
Para potencializar a capacidade produtiva e a competitividade das empresas brasileiras, 
a EMBRAPII, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, criou a
Rede MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e Inovação Digital.
A proposta é incentivar o uso de tecnologias de fronteira no processo produtivo da
indústria nacional. Fazem parte da Rede 25 Unidades EMBRAPII, com competência e
experiência prévia em projetos de PD&I em tecnologias digitais, como Inteligência
Artificial, Ciência de Dados, IoT, Integração de Sistemas, Desenvolvimento de Hardware Artificial, Ciência de Dados, IoT, Integração de Sistemas, Desenvolvimento de Hardware 
e Software, Automação e Robótica e Manufatura. Todas podem operar recursos
EMBRAPII no cofinanciamento desses projetos, em parceria com empresas, inclusive
integrando alianças de Basic Funding Alliance.

São elas:
Seleção de projetos de Basic Funding Alliance em Tecnologias Digitais
No primeiro ciclo de fomento a projetos de Basic Funding Alliance da Rede de
Tecnologias e Inovação Digital, são destinados R$ 60 milhões para o cofinanciamento aTecnologias e Inovação Digital, são destinados R$ 60 milhões para o cofinanciamento a
projetos, com prazo de execução máximo de 3 anos.
Serão contempladas seis áreas-foco:
I. Conectividade Ubíqua: IoT, Tecnologias 5G e 6G, OpenRAN, Fixed Wireless Access 
(FWA), Comunicação Óptica, Cognitiva e Definida por Software e Redes sem Fio Extre-
mas.
II. Novas formas Interação Humano-Computador (IHC): Tecnologias Imersivas, Inter-
faces de Usuários Aumentadas, Metaverso, Gêmeos Digitais e Internet dos Sentidos.
III. Dispositivos Ciberfísicos Digitais Avançados: Edge Computing e High Performan-
ce Computing, Sistemas de Sensores e Biosensores de precisão extrema, Semiconduto-
res, Microeletrônica, System on Chip e Fotônica Integrada com foco na instrumentação 
e digitalização, Robótica Colaborativa e Autônoma.
IV. IA & Ciência de Dados: Explicabilidade, Escalabilidade e MLOps, Sistemas Autôno-
mos e AutoML, Modelos de Linguagem para PT-BR, Soluções No-Code, Personalização 
de clientes, IA Geradora.
V. Cibersegurança & Privacidade: Blockchain, Sistemas Confiáveis, Tecnologias de 
Avaliação de Segurança e Privacy-Enhancing, Privacy-Preserving Machine Learning, 
Tecnologias Quânticas, Arquiteturas Zero-Trust.
VI. Tecnologias Quânticas: Computação Quântica Experimental e Aplicada, Sensores 
Quânticos, Comunicação e Criptografia Quântica Inviolável, Quantum Machine Learning.

A REDE MCTI/EMBRAPII DE
TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO DIGITAL 

Alavancando a capacidade produtiva e a competitividade das
empresas brasileiras por meio das tecnologias digitais 

A modalidade de fomento EMBRAPII Basic Funding Alliance tem como objetivo contri-
buir com o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, estimulando a participação de 
instituições de pesquisa e empresas brasileiras na produção de tecnologias na fronteira 
do conhecimento, com foco no alcance (caso haja interesse empresarial na continuidade 
dos projetos) de inovações de cunho radical.

Perfil dos projetos
O escopo do projeto BFA deve necessariamente percorrer os níveis de maturidade
tecnológica (TRLs) 2 e 4, podendo alcançar o TRL 6.

Alianças
Os projetos BFA devem ser desenvolvidos em parcerias, envolvendo, ao menos, duas
Unidades EMBRAPII, duas empresas e uma startup. A aliança permite estimular o
desenvolvimento de competências tecnológicas em áreas que, por um lado, ainda não
estejam totalmente internalizadas nas Unidades EMBRAPII e que, por outro, sejam de
interesse industrial e ainda não façam parte do portfólio de investimento das empresas.

Modelo de financiamentoModelo de financiamento 
Tendo em vista o perfil dos projetos a serem desenvolvidos com apoio de recursos de Tendo em vista o perfil dos projetos a serem desenvolvidos com apoio de recursos de 
Basic Funding Alliance (de maior risco, mais intensivos em conhecimento e tecnologia e 
cobrindo até a etapa do início da prova de conceito), a contrapartida empresarial reque-
rida é inferior àquela exigida nos tradicionais projetos apoiados pela EMBRAPII (cerca 
de 1/3 do valor dos projetos entre TRLs 3 e 6). Nesse sentido, os recursos da EMBRAPII 
podem cobrir até 90% dos custos do projeto e, do conjunto de empresas participantes da 
aliança, é requerida uma contrapartida mínima de 10% do valor do projeto.

BASIC FUNDING ALLIANCE
Apoiando tecnologias disruptivas para o futuro do país 

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) tem como objetivo
estimular o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade tecnológica. 
A partir do modelo de coinvestimento ágil e flexível, a EMBRAPII garante às empresas 
recursos não reembolsáveis e um ecossistema de centros de pesquisa de excelência
- as chamadas Unidades EMBRAPII - para a realização de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I).
No modelo EMBRAPII, a negociação de projetos ocorre diretamente entre as Unidades e No modelo EMBRAPII, a negociação de projetos ocorre diretamente entre as Unidades e 
as empresas.  As Unidades EMBRAPII possuem alta capacidade técnica,
infraestrutura de ponta e histórico em atender demandas empresariais.

O MODELO EMBRAPII DE FOMENTO À INOVAÇÃO
Unindo conhecimento e tecnologia a negócios 

1. Quais tipos de propostas podem ser submetidas ao Processo Seletivo 
de Basic Funding Alliance de Rede MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e
Inovação Digital?
Resposta: Podem ser submetidos projetos de pesquisa e desenvolvimento a serem
desenvolvidos por alianças entre empresas e Unidades EMBRAPII da Rede de
Tecnologias e Inovação Digital, cujo escopo percorra os níveis de maturidade
tecnológica de 2 a 4, podendo chegar ao nível de maturidade 6. Necessariamente, os tecnológica de 2 a 4, podendo chegar ao nível de maturidade 6. Necessariamente, os 
projetos devem ter escopo relacionado a uma das seis áreas-foco mencionadas na 
seção 4 deste documento. 

2. Qual o prazo limite de duração do projeto?
Resposta: Os projetos devem ter duração de até 3 anos.

3. O que é um projeto TRL 2-4?
Resposta: É um projeto em nível pré-competitivo, que deve iniciar-se na definição
conceitual da pesquisa aplicada e ser finalizado no início da fase de validaçãoconceitual da pesquisa aplicada e ser finalizado no início da fase de validação
laboratorial da tecnologia.

4. Qual é o valor dos projetos a serem submetidos?
Resposta: O valor mínimo do aporte da EMBRAPII em cada projeto será de R$ 4,5
milhões, o que significa que o valor do projeto submetido deve ser de, no mínimo,
R$ 5 milhões, considerando a contrapartida empresarial mínima prevista pelo modelo.
Não está previsto limite máximo de valor para projetos submetidos.

5. Qual é a configuração de uma aliança de Basic Funding Alliance?5. Qual é a configuração de uma aliança de Basic Funding Alliance?
Resposta: Alianças de Basic Funding Alliance devem contar com:
a) duas ou mais Unidades EMBRAPII integrantes da Rede MCTI/EMBRAPII de
Tecnologias e Inovação Digital;
b) duas ou mais empresas, de grupos econômicos diferentes;
c) uma ou mais startups.
As empresas podem compor mais de uma aliança e participar de projetos em mais de As empresas podem compor mais de uma aliança e participar de projetos em mais de 
uma das áreas-foco de Basic Funding Alliance previstas na seção 4. 

6. Como e quando submeter propostas ao Processo Seletivo de
Basic Funding Alliance da Rede de Tecnologias e Inovação Digital?
Resposta: A empresa interessada em participar de uma aliança de Basic Funding
Alliance deve entrar em contato diretamente com representantes de Unidades
EMBRAPII integrantes da Rede MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e Inovação Digital. 
Todo o ecossistema está apto a orientar as empresas interessadas e indicar osTodo o ecossistema está apto a orientar as empresas interessadas e indicar os
requisitos necessários para a participação/formação de parcerias. A data de início
para a submissão de propostas é 25 de outubro de 2022.

Para mais informações, acesse o link da seleção: https://bit.ly/BFA-RTID 

7. Empresas de outros países podem fazer parte de alianças de
Basic Funding Alliance?
Resposta: As empresas precisam, necessariamente, ter um CNPJ brasileiro. 
Além disso, é importante ressaltar que as empresas integrantes de alianças devem ter Além disso, é importante ressaltar que as empresas integrantes de alianças devem ter 
produção nacional e as propostas de Basic Funding Alliance precisam focar na
industrialização dos resultados de inovação no Brasil.

8. Existe limite de empresas participantes de alianças de
Basic Funding Alliance?
Resposta: Não existe limite de empresas participantes de alianças de Basic Funding 
Alliance.

9. O aporte de recursos empresariais em projetos de9. O aporte de recursos empresariais em projetos de
Basic Funding Alliance pode ser econômico?
Resposta: O aporte de recursos empresariais em projetos de Basic Funding Alliance 
deve ser financeiro - com exceção de startups, que podem participar de alianças sem a
necessidade de aporte de recursos financeiros, desde que isso tenha sido aprovado
previamente pelas demais empresas participantes. 
É importante ressaltar que toda e qualquer despesa relacionada ao Basic Funding É importante ressaltar que toda e qualquer despesa relacionada ao Basic Funding 
Alliance somente pode ser contabilizada no escopo do respectivo projeto contratado.

10. Como fica a Propriedade Intelectual do projeto de
Basic Funding Alliance?
Resposta:Resposta: As organizações integrantes das alianças têm liberdade para estabelecer 
entre si as definições contratuais relacionadas a Propriedade Intelectual (PI) do projeto, 
quais instituições darão eventualmente continuidade ao desenvolvimento dos projetos 
e outros temas de interesse dos participantes, respeitando as regras e diretrizes das 
instituições participantes, assim como as normas de execução de projetos apoiados 

PERGUNTAS FREQUENTES
Saiba mais e tire todas as suas dúvidas 

https://bit.ly/BFA-RTID

