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ANEXO III - DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO  

 MCTI – MEC – EMBRAPII 

 

Plano de Ação – Detalhamento por Macroprocesso - 2021 

 

As atividades desenvolvidas pela EMBRAPII com recursos do MEC no âmbito do 
Contrato de Gestão supervisionado pelo MCTI, previstas para o período de 2021 a 
2025, envolvem duas Secretarias daquele Ministério, SESU e SETEC, e incluem: 

  

1) Manutenção das Unidades EMBRAPII, em especial daquelas localizadas em 
Universidades Federais (vinculadas à SESU) e em Institutos Federais 
(vinculados à SETEC): esta atividade refere-se ao fomento e ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada, em atendimento à 
demandas de inovação por empresas industriais, os quais são 
desenvolvidos pelas Unidades EMBRAPII. Destaca-se que no modelo de 
financiamento EMBRAPII os recursos repassados às Unidades para o 
desenvolvimento dos projetos (na média de 1/3 do valor total dos projetos), 
alavancam recursos das empresas industriais contratantes (que atualmente 
entram com uma contribuição financeira de cerca de 49% do valor total dos 
projetos). Esta atração de recursos financeiros de empresas para co-
financiamento das atividades de inovação é um importante diferencial do 
modelo de financiamento da EMBRAPII. Esta atividade conta com aporte 
tanto da SESU quanto da SETEC; 

2) Credenciamento de novas Unidades EMBRAPII em Universidades Federais 
e em Institutos Federais: estas chamadas são realizadas com recursos 
específicos alocados para esta finalidade e neste TA não há recursos 
destinados para o credenciamento de novas unidades; 

3) Início e expansão das ações do Programa Capacitação 4.0, do qual 
participam Unidades EMBRAPII localizadas nas Universidades Federais I 
(vinculadas à SESU) e em Institutos Federais (vinculados à SETEC);  

4) Implementação de programa de fomento ao ciclo completo das startups - 
voltado ao apoio de startups (tanto spinoffs geradas nas Instituições federais 
quanto empresas fornecedoras que se relacionam a elas e são de Micro e 
Pequeno Porte);  

5) Implementação de ações de capacitação em gestão da inovação dos 
Institutos Federais; 

6) Realização de programa de internacionalização das Unidades EMBRAPII; 
 

Destas seis ações, este TA trata da Manutenção das Unidades EMBRAPII, do início 
e expansão das ações do Programa Capacitação 4.0 e da implementação de 
programa de fomento ao ciclo completo de startups. Os valores destinados a essas 
ações seguem especificados nos macroprocessos. 
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Macroprocesso 1: Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação 

 

Consiste no desenvolvimento da capacitação interna da EMBRAPII para a 
mobilização do setor produtivo e das Unidades EMBRAPII em favor da inovação. 
Refere-se a organização das atividades da EMBRAPII com vistas a aproximação 
das partes envolvidas. Todas as ações ligadas a estruturar o modelo EMBRAPII, 
de promoção junto ao setor produtivo encontram-se nesse macroprocesso. 
Adicionalmente, inclui todas as atividades de gestão e governança da EMBRAPII. 
Refere-se também às atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
das Unidades EMBRAPII.  

 

Uma importante atividade deste Macroprocesso é a mobilização e motivação das 
empresas para conhecimento do modelo EMBRAPII através da realização dos 
EMBRAPII Days. Também fazem parte as ações de divulgação de resultados. Eles 
são divulgados por meio da publicação no site da EMBRAPII de relatórios de 
desempenho semestral e anual submetidos ao Conselho de Administração e à 
Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão, da realização 
de eventos com empresas industriais, entidades empresariais e setores 
relacionados com PD&I e da publicação de notícias. No caso deste TA as ações de 
Comunicação, Informação e Divulgação se dedicarão para a divulgação das 
atividades vinculadas ao MEC como o Programa Capacitação 4.0, as chamadas de 
credenciamento e os EMBRAPII Days. 

 

Portanto, estão inseridas neste Macroprocesso todas as atividades relacionadas ao 
acompanhamento das Unidades EMBRAPII e ao adequado funcionamento da 
instituição, bem como as ações voltadas para o fortalecimento da imagem e da boa 
reputação institucional da EMBRAPII.  

 

Os valores destinados a esse macroprocesso neste 1º Termo Aditivo estão 
previstos no cronograma de desembolso (anexo II) e as atividades seguem 
detalhadas abaixo: 

 

 Realização de 15 avaliações das Unidades EMBRAPII em Universidades 
Federais e Institutos Federais: R$ 65.000; 
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 Complemento dos custos administrativos do orçamento de 2021 da 
EMBRAPII, aprovado pelo Conselho de Administração, com manutenção da 
sede e atualização dos equipamentos e softwares: R$ 2.749.780,00. 

 Produção de material gráfico, vídeos, realização de eventos, prospecção, 
imersões e ações de divulgação do modelo EMBRAPII para as empresas 
industriais: R$ 150.220,00. 

 

Macroprocesso 2 - Implementação de Projetos de Desenvolvimento 
Tecnológico 

 

Compreende as ações que garantem o adequado desenvolvimento e resultados 
dos projetos de P,D&I contratados entre empresas e Unidades EMBRAPII. Nesse 
macroprocesso estão inseridas a contratação e a execução dos projetos de 
inovação da EMBRAPII, com a participação relativa no fomento dos projetos em 
andamento e daqueles contratados até meados de 2022 sem destinação para o 
credenciamento de novas Unidades. Adicionalmente, integram esse 
macroprocesso o esforço na geração de propriedade intelectual e na capacitação 
de Recursos Humanos com a inserção de alunos nos projetos, predominantemente, 
com recursos provenientes do Ministério da Educação. A utilização destes recursos 
impacta as Unidades EMBRAPII credenciadas, em especial, as Universidades e 
Institutos Federais e as empresas do setor privado gerando benefícios na geração 
de empregos, novos produtos e processos industriais.  

 

Os valores destinados a esse macroprocesso neste 1º Termo Aditivo estão 
previstos no cronograma de desembolso (anexo II) e as atividades seguem 
detalhadas abaixo: 

 

 R$ 50.035.000,00 para manutenção das Unidades EMBRAPII: com estes 
recursos pretende-se apoiar cerca de 100 projetos de inovação industrial 
desenvolvidos pelas Unidades EMBRAPII, podendo também ser utilizado 
para projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos por startups; 

 R$ 5.000.000,00 para credenciamento de novas Unidades EMBRAPII 
vinculadas ao MEC. 

 


