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As empresas podem depositar a qualquer 
momento e não precisam esperar o fim do 
ano fiscal. As entidades interessadas devem 
entrar no site da Facti, escaneando o QR code 
ao lado, preencher as informações solicitadas 
e pedir a emissão de um boleto de bancário.

Faça seu aporte! www.facti.com.br/aporte/

COMO DEPOSITAR? 

O Programa Prioritário em   
IoT/Manufatura 4.0 da EMBRAPII, 
aprovado pelo MCTIC, é um          
mecanismo adicional para que as 
empresas beneficiadas pela Lei da 
Informática (8.248/1991) cumpram 
com as responsabilidades de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
 
Todos os percentuais de gastos 
externos e internos em P&D podem 
ser depositados no PPI, inclusive os 
investimentos das regiões de             
influência da Sudam, da Sudene e 
da região Centro-Oeste. A partir de 
abril de 2020, os recursos do FNDCT 
também podem ser aportados no 
PPI IoT /Manufatura 4.0.

Com os recursos aportados, as 
empresas podem inovar ainda mais! 
Todo valor é destinado à contratação 
de projetos relacionados à área de 
IoT/Manufatura 4.0.

Ao depositar, a empresa quita        
sua obrigação referente à Lei de 
Informática e alavanca inovação no 
setor industrial SEM burocracia e 
SEM risco de glosa.
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COMO FAZER 

MODALIDADES 

Aporte da EMBRAPII chega até 
1/3 do valor do projeto com 
recursos não reembolsáveis. 

O programa conta com duas modalidades de projetos apoiados: 

Empresa 

1

REDE DE INOVAÇÃO EM IoT/MANUFATURA 4.0

Software e
Automação

CEEI
Sistemas

Inteligentes

CERTI
Produtos

Conectados

CESAR

Soluções
Industriais

SENAI CIMATEC 
Comunicações

Ópticas

CPqD
Eletrônica
Impressa

CSEM

Software para
Sistemas Ciber-físicos

DCC- UFMG
Tecnologia
em Saúde

IF – BA
Sistemas Embarcados

e Mobilidade Digital

IF – CE

Sistemas para
Manufatura

IF – PB
Sistemas

Embarcados 

ISI EMBARCADOS
Biotecnologia: Biofotônica

e Instrumentação

IFSC/USP-SC

Sistemas de Comunicação
Digital e Radiofrequência

INATEL
Sistemas para

Automação da Manufatura

INDT
Sistemas de

Sensoriamento

ISI METALMECÂNICA

Dispositivos para Internet
e Computação Móvel

ELDORADO
Soluções Computacionais

em Engenharia

TECGRAF/ PUC-RIO
Eletrônica

Embarcada

LACTEC

Dobra
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COMO FAZER 

MODALIDADES 

Aporte da EMBRAPII chega até 
1/3 do valor do projeto com 
recursos não reembolsáveis. 

O programa conta com duas modalidades de projetos apoiados: 

Garante até 50% dos recursos 
não reembolsáveis para o 
desenvolvimento de projetos 
por mais de uma empresa, 
estimulando startups e pequenas 
empresas.

A empresa parceira  
possui Receita Operacional 
Bruta menor ou igual a 
R$90 milhões no ano 
fiscal anterior?

SIM

Empresa Assine o
contrato

Escolha uma
Unidade EMBRAPII 

Discuta as condições e
o tipo de financiamento

O projeto será em parceria
com alguma empresa?

TIPO 1

Empresas
e Unidades
EMBRAPII

PPI
EMBRAPII

2/3

1/3

50% 50%

Empresas
e Unidades
EMBRAPII

PPI
EMBRAPII

TIPO 2

SIMNÃO

NÃO

1 2



DEPOIMENTOS

“Para consolidar os aportes da nova 
fábrica e prepará-la dentro do 
conceito da Indústria 4.0, buscamos 
parceria com a EMBRAPII. O objetivo 
é a melhoria de produtividade,         
competitividade e qualidade por 
meio da aplicação de recursos 
digitais economicamente viáveis 
para a empresa.

Régis Sell Haubert
Diretor Superintendente 

Edvaldo Santos
Diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento
e Inovação 

“A EMBRAPII representa a                
modernização brasileira dos 
incentivos em PD&I. Tal afirmação 
é corroborada pelos diferentes 
prêmios de Inovação que os 
projetos da Ericsson, apoiados 
pela EMBRAPII, receberam nos 
últimos meses. 

“A EMBRAPII permitiu que a gente 
pudesse contar com um corpo técnico 
bem especializado em protocolos de 
comunicação, altamente competente, 
e acelerou para que tivéssemos 
contato com uma profundidade 
tecnológica que não tínhamos”.

Dênis Weis Naressi
Sócio e  Diretor Executivo  

“A EMBRAPII ajudou no processo 
de desenvolvimento da           
tecnologia de maneira simples e 
rápida, inserindo a tecnologia no 
mercado de forma ágil. A 
EMBRAPII e o CPqD são parceiros 
com P maiúsculo, porque eles se 
comprometem com a tecnologia”.  

Hamilton Silva
Diretor de Negócios
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Visite a 
página do 
PPI da 
EMBRAPII:

Mais informações:

Edifício Armando Monteiro Neto - SBN, quadra 01, bloco I,
13o e 14o andares, Asa Norte, Brasília, DF - Telefone: (61) 3772-1000

www.embrapii.org.br
@OficialEMBRAPII @embrapii/embrapii

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINISTÉRIO DA
 EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
 SAÚDE INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
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modernização brasileira dos 
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é corroborada pelos diferentes 
prêmios de Inovação que os 
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pela EMBRAPII, receberam nos 
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