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Important remark for ?Country? partners   Apresentação  

► The Brazilian Agency for Industrial Research and 
Technological Innovation ( EMBRAPII ) has  
established partnerships with most innovative inter-
national funding agencies and institutions in order to 
foster joint innovation projects between Brazilian and 
foreign industrial enterprises and start-ups  
 

 ► A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação In-
dustrial – EMBRAPII tem estabelecido parcerias 
com entidades internacionais financiadoras de pro-
jetos conjuntos de pesquisa de inovação com objeti-
vo de promover a colaboração entre empresas e 
startups brasileiras e estrangeiras. 

Aim of Programme  Objetivo do Programa 

► promote the technological development of new 
products, processes or business solutions between 
Brazilian and foreign enterprises 

► provide an innovation-driven business environment; 
► strengthen cooperation between companies and 

technology research institutions in Brazil and 
abroad;  

► select joint projects presented by all sizes compa-
nies and start-ups from both Brazil and the foreign 
country, aiming at engaging in science-based inno-
vation cooperation between Brazilian and foreign 
companies. The selected projects shall result in an 
added value, which could not be achieved in one of 
the countries alone. 

►  promote exchange of knowledge and expertise, 
establishment of lasting partnerships, and increase 
market expansion opportunities. 
 

 ► promover o desenvolvimento tecnológico de novos 
produtos ou processos entre empresas brasileiras e 
estrangeiras; 

► oferecer ambiente apropriado para o desenvolvi-
mento de negócios voltados pra a inovação;  

► fortalecer a cooperação entre empresas e centros 
de pesquisa tecnológica no Brasil e no exterior; 

► selecionar as propostas brasileiras de projetos 
apresentadas por empresas e startups de todos os 
tamanhos e sua contraparte estrangeira para pro-
mover a colaboração de pesquisa científica com fo-
co em inovação de produtos ou processos. Os pro-
jetos conjuntos devem agregar valor à pesquisa, 
que não poderia ser feita sem a participação de am-
bos os países envolvidos. 

► promover a troca de conhecimento, o estabeleci-
mento de parcerias sustentáveis, bem como incenti-
var a expansão do mercado nacional e internacional 

Funding Conditions  Condições de Financiamento 

► the financing of a project must follow the EMBRAPII 
funding model.  

► according to this model, EMBRAPII finances up to 
1/3 of Brazilian project costs with non-reimbursable 
funding. 

► the Brazilian industrial partner must financially con-
tribute, in cash, with at least 1/3 of the project costs;  

► the EMBRAPII Unit may add in-kind contributions.  
► start-up companies or SME may take advantage of a 

SEBRAE grant (Brazilian Micro and Small Business 
Support Service, www.sebrae.com.br) within a co-
operation program between EMBRAPII and 
SEBRAE.  
 

►  ► o financiamento de projetos deve seguir o modelo 
operacional da EMBRAPII; 

► de acordo com esse modelo, a EMBRAPII financia 
até 1/3 do valor do projeto da empresa brasileira 
com recursos não reembolsáveis; 

► a empresa industrial deverá necessariamente parti-
cipar com recursos financeiras com no mínimo 1/3 
do valor do projeto a ser desenvolvido; 

► a contribuição da Unidade EMBRAPII no financia-
mento do projeto deverá ser necessariamente em 
recursos econômicos em proporção a ser negociado 
com a empresa contratante; 

► pequenas e médias empresas e startups podem 
usufruir dos recursos ofertados pelo SEBRAE, den-
tro do acordo EMBRAPII/SEBRAE, 
 



Requirements  Requisitos 

► the Brazilian part of the project must address an 
industrial demand and involve one or more industrial 
partners. 

► the Brazilian part of the project must be devel-
oped/managed by an EMBRAPII unit. 

► Brazilian and international companies of all sizes, 
including startups, operating in Brazil. 

 

 ► O projeto da parte brasileira deve atender à deman-
da de pelo menos uma empresa industrial 

►  A parte brasileira do projeto deve necessariamente 
ser desenvolvida em uma das Unidades EMBRAPII 

► Qualquer empresa brasileira ou estrangeira em 
operação no Brasil está apta a participar  
 

Remarks     Obervações 

► Joint projects must address researches from exper-
imental proof of concept to technology demonstrated 
in relevant environment (TRL 3-6).  

► The project must lead to the development of prod-
ucts or technical processes, which are considerably 
differentiated from the ones existing in the market in 
terms of their functions or other features and provide 
an added economic, societal or environmental value.  

► The company negotiates the project directly with the 
EMBRAPII Unit 

► The non-reimbursable resources are available in the 
EMBRAPII Units 

► IP is discussed and negotiated directly among part-
ners 

 ► os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos 
devem necessariamente estar na fase da prova de 
conceito demonstrável em ambiente relevante, ou 
seja, (TRL 2-6); 

► o projeto deve buscar o desenvolvimento de produ-
tos ou processos os quais são consideravelmente 
diferentes dos existentes no mercado em relação às 
suas funções, características e agregar valor eco-
nômico, social e ambiental; 

► a empresa deve negociar o projeto diretamente com 
a Unidade EMBRAPII que irá desenvolver o projeto 

► os recursos não reembolsáveis já se encontram nas 
unidades EMBRAPII; 

► Questões relativas à Propriedade Intelectual devem 
ser negociadas diretamente entre as partes envolvi-
das 
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