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Aprovação
 
Fluxo contínuo,
sem necessidade
de edital

Foco na empresa e
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industrial
 
Possibilidade de
Projetos Colaborativos

Flexibilidade Tecnológica 
- de problemas atuais a 
futuros (TRLs 3-9)
 
Apoio à Startups e 
pequenas empresas
da cadeia

POR QUE CONTRATAR
PROJETOS EMBRAPII ROTA 2030?

A EMBRAPII atua em todas as áreas 
de conhecimento e possui mais de 30 
centros de pesquisas prontos para 
atender a necessidade de sua empresa. 
Acesse aqui e lista de Unidades 
credenciadas no Rota 2030.

REDE DE
INOVAÇÃO EM
MOBILIDADE 

Os aportes financeiros ao Programa 
EMBRAPII são destinados exclusi-
vamente à contratação de projetos 
de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) que sejam deman-
dados por empresas do setor de 
mobilidade e logística. 

RECURSOS NÃO
REEMBOLSÁVEIS
PARA PD&I 

Os Projetos e o Programa Prioritário do Rota 2030 da EMBRAPII prometem 
alavancar a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do setor automotivo 
no Brasil.



Com o depósito, sua empresa 
cumpre as obrigações legais, garan-
te recursos para o desenvolvimento 
e inovação do setor e, em contra-
partida, recebe exoneração fiscal. 

POR QUE
DEPOSITAR? 

Os aportes financeiros ao Programa 
EMBRAPII são destinados exclusi-
vamente à contratação de projetos 
de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) que sejam deman-
dados por empresas do setor de 
mobilidade e logística. 

RECURSOS NÃO
REEMBOLSÁVEIS
PARA PD&I 

Os Projetos e Programas Prioritários 
do Rota 2030 da EMBRAPII prome-
tem alavancar a atividade de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) do setor 
automotivo no Brasil.

TED  para o 
PPP da EMBRAPII
Banco do Brasil 
Agência: 1607-1
Conta: 410001-8
CNPJ: 18234613/0001-59

Boleto Bancário
rota2030.embrapii.org.br

COMO
DEPOSITAR?

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

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

Garante até 50% de recursos 
não reembolsáveis para proje-
tos individuais de empresas 
com Receita Operacional Bruta 
(ROB) do ano anterior igual ou 
inferior a R$ 90 milhões.
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MODALIDADES
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Flexibilidade Tecnológica 
- de problemas atuais a 
futuros (TRLs 3-9)
 
Apoio à Startups e 
pequenas empresas
da cadeia

MODALIDADES

O intuito é que essas novas empresas 
transformem a tecnologia em um negócio de 
fato, em inovação. A EMBRAPII apoia desde 
o desenvolvimento da tecnologia, passando 
pelo produto, até a chegada ao mercado.

CICLO COMPLETO DE
FOMENTO À STARTUPS

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

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

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Garante até 50% de recursos não 
reembolsáveis para projetos individuais de 
empresas com Receita Operacional Bruta 
(ROB) do ano anterior igual ou inferior a R$ 
90 milhões.
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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

Se além de recursos, 
sua empresa também 
tem uma demanda 
tecnológica e precisa 
de apoio, procure uma 
Unidade EMBRAPII.  

Visite a página do Rota 2030


