer sempre que 
a EMBRAPII julgar necessário complementar ou detalhar 
informações relativas a indicadores de acompanhamento e 
desempenho e/ou a estruturação de processos.

5. INDICADORES DE DESEMPENHO
Esta seção apresenta os indicadores e os resultados de 
desempenho do Sistema EMBRAPII, considerando tanto o 
primeiro semestre de 2015, como os resultados alcançados 
em 2014. As metas e os indicadores apresentados a seguir 
foram pactuados no Contrato de Gestão entre a EMBRAPII 
e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, com 
a interveniência do Ministério da Educação-MEC.  

A Tabela 5.1 apresenta os macroprocessos, os indicadores, as 
metas para 2015 e o resultado parcial alcançado. Informações 
mais detalhadas sobre cada um dos indicadores, e também 
comentários sobre os resultados obtidos, considerando o 
primeiro semestre de 2015, são apresentados no Anexo III.

Uma importante recomendação da Comissão de Acom-
panhamento e Avaliação do Contrato de Gestão – CACG, 
refere-se à necessidade de introduzir indicadores de “Econo-
micidade” no processo de avaliação da EMBRAPII, seguindo 
a recomendação do Acórdão 3304 do TCU, publicado em 26 
de novembro de 2014. Para cumprir com esta demanda, fo-
ram elaborados dois indicadores: o primeiro mede a relação 
entre as despesas da EMBRAPII (operacional e administrati-
va) e o valor total dos Planos de Ação contratados em todas 
as unidades credenciadas, que recebeu o nome de despesas 
administrativas; e  o segundo que mensura o repasse de 
recursos, através do cálculo do período entre a solicitação de 
recursos por parte da unidade credenciada e o desembolso 
da EMBRAPII.  Os indicadores de Economicidade são descri-
tos com mais detalhes na Tabela 5.2. 
 
A seção conclui com uma análise do resultado alcan-
çado pela OS em 2014. Os indicadores foram objeto de 
análise da CACG (Comissão de Avaliação do Contrato de 
Gestão), da EMBRAPII que se reuniu em Brasília, na sede 
da EMBRAPII, nos dias 17 e 18 de março de 2015, para 
avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a 
dezembro de 2014.

TABELA 5.1 – INDICADORES, METAS PACTUADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELA EMBRAPII (PARTE 1)

MACROPROCESSO Nº
INDICADORES METAS 

2015
RESULTADO 

PARCIALTÍTULO UNIDADE PESO QUALIFICAÇÃO

Viabilização 
de projetos de 

desenvolvimento 
tecnológico

1 Propostas técnicas Número 
absoluto 2 Eficácia 150 95

2 Taxa de sucesso das propostas 
técnicas Percentual 3 Eficácia/Eficiência 15% 20%

3 Pedidos de propriedade 
intelectual Percentual 4 Eficácia 0% 0%

4 Contratação de projetos Número 
absoluto 3 Eficácia 30 20

5 Contratação de empresas Número 
absoluto 3 Eficácia 20 20

6 Prospecção de empresas Número 
absoluto 1 Eficácia 200 331

7 Participação de empresas em 
eventos

Número 
absoluto 1 Eficácia 350 757

Criação e Mobilização 
de Capacidade de 

Inovação

8 Taxa de sucesso de projeto Percentual 5 Efetividade 60% 0%

9
Participação financeira das 

empresas nos projetos 
contratados

Percentual 5 Eficiência/Efetividade >= 33% 54%

10 Apoio a projetos na etapa pré-
competitiva Percentual 5 Eficácia >= 80% 100%

11 Participação de alunos em 
projetos de PD&I

Número 
Absoluto 3 Eficácia 25 0

12 Capacitação dos Polos 
EMBRAPII IF

Número 
Absoluto 3 Eficácia 3 2

Planejamento e Gestão
13 Credenciamento das Unidades 

EMBRAPII
Número 
absoluto 1 Eficácia 5 0

14 Credenciamento dos Polos 
EMBRAPII IF

Número 
absoluto 1 Eficácia 5 0

Comunicação, 
informação e 

divulgação

15 Acessos ao site da EMBRAPII Número 
absoluto 1 Efetividade 3.000 15.838

16 Inserções positivas/neutras 
na mídia Percentual 2 Eficácia >=90% 100%
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5.1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS EM 2014

Em relação a execução do Contrato de Gestão, todas as 
metas foram alcançadas, à exceção daquelas referentes ao 
macroprocesso “Apoio aos Polos de Inovação dos Institutos 
Federais”.  Nesse caso, a métrica pactuada não se aplicava 
tendo em vista a inexistência de IFES credenciados no perí-
odo. A EMBRAPII completou o processo de credenciamento 
dos cinco Polos pactuados, porém apenas em fevereiro de 
2015. A justificativa apresentada pela EMBRAPII foi no sen-
tido de que no processo de formatação da Chamada Pública 
EMBRAPII 02-2014, verificou-se a necessidade de alterações 
no modelo de financiamento e apoio aos Polos EMBRAPII IF. 
Com base nas informações obtidas nas visitas realizadas nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, foram 
estipulados dois modelos de apoio diferenciados. O Contrato 
de Gestão da EMBRAPII estabelecia uma única modalidade 
de apoio a estas estruturas. A adequação do mesmo, para os 
dois modelos de apoio estipulados, demandou um processo 
de negociação e alteração do Contrato de Gestão, materiali-
zado em seu 4º Aditivo. Em função do destacado, a Chamada 
Pública EMBRAPII 02-2014 foi lançada na segunda metade 

do segundo semestre de 2014, não existindo tempo hábil 
para a seleção dos Institutos Federais que seriam credencia-
dos como Polo EMBRAPII IF ainda em 2014.

Desse modo, a nota média global alcançada pela OS foi de 
9,6. A nota obtida pela OS está enquadrada como “Atingiu 
plenamente o desempenho esperado” em todas as opções.

6. RESULTADOS ECONÔMICOS 
E FINANCEIROS
A EMBRAPII recebeu no primeiro semestre de 2015, em 
janeiro, o aporte de recursos de R$ 20 milhões, proveniente 
do Ministério da Educação – MEC ainda referentes ao ano 
de 2014. Somado aos recursos repassados nos exercícios 
de 2013 e 2014, R$ 99 milhões, o total recebido pela EM-
BRAPII de 2013 a 2015 alcançou R$ 119 milhões.

As Tabelas 6.1 e 6.2 apresentam os valores previstos 
e repassados nos exercícios de 2013, 2014 e primeiro 
semestre de 2015. A Tabela 6. 3 apresenta os valores 
executados desde 2013.

TABELA 5.2 – INDICADORES DE ECONOMICIDADE

Nº
INDICADORES

METAS 2015 RESULTADO 
PARCIALTÍTULO UNIDADE PESO QUALIFICAÇÃO

1 Despesas administrativas Percentual 2 Economicidade <1% 0,27%
2 Repasse de recursos Percentual 2 Economicidade <10 2

TABELA 6.1 – VALORES PREVISTOS NO CONTRATO DE GESTÃO (R$ 1,00)
ANO INVESTIMENTO % CUSTEIO % PESSOAL % VALORES PREVISTOS

2013 1.300.000 0,27 1.500.000 15 7.200.000 72 10.000.000

2014 700.000 0,27 249.360.050 95,91 9.939.950 3,82 260.000.000

2015 500.00 0,17 278.683.755 96,10 10.816.245 3,73 290.000.000

2016 400.000 0,12 327.572.659 96,34 12.027.341 3,54 340.000.000

2017 400.000 0,13 286.369.919 95,46 13.236.081 4,41 300.000.000

2018 400.000 0,20 185.046.900 92,52 14.553.100 7,28 200.000.000

2019 200.000 0,20 86.678.342 86,68 13.121.658 13,12 100.000.000

TOTAL 3.900.000 0,26 41 94,35 99 5,39 1.5000.000.000

Valores já com a dedução do percentual de 2% devidas à FINESP
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6.1. ANÁLISE SINTÉTICA DO 
RESULTADO

Dos recursos previstos, no total de R$ 560 milhões, 
foram efetivamente repassados R$ 119 milhões, o que 
corresponde a pouco mais 21%. O total aplicado em ações 
de fomento, R$ 21,9 milhões, corresponde a 18% do valor 
total recebido.

6.2. DESPESAS TOTAIS 
EXECUTADAS

No primeiro semestre de 2015 foram efetuadas despe-
sas de R$ 6,14 milhões para custeio das operações da 
EMBRAPII, que corresponde a 5,16% do valor total dos 
recursos recebidos pela EMBRAPII.

Os gastos com Custeio refletem o início das operações 
em P&D realizadas pelas Unidades EMBRAPII e a conso-
lidação administrativa da EMBRAPII. 

TABELA 6.4 – TOTAL DE VALORES 
REALIZADOS ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2015

UNIDADES EMBRAPII GASTOS DE RECURSOS 
EMBRAPII NOS PROJETOS

INT 33.357,44 
COPPE 0,00  
CNPEN 6.518,94 

Senai Polimeros 0,00  
Senai Cimatec 289.283,71 

LAMEF 0,00  
UFSC-POLO 0,00  

ITA 0,00  
CEEI-UFCG 0,00   

LACTEC 90.000,00 
CERTI 748.016,40 

IPT 0,00   
CPqD 970.690,77 

TOTAIS 191.698,38

TABELA 6.2 – VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS À EMBRAPII (*) (R$ 1,00)
ANO INVESTIMENTO % CUSTEIO % PESSOAL % VALORES PREVISTOS

2013 
MCTI 1.274.000 13 1.470.000 15 7.056.000 72 9.800.000

2014 
MEC 1.194.000 2,99 33.267.662 83,17 5.538.308 13,85 40.000.000

2014 
MCTI 2.410.800 4,9 46.789.200 95,10 0 0 49.200.000

2015 
MEC 750.000 3,75 9.250.000 96,25 0 0 20.000.000

TOTAL 5.628.830 4,73 100.776.862 84,69 99 5,39 119.000.000

Valores já com a dedução do percentual de 2% devidas à FINESP

TABELA 6.3 – VALORES EXECUTADOS (R$ 1,00)

ANO INVESTIMENTO
CUSTEIO

PESSOAL TOTAL
INTERNO EXTERNO

2013 0 0 0 0 0

2014 160.966,00 1.456.106,27 0 3.340.423,52 4.957.495,79

2015 30.732,38 3.390.611,70 2.137.867,26 2.763.329,98 8.322.541,32

TOTAIS 191.698,38 4.846.717,97 2.137.867,26 6.103.753,50 13.280.037,11
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• Adiantamento a terceiros

Tratando-se de valores que são repassados às Unidades 
EMBRAPII, objeto da execução dos Planos de Trabalho 
pactuados nos Termos de Parcerias assinados, houve o 
acréscimo nessa rubrica do valor na Unidade EMBRAPII 
credenciada em janeiro de 2015, o Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica – ITA, com repasse de R$ 1,25 milhão, 
totalizando R$ 21,9 milhões entre 2014 e 2015.

• Pessoal

Os valores dispendidos com pessoal, nos exercícios de 
2014 e 2015, correspondem a 3,13% do valor total recebi-
do do Contrato de Gestão, de R$ 119 milhões, respeitan-

do a limitação estabelecida em sua cláusula nona, que é 
de 20% dos recursos financeiros repassados.

6.3. DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de 
forma a evidenciar as características próprias de uma Entidade 
sem finalidade de lucros, qualificada como organização social, 
cujo instrumento de relação entre o poder público é o “Contrato 
de Gestão” elaborado com base no princípio de fomento às 
atividades, conceito bem mais amplo que a ideia de subvenção 
ou de convênio e da pura e simples prestação de serviços.

QUADRO 6.5  - RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE 1)
TABELA A - RECEITAS E DESPESAS ESCRITÓRIO EMBRAPII (REGIME DE COMPETÊNCIA) - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 TOTAL 

RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 606.740,83 472.454,52 501.618,31 572.472,99 675.340,01 3.310.991,03 6.139.617,69

TOTAL RECEITAS 606.740,83 472.454,52 501.618,31 572.472,99 675.340,01 3.310.991,03 6.139.617,69

DESPESAS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 TOTAL 

DESPESAS OPERACIONAIS -59.419,71 -44.370,86 -20.046,21 -32.569,26 -30.159,92 -2.165.081,41 -2.351.647,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -44.381,21 -72.638,00 -46.588,72 -119.645,49 -66.891,65 -688.819,26 -1.038.964,33

DESPESA C/ PESSOAL, ENCARGOS E 
BENEFÍCIOS -503.910,13 -356.415,88 -437.516,52 -422.933,94 -579.222,39 -463.331,12 -2.763.329,98

( - ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  970,22  970,22  2.533,14  2.675,70  933,95  6.240,76 14.323,99

TOTAL DE DESPESAS -606.740,83 -472.454,52 -501.618,31 -572.472,99 -675.340,01 -3.310.991,03 -6.139.617,69 

SUPERÁVIT ANTES DA REMUNERAÇÃO 
DO FLUXO DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00

REMUNERAÇÃO DE CAIXA (DO FLUXO) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 Valores correspondentes a despesas com operações EMBRAPII e aplicações dos adiantamentos efetuados às Unidades EMBRAPII
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QUADRO 6.6  - RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE 2)
TABELA C - FLUXO CONTA ADIANTAMENTO (REGIME DE COMPETÊNCIA) - EXERCÍCIO DE 2015

SALDO ANTERIOR 2014:  75.687.193,16 

CRÉDITOS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 TOTAIS

MCTI  -    -    -    -    -    -    -   

MEC 20.000.000,00  -    -    -    -    -    20.000.000,00 

RENDIMENTO  CONTA ADIANTA-
MENTO 649.720,59 571.722,91 764.592,22 747.131,53 719.474,28  777.376,62 4.230.018,12

TOTAL CRÉDITOS 20.649.720,59 571.722,91 764.592,22 747.131,53 719.474,28  777.376,62  24.230.018,12 

DÉBITOS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 TOTAIS

ADIANTAMENTO EMBRAPII 
DESPESAS -606.740,83 -472.454,52 -501.618,31 -572.472,99 -675.340,01 -3.310.991,03 -6.139.617,69 

ADIANTAMENTO EMBRAPII AQUI-
SIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS  -    -    -    -    -    -    -   

INSTITUTO TECNOLOGICO DA 
AERONAUTICA - ITA -1.250.000,00  -    -    -    -    -   -1.250.000,00 

TOTAL DÉBITOS -1.856.740,83 -472.454,52 -501.618,31 -572.472,99 -675.340,01 -3.310.991,03 -4.078.626,66 

SALDO 94.480.172,89 94.579.441,28 94.842.415,19 95.017.073,73 95.061.208,00 92.527.593,59 95.838.584,62

 Valores correspondentes a despesas com operações EMBRAPII e aplicações dos adiantamentos efetuados às Unidades EMBRAPII
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QUADRO 6.7  - RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE 3)
TABELA B - FLUXO CONTA ADIANTAMENTO (REGIME DE CAIXA) - EXERCÍCIO 2014

SALDO ANTERIOR 2013: 9.800.000,00

CRÉDITOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS

MCTI  -  -  -  -  -  -  -  - 200.000,00 49.000.000,00  -  -  49.200.000,00 

MEC  -    -    -    -    -    -    -    -   40.000.000,00  -  -  -  40.000.000,00 

RENDIMENTOS CONTA ADIANTAMENTO  57.212,40  56.648,56  55.721,05  57.576,63  61.413,07  56.034,10  73.524,82  52.025,45  90.286,64  340.133,23  515.034,30  575.808,76  1.991.419,01 

TOTAL CRÉDITOS 57.212,40 56.648,56 55.721,05 57.576,63 61.413,07 56.034,10 73.524,82 52.025,45 40.290.286,64 49.340.133,23 515.034,30 575.808,76  91.191.419,01 

DÉBITOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS

ADIANTAMENTO EMBRAPII DESPESAS  -   -54.674,01 -256.794,35 -268.123,68 -190.020,09 -270.578,69 -440.901,72 -569.985,24 -350.630,75 -532.654,71 -448.547,35 -847.552,84 -4.230.463,43 

ADIANTAMENTO EMBRAPII AQUISIÇÃO DE BENS 
PATRIMONIAIS  -    -    -    -   -5.455,12 -27.623,08  -    -    -    -    -    -   -33.078,20 

IPT  -  -  -  -  -  -  - -1.000.000,00  -  -  -  - -1.000.000,00 

INT  -    -    -    -    -    -    -   -1.000.000,00  -    -    -    -   -1.000.000,00 

SENAI - BA  -  -  -  -  -  -  -  - -2.000.000,00 - - - -2.000.000,00 

UNIVERSIDADE  FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  -    -    -    -    -    -    -    -    -   -1.000.000,00  -    -   -1.000.000,00 

CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
EM TELECOMUNICAÇÕES  -  -  -  -  -  -  -  - - -2.750.000,00 - - -2.750.000,00 

INSTITUTO LACTEC  -    -    -    -    -    -    -    -    -   -1.000.000,00  -    -   -1.000.000,00 

INST SENAI DE INOVAÇAO EM ENG DE POLI-
MEROS  -  -  -  -  -  -  -  - - -1.000.000,00 - - -1.000.000,00 

CERTI  -    -    -    -    -    -    -    -    -   -1.850.000,00  -    -   -1.850.000,00 

CNPEM  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -1.000.000,00 - -1.000.000,00 

LAMEF  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -2.000.000,00 -2.000.000,00 

FEESC  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -1.550.000,00 -1.550.000,00 

COPPE  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -4.500.000,00 -4.500.000,00 

TOTAL DÉBITOS 0,00 -54.674,01 -256.794,35 -268.123,68 -195.475,21 -298.201,77 -440.901,72 -2.569.985,24 -2.350.630,75 -8.132.654,71 -1.448.547,35 -8.897.552,84 -24.913.541,63 

SALDO  9.857.212,40  9.859.186,95  9.658.113,65  9.447.566,60  9.313.504,46  9.071.336,79  8.703.959,89  6.186.000,10  44.125.655,99  85.333.134,51  84.399.621,46  76.077.877,38  76.077.877,38 
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ANEXO I
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO POLOS EMBRAPII IF 
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ANEXO II
NOTÍCIAS SOBRE EMBRAPII

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/06/1642581-inovar-ou-inovar.shtml
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Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/222191-asia-dispara-e-brasil-perde-corrida-pela-inovacao.shtml
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Fonte: http://digital.estadao.com.br/download/pdf/2015/03/20/A2.pdf
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Fonte:http://www.valor.com.br/brasil/3935794/embrapii-se-une-mais-cinco-centros-de-pesquisa
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Fonte:http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150507/inovacao-saida-para-crise/256077.shtml
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Fonte:http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/03/iff-de-campos-vai-ganhar-polo-para-estudos-hidricos-energia-e-residuos.html
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http://www.telesintese.com.br/prysmian-e-cpqd-vao-desenvolver-microcabos-opticos-nacionais/
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Fonte:http://www.baguete.com.br/noticias/30/04/2015/cpqd-cabos-opticos-com-prysmian
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Fonte: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/06/embrapii-lanca-nova-unidade-de-engenharia-submarina-na-coppe-ufrj 
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Fonte: http://www.institutoslactec.org.br/?post_type=menu-noticias&p=3724
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Fonte: http://www.cartacapital.com.br/revista/833/uniao-tecnologica-4521.html
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Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1640378-crise-exige-adaptacao-de-orcamento-e-de-projetos.shtml
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Fonte: http://digital.estadao.com.br/download/pdf/2015/06/08/B2.pdf
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ANEXO III
DETALHAMENTO DO QUADRO DE INDICADORES 2015

INDICADOR 1 – NÚMERO DE PROPOSTAS TÉCNICAS 

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico

Descrição
Refere-se ao número de propostas técnicas elaboradas 
pelas Unidades EMBRAPII e pelos Polos EMBRAPII IF no 
ano de referência

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1,2 e 3

Finalidade Estimular a capacidade de negociação de projetos de PD&I 
pelas Unidades e pelos Polos credenciados

Peso 2

Unidade Número absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ propostas técnicas elaboradas no ano de referência

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII e 
Polos EMBRAPII IF

Critérios
Consideram-se propostas para projetos de PD&I e serviços 
inovadores. Não estão incluídos, portanto, serviços tecnológi-
cos rotineiros.

Meta 2015: 150 Realizado 2015: 95

Comentários: O resultado parcial deste indicador é satisfatório e as Unidades EMBRAPII tem demonstrado boa 
capacidade de elaborar propostas técnicas com as empresas industriais. 
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INDICADOR 2 – TAXA DE SUCESSO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico

Descrição
Trata-se da relação entre o número de projetos contrata-
dos pelas Unidades EMBRAPII e pelos Polos EMBRAPII IF 
ao longo do período de credenciamento e o número total 
de propostas técnicas elaboradas no mesmo período

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1, 2 e 3

Finalidade Estimular a capacidade de negociação de projetos de PD&I 
pelas Unidades EMBRAPII e pelos Polos EMBRAPII IF

Peso 3

Unidade Percentual

Qualificação Eficácia / Eficiência

Fórmula de cálculo ∑ projetos contratados em todo o período de credenciamento 
∑ propostas técnicas elaboradas no mesmo período

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII e 
pelos Polos EMBRAPII IF

Critérios
A proposta técnica representa o marco inicial da negociação 
do projeto entre a unidade credenciada e a potencial empresa 
parceira, conforme definem os Manuais de Operação das UE e 
dos Polos EMBRAPII IF 

Meta 2015:15% Realizado 2015: 20%

Comentários: O resultado alcançado ficou um pouco acima da meta no primeiro semestre.



Relatório Semestral 2015 - Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

48EMBRAPII - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII.ORG.BR/

INDICADOR 3 – PEDIDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico. 

Descrição
Refere-se à razão entre o número de pedidos de proprie-
dade intelectual (PI) depositados no INPI até o ano de 
referência e o número total de projetos contratados pelas 
Unidades EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1 e 3

Finalidade
Orientar os esforços de pesquisa e desenvolvimento das 
Unidades e dos Polos credenciados em direção a resulta-
dos passíveis de proteção e comercialização

Peso 4

Unidade Percentual

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ pedidos de PI acumulados até o ano de referência/∑ 
projetos contratados no mesmo período 

Fonte da informação Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII

Critérios

Os pedidos de propriedade intelectual abrangem patentes, 
modelos de utilidade e registros de software. Observa-se que 
o indicador busca captar a geração de pedidos de PI pela car-
teira de projetos e não o percentual de projetos contratados 
que gerou pedidos de PI. 

Meta 2015: 0% Realizado 2015: 0%

Comentários: A meta do indicador reflete o estágio de implantação do Sistema EMBRAPII: os primeiros projetos 
das recém-credenciadas Unidades EMBRAPII só tiveram início no segundo semestre de 2014.   
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INDICADOR 4 – CONTRATAÇÃO DE PROJETOS 

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico.

Descrição
O indicador consiste no número de projetos contratados 
pelas Unidades EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF no ano de 
referência

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1 e 3

Finalidade
Estimular as Unidades e Polos credenciados a ampliar a 
carteira de projetos em parceria com empresas, em suas 
respectivas áreas de competência

Peso 3

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ projetos contratados no ano de referência

Fonte da informação Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados de 
acompanhamento cadastrados pelas Unidades EMBRAPII

Critérios São considerados apenas os projetos formalizados e regidos 
segundo as regras dos Manuais de Operação da EMBRAPII

Meta 2015: 30 Realizado 2015: 20

Comentários: O realizado no período está bastante próximo da meta anual, atestando o potencial de desenvolvi-
mento de projetos conjuntos de PD&I no âmbito da EMBRAPII.
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INDICADOR 5 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico

Descrição
Diz respeito ao número total de empresas que se tor-
naram parceiras em projetos conjuntos com Unidades 
EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF no ano de referência.

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1 e 3

Finalidade Incentivar as Unidades e Polos credenciados a ampliar as 
parcerias em projetos de PD&I com empresas industriais.

Peso 3

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ empresas que assinaram contratos no ano de referência.

Fonte da informação Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados de 
acompanhamento cadastrados pelas Unidades EMBRAPII.

Critérios
As empresas e as suas respectivas filiais são contabilizadas de 
acordo com o CNPJ de 14 dígitos. Apenas as parcerias formali-
zadas por meio de contrato serão consideradas.

Meta 2015: 20 Realizado 2015: 20

Comentários: A meta anual foi atingida no primeiros semestre de 2015, atestando a relevância do modelo EM-
BRAPII para as empresas industriais.
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INDICADOR 6 – PROSPECÇÃO DE EMPRESAS

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico

Descrição
Refere-se ao número de empresas mapeadas pelas Uni-
dades e pelos Polos EMBRAPII como potenciais parceiras 
em projetos de inovação. 

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 2

Finalidade
Promover o esforço sistemático de prospecção de parce-
rias por parte das Unidades e dos Polos credenciados, por 
meio do mapeamento dos potenciais parceiros

Peso 1

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ empresas prospectadas no ano de referência

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades e pelos Polos 
EMBRAPII.

Critérios
O mapeamento das empresas é realizado conforme as espe-
cificidades da área de atuação da Unidade ou Polo e de acordo 
com suas práticas de prospecção

Meta 2015: 200 Realizado 2015: 331

Comentários: A meta anual foi superada no primeiro semestre mostrando o engajamento das Unidades EMBRA-
PII na busca por projetos de inovação.
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INDICADOR 7 – PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM EVENTOS 

MACROPROCESSO: Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico

Descrição
Refere-se ao número de empresas presentes em eventos 
técnicos de prospecção dos quais participaram Unidades 
EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF.

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 2

Finalidade
Incentivar as Unidades e os Polos EMBRAPII IF credencia-
dos a ampliar as oportunidades de parceria com empresas 
por meio de eventos de prospecção 

Peso 1

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ empresas participantes dos eventos no ano de 
referência.

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII e 
pelos polos EMBRAPII IF

Critérios Serão consideradas apenas empresas industriais

Meta 2015: 350 Realizado 2015: 757

Comentários: A meta foi superada, sinalizando o interesse do mercado no potencial inovador disponibilizado via 
Sistema EMBRAPII.
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INDICADOR 8 – TAXA DE SUCESSO DOS PROJETOS

MACROPROCESSO: Criação e mobilização da capacidade de inovação

Descrição
Consiste na razão entre o número de projetos concluídos 
no ano de referência, dentro do prazo e com aceite final 
da empresa, e o número total de projetos concluídos no 
mesmo ano

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1 e 3

Finalidade Aferir a capacidade de entrega de resultados pelas Unida-
des EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF

Peso 5

Unidade Percentual

Qualificação Efetividade

Fórmula de cálculo
∑ projetos concluídos no ano de referência, dentro do prazo e 
com resultado validado pela empresa / ∑ projetos concluídos 
no mesmo ano

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII e 
Polos EMBRAPII IF

Critérios
Tendo em vista a incerteza associada à execução de proje-
tos de PD&I, aqueles renegociados com a empresa não são 
considerados fora de prazo

Meta 2015: 60% Realizado 2015: 0%

Comentários: O resultado parcial reflete o estágio de implantação do Sistema EMBRAPII: os primeiros pro-
jetos das recém-credenciadas Unidades EMBRAPII só tiveram início no segundo semestre de 2014 e ainda 
não foram concluídos.   
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INDICADOR 9 – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS NOS PROJETOS CONTRATADOS

MACROPROCESSO: Criação e mobilização da capacidade de inovação

Descrição
O indicador é obtido por meio da razão entre o volume de 
recursos financeiros aportados pelas empresas e o volu-
me total dos recursos financeiros envolvidos na carteira 
de projetos da Unidades EMBRAPII.

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 3

Finalidade
Verificar o percentual de participação financeira das 
empresas parceiras nos projetos de PD&I da carteira das 
Unidades EMBRAPII 

Peso 5

Unidade Percentual

Qualificação Eficiência / Efetividade

Fórmula de cálculo
∑ recursos financeiros aportados pelas empresas em todo o 
período / ∑ recursos financeiros aportados nos projetos das 
Unidades EMBRAPII em todo o período de credenciamento

Fonte da informação Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII.

Critérios
Segundo o compromisso assumido com as Unidades EM-
BRAPII, o percentual mínimo a ser aportado pelas empresas é 
de um terço da carteira de projetos da Unidade EMBRAPII.

Meta 2015: >= 33% Realizado 2015: 54% 

Comentários: A carteira de projetos do Sistema EMBRAPII superou a meta de aporte de recursos pelas em-
presas, no período.
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INDICADOR 10 – APOIO A PROJETOS NA ETAPA PRÉ-COMPETITIVA

MACROPROCESSO: Criação e mobilização da capacidade de inovação

Descrição
Para a apuração deste indicador considera-se o percen-
tual de projetos na carteira das Unidades EMBRAPII e 
Polos EMBRAPII IF que se enquadram na etapa pré-com-
petitiva.

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 3

Finalidade
Incentivar o compartilhamento de risco associado aos 
projetos de inovação das empresas do setor industrial, 
visando à introdução de novos produtos e processos

Peso 5

Unidade Percentual

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ projetos contratados na etapa pré-competitiva / ∑ projetos 
contratados no ano de referência

Fonte da informação
Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelas Unidades EMBRAPII e 
Polos EMBRAPII IF.

Critérios
Conforme definido no Manual de Operação das Unidades e 
Polos EMBRAPII, consideram-se incluídos na etapa pré-com-
petitiva os projetos cuja maturidade tecnológica localiza-se 
entre os níveis 3 e 6 da escala TRL (Technology Readiness Level)

Meta 2015: >= 80% Realizado 2015: 100%

Comentário: Todos os 20 projetos contratados estão na fase pré-competitiva, desenvolvendo protótipos de 
produtos e solucionando lacunas tecnológicas para o lançamento de produtos ou processos.
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INDICADOR 11 – PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM PROJETOS DE PD&I

MACROPROCESSO: Criação e mobilização da capacidade de inovação

Descrição
O indicador refere-se ao número de alunos envolvidos 
nos projetos de PD&I em parceria com empresas na 
carteira dos Polos EMBRAPII IF

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 4

Finalidade Promover a formação de mão de obra qualificada para pro-
jetos de inovação em parceria com empresas industriais

Peso 3

Unidade Número absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ alunos em projetos de PD&I no ano de referência

Fonte da informação Sistema de Informações EMBRAPII, a partir dos dados 
cadastrados mensalmente pelos Polos EMBRAPII IF

Critérios
O indicador contabiliza os alunos matriculados em cursos 
de Ensino Médio, graduação/pós-graduação com ativi-
dades nos projetos de PD&I dos Polos EMBRAPII IF. Cada 
matrícula será contabilizada apenas uma vez. 

Meta 2015: 25 Realizado 2015: 0

Comentário: Todos os 20 projetos contratados estão na fase pré-competitiva, desenvolvendo protótipos de 
produtos e solucionando lacunas tecnológicas para o lançamento de produtos ou processos.
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INDICADOR 12 – CAPACITAÇÃO DOS POLOS EMBRAPII IF

MACROPROCESSO: Criação e mobilização da capacidade de inovação

Descrição O indicador contabiliza a oferta de cursos de capacitação 
aos Polos EMBRAPII IF pela EMBRAPII 

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 4

Finalidade
Capacitar os gestores e as equipes dos Polos EMBRAPII IF 
para a execução de projetos de PD&I, com base nas melho-
res práticas, de forma a reforçar sua capacidade de atuação

Peso 3

Unidade Número absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ cursos de capacitação no ano de referência

Fonte da informação EMBRAPII

Critérios

Os cursos de capacitação propõem-se a: 1) ampliar o 
entendimento sobre a temática da inovação; 2) estimular 
a adoção de processos, práticas e ferramentas necessá-
rias para a gestão da unidade; e 3) aprimorar a gestão de 
projetos de PD&I. Para aumentar a eficácia da capacitação 
é fundamental que os cursos tenham caráter aplicado/
instrumental, integrando as especificidades da estrutura 
de cada PEIF às temáticas analisadas

Meta 2015: 3 Realizado 2015: 2

Comentário: No primeiro semestre foram realizadas 2 capacitações e o terceiro curso está previsto para o 
início do segundo semestre.
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INDICADOR 13 – CREDENCIAMENTO DAS UNIDADES EMBRAPII

MACROPROCESSO: Planejamento e Gestão

Descrição
O indicador reflete o resultado do esforço de seleção das 
instituições de pesquisa científicas e tecnológicas prepa-
radas para atuar como Unidades EMBRAPII  

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 2

Finalidade
Estimular a cooperação entre instituições de pesquisa e 
empresas do setor industrial em projetos de PD&I, visando 
contribuir para a capacidade de inovação e competitividade 
da indústria brasileira 

Peso 1

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ unidades credenciadas no ano de referência

Fonte da informação EMBRAPII.

Critérios As unidades serão selecionadas com base em processos 
de seleção específicos

Meta 2015: 5 Realizado 2015: 0

Comentário: A Chamada 01.2015 para credenciar novas UEs será lançada no segundo semestre 2015.
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INDICADOR 14 – CREDENCIAMENTO DOS POLOS EMBRAPII IF

MACROPROCESSO: Planejamento e Gestão

Descrição
O indicador reflete o resultado do esforço de seleção dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
preparados ou com potencial para atuar como Polos 
EMBRAPII IF

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 4

Finalidade
Incentivar os Institutos Federais a interagir com as deman-
das de PD&I de empresas industriais, explorando o poten-
cial de contribuição da sua infraestrutura e capacidade de 
formação de recursos humanos

Peso 1

Unidade Número Absoluto

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ Polos credenciados no ano de referência

Fonte da informação EMBRAPII

Critérios -

Meta 2015: 5 Realizado 2015: 0

Comentário: A Chamada 02.2015 para credenciar novos Polos IF será lançada no segundo semestre 2015.
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INDICADOR 15 – VISITAS AO SITE DA EMBRAPII

MACROPROCESSO: Comunicação, informação e divulgação

Descrição Refere-se ao número de acessos ao site da EMBRAPII

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 5

Finalidade
Difundir informações sobre o Sistema EMBRAPII a institui-
ções de pesquisa e empresas potencialmente parceiras do 
Sistema EMBRAPII e ao público em geral

Peso 1

Unidade Número Absoluto

Qualificação Efetividade

Fórmula de cálculo ∑ acessos ao site da EMBRAPII no ano de referência

Fonte da informação Ferramenta do site da EMBRAPII

Critérios A EMBRAPII divulga em seu site material informativo sobre 
as atividades das Unidades e dos Polos credenciados

Meta 2015: 3000 Resultado 2015: 15.838

Comentários: O site institucional da EMBRAPII (www.embrapii.org.br) registrou durante o período de janeiro 
a junho 15.838 visitas, sendo que o tempo médio gasto em cada visita foi de 3m20s. A maioria dos visitantes 
estava localizada, no momento do acesso, no Brasil (85%), Estados Unidos (5,4%) e China (0,7%). As sessões mais 
visitadas foram “Unidades EMBRAPII”, “Institucional” e “Competências Tecnológicas”. Uma das conclusões sobre 
esse resultado é que o site é bem conhecido do público e também um importante canal de divulgação sobre a 
EMBRAPII. As estatísticas foram retiradas por meio da ferramenta de análise Google Analytics.
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INDICADOR 16 – INSERÇÕES POSITIVAS E NEUTRAS NA MÍDIA

MACROPROCESSO: Comunicação, informação e divulgação

Descrição
O indicador diz respeito ao número de inserções positivas 
e neutras na mídia impressa e eletrônica sobre a EMBRA-
PII e Unidades e Polos credenciados.

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 5

Finalidade
Medir o esforço de divulgação da atuação de Unidades e 
Polos credenciados e das oportunidades de financiamento 
para projetos de PD&I

Peso 2

Unidade Percentual

Qualificação Eficácia

Fórmula de cálculo ∑ citações positivas e neutras no ano de referência 

Fonte da informação Número de citações totais 

Critérios

Para o levantamento, serão consideradas as notícias pu-
blicadas na mídia televisiva, radiofônica, impressa e digital 
(local, nacional e internacional). Serão classificadas como 
“positivas”, “neutras” e “negativas”. A meta é que haja o 
maior número de citações positivas e neutras possível, em 
relação às citações negativas. As citações levarão em conta 
o sistema EMBRAPII, seus projetos de inovação, suas 
unidades, polos e empresas parceiras. 

Meta 2015: >=90% Realizado 2015: 100%

Comentário: A EMBRAPII obteve um total de 330 citações no primeiro semestre de 2015. Não houve matérias 
negativas citando a EMBRAPII.
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INDICADOR 1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição
O indicador diz respeito à relação entre as despesas 
da EMBRAPII (despesa operacional e administrativa 
EMBRAPII) e o valor total dos Planos de Ação contratados 
com as unidades credenciadas

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1,2 e 3

Finalidade
Demonstrar a relação entre a despesa operacional e admi-
nistrativa da EMBRAPII e os recursos totais aplicados em 
PD&I, potencializados pelo Sistema EMBRAPII 

Peso 2

Unidade Percentual

Qualificação Economicidade

Fórmula de cálculo Valor da despesa total da EMBRAPII no ano de referência 
Valor Total dos Planos de Ação 

Fonte da informação
Sistema de informações e contabilidade EMBRAPII, a 
partir dos dados de acompanhamento cadastrados pelas 
Unidades EMBRAPII

Critérios Apenas os Termos de Cooperação assinados serão 
considerados.

Meta 2015: <1% Realizado 2015: 0,27%

Comentário: O resultado está dentro da meta estabelecida.

  INDICADORES DE ECONOMICIDADE
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INDICADOR 2 – REPASSE DE RECURSOS

Descrição
Este indicador mensura o tempo decorrido, em dias úteis, 
entre a solicitação por recursos pelas unidades credencia-
das e o desembolso pela EMBRAPII

Objetivos Estratégicos do Contrato de Gestão 1,2 e 3

Finalidade

Avaliar o tempo dispendido, em dias úteis, para efetivar 
os repasses. A EMBRAPII deve antecipar parcelas dos 
recursos pactuados com as unidades credenciadas para a 
implementação dos Planos de Ação aprovados. O objetivo 
do mecanismo de antecipação dos recursos é assegurar 
agilidade às unidades para a contratação e execução de 
projetos de PD&I em parceria com empresas. A agilidade 
na liberação dos recursos é considerada um diferencial 
fundamental do Sistema EMBRAPII.

Peso 2

Unidade Número Absoluto

Qualificação Economicidade

Fórmula de cálculo
T1 (data do repasse) - T2 (data do recebimento do termo de 
Cooperação, assinado pelo proponente em caso de 1º repas-
se. Ou do novo pedido, acompanhado de todos os documen-
tos exigidos)

Fonte da informação EMBRAPII

Critérios
O indicador pressupõe que a EMBRAPII receberá os 
recursos previstos na execução da Lei Orçamentária 
Anual. Será considerado o número de dias úteis.

Meta 2015: <10 Realizado 2015: 2

Comentários: O resultado está dentro da meta estabelecida.


