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1. INTRODUÇÃO 

Esta Orientação Operacional do Programa EMBRAPII para Startups LAB2MKT - CICLO 3 ( 
“Orientação Operacional”) estabelece normas e diretrizes auxiliares de operação do Ciclo 
3 do Programa EMBRAPII para Startups LAB2MKT. Nesse sentido, complementa também 
a ORIENTAÇÃO OPERACIONAL 003/2020 - Programa EMBRAPII para Startups Ciclo 2 e a 
ORIENTAÇÃO OPERACIONAL 002/2022, relativa à utilização de recursos do SEBRAE para 
Startups no Ciclo 2. Por fim, pode ser complementada por outras orientações operacionais 
relacionadas às eventuais fontes de recursos que venham a ser utilizadas para a 
implementação das atividades no âmbito do Ciclo 3. 

Esta Orientação Operacional delimita as características dos projetos de inovação, das 
empresas potencialmente apoiadas, dos parâmetros e condições de apoio, da forma de 
repasse dos recursos financeiros e de acompanhamento da execução dos projetos no 
âmbito do chamado “Ciclo 3” de apoio a Startups do programa LAB2MKT, entre outros 
pontos. 

Em se tratando de uma modalidade de apoio à execução de Projetos de Inovação em nível 
mais avançado, correspondendo a um apoio financeiro direto e adicional para startups que 
tenham realizado um projeto em Ciclo 2 (ou Ciclo Integrado, que compreende etapas do 
Ciclo 1 e 2 em um mesmo projeto) e cujo produto ou serviço já tenha conseguido acesso 
inicial ao mercado, a execução financeira e o sistema de acompanhamento dos projetos 
possuem distinções significativas em relação aos procedimentos já adotados pela 
EMBRAPII com relação ao apoio e monitoramento de Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento.  

Dentre outros motivos, essas diferenças decorrem do fato de que no Ciclo 3, o que existe 
é um Projeto de Inovação (entendido como estratégia para ampliação do acesso a mercado 
de um produto ou serviço já concebido), e não um Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 
(como ocorre, em caráter pré-competitivo, no Ciclo 1, e em caráter pré-comercial, no Ciclo 
2). Isso implica significativas diferenças nos requisitos, na concepção e nos procedimentos 
de aprovação do projeto, bem como nos aspectos financeiros, de acompanhamento e de 
prestação de contas, dentre outros.  

Outro motivo de distinção significativa com relação aos padrões de Orientações 
Operacionais EMBRAPII consiste no fato de que a relação contratual estabelecida no Ciclo 
3 é uma relação EMBRAPII/Startup, e não Unidade EMBRAPII/Startup. Essa mudança no 
modelo contratual possui desdobramentos não apenas na formalização contratual, mas 
também nas atividades relacionadas a seu acompanhamento e monitoramento via SRINFO 
e em outros aspectos procedimentais.  

Esta Orientação Operacional não afasta nem substitui eventual legislação (leis, decretos, 
portarias, instruções normativas, regulamentos, etc.) referente às fontes de recurso 
eventualmente utilizadas na implementação de projetos em sede de Ciclo 3.  
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2. OBJETIVOS 

O Ciclo 3 insere-se no modelo de ciclo completo de apoio da EMBRAPII voltado para 
startups, denominado LAB2MKT. Este modelo busca co-investir recursos e oferecer 
suporte técnico qualificado em todo o ciclo de desenvolvimento: realização do projeto de 
P&D, desenvolvimento do projeto de inovação, criação do protótipo, aceleração, entrada 
e ganho de escala no mercado. O modelo diminui os custos e os riscos tecnológico e 
mercadológico, potencializando as chances de as startups provarem que seu modelo de 
negócio é viável economicamente. 

O modelo LAB2MKT é composto por diferentes ciclos de desenvolvimento de projeto de 
Startups.  

O Ciclo 1 - Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico consiste nas atividades de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico, compreendendo usualmente os Níveis de Maturidade 
Tecnológica (TRLs) 3 a 6. Neste contexto ‘pré-competitivo’, no qual se viabiliza o 
desenvolvimento de determinada tecnologia, o apoio da EMBRAPII ocorre por meio de 
projetos de P&D gerenciados por Unidades EMBRAPII, com aporte de recursos não-
reembolsáveis por parte da EMBRAPII.  

O Ciclo 2 - Apoio ao Desenvolvimento do Produto e Mitigação do Risco Mercadológico, 
corresponde a atividades de apoio à pesquisa e desenvolvimento para apoiar startups que 
concluíram o Ciclo 1 (ou atingiram o TRL 6) a levarem novos produtos e serviços ao 
mercado. Neste contexto ‘pré-comercial’, que usualmente corresponde a Níveis de 
Maturidade Tecnológica (TRLs) de 7 a 9, o objetivo é buscar validar a hipótese de que a 
tecnologia desenvolvida seja comercialmente viável. Essa abordagem vai além do 
desenvolvimento da tecnologia, e abrange o apoio ao desenvolvimento de produtos ou 
serviços específicos. Estas atividades são igualmente realizadas por meio de projetos de 
P&D gerenciados por Unidades EMBRAPII, com aporte de recursos não-reembolsáveis por 
parte da EMBRAPII.  

O chamado Ciclo 3 - Apoio Financeiro Direto para Acesso a Mercado completa este 
processo integrado de auxílio à inovação, por meio de um apoio financeiro adicional da 
EMBRAPII às startups que tenham concluído o projeto Ciclo 2 (ou Integrado) e cujo 
produto ou serviço já tenha conseguido acesso inicial ao mercado. 

Há ainda a possibilidade de projetos no âmbito de um Ciclo Integrado de Apoio à Inovação, 
a partir do qual realiza-se um único contrato com os empreendedores interessados o 
desenvolvimento desde a fase pré-competitiva (Ciclo 1) até a fase pré-comercial (Ciclo 2).  

As atividades do Ciclo 3 (que são gerenciadas nos termos desta Orientação Operacional e, 
subsidiariamente, nos termos dos regulamentos correspondentes às origens dos recursos) 
são implementadas por meio de contrato direto entre a EMBRAPII e a startup, no valor de 
até duzentos mil reais (R$ 200.000,00), com a finalidade de dar robustez às startups em 
seu início. Este apoio pressupõe o co-investimento equivalente de um investidor anjo, de 
uma aceleradora, de uma plataforma de crowdfunding, fundo de corporate venture ou 
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ainda outros investidores elegíveis. O modelo pressupõe também a devolução dos 
recursos aportados, após 24 meses, caso a startup atinja as metas de êxito mercadológico 
pactuadas; ou a liberação da devolução dos recursos, caso as metas não sejam atingidas.  

Este apoio é fornecido segundo os procedimentos, requisitos e nas condições 
estabelecidas nesta Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII.  

 
3. MODELO DE OPERAÇÃO 

O modelo de operação do Ciclo 3 foi concebido exclusivamente para startups que tenham 
desenvolvido projetos com apoio da EMBRAPII no âmbito do Ciclo 2 ou Ciclo Integrado. O 
objetivo é aumentar a viabilidade de sucesso do empreendimento de startups que tenham 
começado a levar seus produtos ou serviços a mercado, buscando apoiar empresas 
nascentes de base tecnológica no desenvolvimento desta fase de sua implementação e, 
portanto, de aumentar as chances de êxito mercadológico dos investimentos aportados 
pela EMBRAPII em ciclos anteriores.  

O processo de contratação de um projeto no âmbito do Ciclo 3 envolve os passos, 
procedimentos e requisitos apontados a seguir.  

O processo inicia-se por meio da demanda de uma startup que encerrou ou esteja em vias 
de encerrar um projeto no âmbito do Ciclo 2 ou Ciclo Integrado, apresentando a 
documentação estabelecida no Anexo I, incluindo um Projeto de Ciclo 3 (segundo modelo 
previsto no Anexo II). Embora o início de um projeto de Ciclo 3 só possa ser iniciado depois 
que o respectivo projeto anterior esteja concluído, o procedimento de negociação pode 
ser iniciado antes do encerramento do processo, tendo em vista o objetivo de melhor 
encadeamento dos ciclos. A startup tem um período de até 3 anos, contados a partir da 
conclusão do projeto anterior, para dar início a uma demanda de projeto de Ciclo 3.  

Uma vez recebida a documentação, caberá à EMBRAPII realizar a análise da elegibilidade 
do projeto, verificando a documentação enviada, realizando consultas que se façam 
necessárias, e verificando aspectos negociais e jurídicos que validem a elegibilidade e o 
interesse no prosseguimento do projeto de Ciclo 3.  

Caso a EMBRAPII entenda o projeto como elegível e adequado, o processo poderá ser 
avaliado por consultores ad hoc, com conhecimentos técnicos e mercadológicos 
adequados, para análise de viabilidade da iniciativa. Tal análise tratará, dentre outros 
aspectos, sobre a viabilidade e adequação da iniciativa e do projeto de inovação 
apresentado para fins de Ciclo 3, bem sobre os parâmetros e métricas sugeridas pela 
startup para verificação do sucesso da iniciativa. Em seu parecer, os consultores deverão 
se manifestar pela recomendação ou não de coinvestimento EMBRAPII na startup para fins 
de Ciclo 3 e, em caso afirmativo, validar as métricas de sucesso apresentadas ou sugerir 
aperfeiçoamentos. Detalhamento dos processos e critérios de avaliação, bem como 
modelo de documento de pactuação de metas, encontram-se no Anexo III.  

Em caso de parecer positivo, a proposta de projeto de Ciclo 3 será submetida para 
aprovação dos Diretores de Planejamento e Relações Institucionais e de Operações da 
EMBRAPII. Em caso de aprovação, o projeto será formalizado por meio de contrato 
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específico entre EMBRAPII e startup. O projeto, então, passará a ser acompanhado pela 
equipe EMBRAPII, segundo os procedimentos de execução financeira, acompanhamento 
e avaliação previstos nesta Orientação Operacional.  

Ao final do prazo contratual de 24 meses, a equipe EMBRAPII avaliará, junto com 
consultores ad hoc, se as metas de sucesso pactuadas com a startup foram atingidas. Em 
caso afirmativo, o valor aportado pela EMBRAPII como apoio ao projeto de Ciclo 3 será 
devolvido pela startup, nos termos pactuados no contrato. Caso a EMBRAPII e os 
consultores entendam que as metas não foram atingidas no prazo previsto, os recursos 
serão considerados como aportes não-reembolsáveis, ficando a startup desobrigada de tal 
devolução (mediante prestação de contas correspondente, devidamente aprovada).  

 
4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO EMBRAPII - CICLO 3 

Os projetos desenvolvidos no âmbito do Ciclo 3 deverão atender as seguintes 
características: 

(i) O apoio é aplicável apenas a startups, conforme definição legal1 do termo;  

(ii) Somente serão elegíveis ao Ciclo 3 as startups que (a) tenham concluído um 
projeto de Ciclo 2 ou Ciclo Integrado (com TRL final esperado do projeto EMBRAPII 
níveis 7, 8 ou 9) e cumprido os termos contratuais correspondentes; (b) tenham 
obtido resultados favoráveis à continuidade, atestado pela Unidade EMBRAPII 
responsável pelo projeto anterior; e (c) tenham comprovadamente levado (com 
apoio do projeto EMBRAPII ou por atividades subsequentes da própria empresa) 
o produto ou serviço resultante a mercado.  

(iii) O processo de solicitação de um projeto de Ciclo 3 pode ser iniciado durante 
um projeto de Ciclo 2 ou Ciclo Integrado, podendo ser apresentado num prazo de 
até 3 anos contados da data de conclusão do projeto;  

(iv) A empresa e seus sócios não podem ter pendências contratuais ou outros 
impedimentos jurídicos junto à EMBRAPII ou a Unidades EMBRAPII. Este fato pode 
ser verificado pela EMBRAPII, em consulta às UEs correspondentes; 

(v) Os sócios administradores precisam ter participação majoritária na Estrutura 
Social da empresa, e ao menos um dos empreendedores precisa dedicar-se 
integralmente ao negócio;  

(vi) A startup precisa comprovar a existência de um ou mais coinvestidores 
(eventualmente complementados por um apoiador financeiro, ainda que na 
condição de cliente com compromisso de aquisição dos produtos ou serviços) que 
aporte(m) - ou tenham aportado a partir do início do projeto Ciclo 1 - recursos na 
empresa em montante igual ou superior ao montante pretendido no Projeto de 
Ciclo 3, por meio de Carta de Compromisso de Investimento, nos termos previstos 

                                                           
1 Lei Complementar nº 182/21. 



 

7 

no item 5 e no Anexo IV;  

(vii) A startup precisa ter um modelo de monetização existente ou proposto que 
viabilize a aferição de eventual êxito da solução de mercado desenvolvida em 
parceria com a EMBRAPII e cujo apoio na ampliação de mercados se busca 
executar no Ciclo 3; tais elementos serão objeto de pactuação contratual para fins 
de verificação do sucesso do projeto, ao término do prazo contratual de apoio;  

(viii) Em termos de documentação comprobatória, além dos documentos de praxe 
relativos à contratação de projetos EMBRAPII, poderão ser exigidos documentos 
complementares como contrato social; as certidões negativas de débitos 
pertinentes (municipais, estaduais e/ou federais); declaração emitida pela 
empresa com a qual se demonstre o enquadramento como startup, segundo a lei 
LC 182/2021; declaração da(s) Unidade(s) EMBRAPII responsável(eis) pelo projeto 
anterior sobre a inexistência de inadimplências ou pendências perante a(s) UE(s); 
declaração dos sócios de que ao menos um dos empreendedores dedica-se 
integralmente ao negócio; declaração de apoio financeiro do(s) coinvestidor(es);  

(ix) Poderá ser contratado no máximo um projeto de Ciclo 3 por uma mesma 
startup; 

(x) Não poderão ser apoiados projetos de startups que estejam inadimplentes com 
a EMBRAPII ou com qualquer Unidade EMBRAPII. A EMBRAPII solicitará uma 
declaração das UEs com as quais a startup atuou na qual fique formalizada a 
inexistência de inadimplências; 

(xi) O projeto de Ciclo 3 deverá consistir em plano de trabalho simplificado, 
contendo estimativa de dispêndios para utilização dos recursos aportados pela 
EMBRAPII, nos termos do item 5 e do Anexo II.  

 
5. MODELO DE FINANCIAMENTO 

O acesso aos recursos de Ciclo 3 pelas startups depende da celebração de um contrato de 
Projeto de Ciclo 3 com a  EMBRAPII, o que inclui a apresentação de coinvestidores, a 
pactuação de metas de sucesso, a aprovação do Projeto e das metas pela EMBRAPII e a 
assinatura de contrato correspondente.  

5.1. Com relação ao projeto de Ciclo 3, consideram-se os seguintes aspectos:  

(i) Os projetos de Ciclo 3 devem ser apresentados conforme modelo apresentado 
no Anexo II, indicando, no mínimo, um plano inicial de utilização de recursos 
contendo: (i) os objetos da despesa propostos, (ii) estimativa de valor ou faixa de 
valor quanto aos recursos previstos para tais objetos de despesa, e (iii) a finalidade 
de cada despesa referida e sua conexão com o objetivo de aumentar acesso a 
mercados;  

(ii) Considerando o grau de incerteza e variabilidade no desenvolvimento de uma 
estratégia de acesso a mercado, o plano de utilização de recursos elaborado no 
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âmbito do Projeto de Ciclo 3 terá caráter indicativo, e poderá listar despesas 
variadas, alternativas e complementares, podendo atingir valor total superior ao 
valor do apoio EMBRAPII solicitado; assim, a presença de uma item de despesa 
prevista em um plano de trabalho aprovado significa uma autorização para tal 
dispêndio, e não uma obrigação em sua efetivação;  

(iii) Considerando a necessidade de agilidade no processo de atualização da 
estratégia de acesso a mercado, a startup poderá, ao longo da execução do plano 
de utilização de recursos, solicitar a inclusão de novos objetos de despesa, com as 
informações a ele correspondentes, por meio de email direcionado ao gestor do 
contrato no âmbito da EMBRAPII, com antecedência mínima de 30 dias em relação 
ao dispêndio pretendido; tal dispêndio será considerado autorizado mediante 
recebimento de resposta positiva, autorizando o dispêndio, enviada pelo gestor 
do contrato;  

(iv) Todo o recurso aportado pela EMBRAPII nos projetos de Ciclo 3 deverá ser 
revertido em benefício da startup, e deverá ser executado nos termos das linhas 
de possíveis objetos de despesa estabelecidos no plano de utilização de recursos 
do Projeto de Ciclo 3, conforme aprovado pela EMBRAPII; 

(v) São vedados: dispêndios a título de remuneração ou retirada de pró-labore 
pelos sócios da startup; pagamento de remuneração ou retribuição a investidores; 
serviços de pessoas jurídicas que tenham como administradores ou sócios com 
poder de direção os sócios da própria startup, ou pessoa com relação de 
parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau com os sócios da startup 
ou com os coinvestidores;  

(vi) São também vedados os dispêndios relativos a obras civis e locação de espaço 
físico para suas instalações.  

5.2. Com relação à apresentação de coinvestidores, os seguintes aspectos devem ser 
observados:  

(i) O coinvestidor não poderá ser pessoa física que possua relação de trabalho, que 
figure como sócio-administrador da startup ou que tenha laços consanguíneos e 
afins, até o segundo grau, com sócios da startup, nem pessoa jurídica do mesmo 
grupo econômico da startup ou em que qualquer dos sócios tenha participação na 
startup ou tenha laços consanguíneos ou afins, até o segundo grau, com sócios da 
startup;  

(ii) Coinvestidor que já tenha participação na startup poderá apresentar Carta de 
Compromisso de Investimento para novos aportes, desde que possua percentual 
menor ou igual a 10% (dez por cento) do capital social da startup e que, no caso 
de coinvestidor pessoa física, não atue como sócio-administrador ou desempenhe 
qualquer função rotineira na startup (como por exemplo membro do Conselho);  

(iii) A comprovação da disponibilidade e intenção de aporte devem ser 
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evidenciadas por meio de Cartas de Compromisso de Investimento, conforme 
modelos disponíveis no Anexo IV;  

(iv) Deverá ser apresentado um breve histórico do investidor no segmento de 
atuação da startup. 

5.3. Com relação à pactuação de metas de sucesso, o seguinte deve ser observado:  

(i) Quando da demanda por um Projeto Ciclo 3, caberá à startup apresentar 
proposta de metas de sucesso a serem atingidas no prazo de dois anos da 
celebração do contrato, bem como seus respectivos indicadores, a serem 
utilizados como referência para definição sobre devolução de recursos ao término 
do prazo contratual, conforme modelo proposto no Anexo III; 

(ii) Tais metas de sucesso e indicadores serão objeto de avaliação por parte dos 
consultores, que poderão propor ajustes, revisões, correções, ou mesmo 
indicadores substitutos ou complementares;  

(iii) As metas de sucesso e os indicadores respectivos serão pactuados caso a caso, 
e deverão levar em consideração a necessidade de serem auditáveis, desafiadores, 
alcançáveis, conectados com a evolução mercadológica e financeira da startup, e 
capazes de evidenciar de forma clara o alcance dos objetivos de crescimento, lucro 
e/ou reconhecimento da startup;  

(iv) A definição final de metas de sucesso e indicadores correspondentes será 
pactuada, mediante negociação com a EMBRAPII, e o resultado final da 
negociação figurará como anexo ao contrato assinado entre a EMBRAPII e a 
startup; 

(v) O contrato entre EMBRAPII e startup poderá determinar livre acesso a 
documentos contábeis, planilhas, contratos, ou outros dados, documentos, 
sistemas e materiais que possam ser necessários para a verificação e auditoria do 
resultado das metas pactuadas. 

 
5.4. Com relação ao aporte de recursos por parte da EMBRAPII:  

(i) O aporte da EMBRAPII por Projeto de Ciclo 3 terá valor máximo de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), e não ultrapassará o valor aportado ou 
comprometido, de forma evidenciada, por coinvestidores, nos termos das Cartas 
de Compromisso de Investimento apresentadas;  

(ii) Durante o prazo contratual, a EMBRAPII poderá exigir comprovação de que os 
aportes dos coinvestidores foram efetivamente realizados, nos termos das 
respectivas Cartas de Compromisso; 

(iii) Caso a startup venha a receber os recursos da EMBRAPII, e, posteriormente, 
durante o período de carência de 2 anos, venha a optar voluntariamente por 
descontinuar a oferta do produto ou serviço desenvolvido em parceria com a 
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EMBRAPII, a empresa deverá realizar a devolução dos recursos recebidos da 
EMBRAPII.   
  

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Para execução dos recursos relativos ao Ciclo 3, a startup deve abrir uma conta bancária 
exclusiva para a movimentação dos recursos da EMBRAPII (conta EMBRAPII), que não 
devem se misturar com as movimentações da própria empresa e dos recursos oriundos 
dos coinvestidores. 

A conta EMBRAPII poderá ser utilizada exclusivamente para dispêndios que tenham sido 
aprovados no plano de utilização da recursos do Projeto de Ciclo 3, ou em eventuais 
alterações a tal plano aprovadas pela EMBRAPII nos termos desta Orientação Operacional. 
Esta utilização exclusiva de recursos a partir da conta EMBRAPII deve ser observada tanto 
no planejamento e na assinatura do contrato, quanto na prestação de contas, garantindo-
se dessa forma a adequação na utilização dos recursos aportados. A utilização dos recursos 
EMBRAPII para finalidades não aprovadas pode ensejar a necessidade de pagamento (ou 
devolução) à EMBRAPII dos recursos desembolsados irregularmente.  

Considerando a necessidade de flexibilidade na utilização dos recursos, o repasse dos 
recursos da EMBRAPII para a startup ocorrerá em um único repasse para a conta 
EMBRAPII, no início de cada projeto, após a sua contratação, o devido cadastramento das 
informações relevantes no sistema de acompanhamento SRINFO por parte da EMBRAPII e 
o upload ou registro, no SRINFO ou por meio de Ticket, dos seguintes documentos: 
contrato do projeto devidamente assinado pelas partes, comprovante do investimento 
realizado pelo(s) coinvestidor(es) e projeto devidamente assinado pelas partes. Assim, no 
âmbito do Ciclo 3, o repasse de recursos não fica condicionado ao planejamento, 
conclusão e aceite de macroentregas específicas.  

A EMBRAPII poderá solicitar extratos das contas EMBRAPII, para fim de comprovação dos 
compromissos contratuais estabelecidos.  
 

 

7. ACOMPANHAMENTO DO USO DOS RECURSOS  

Ao determinar o repasse de recursos para a conta EMBRAPII relacionada a um projeto de 
Ciclo 3, o gestor do contrato informará a fonte de recursos correspondente.  

A EMBRAPII realizará reuniões periódicas, pelo menos com frequência semestral, com a 
startup contratante de Projetos de Ciclo 3. O objetivo principal das reuniões será a 
verificação do grau de atingimento dos resultados, as estratégias em curso, bem como a 
adequação no uso dos recursos em relação aos objetos de despesa pactuados no plano de 
utilização de recursos. Documentos adicionais podem ser solicitados pela EMBRAPII para 
os fins apontados acima.  

As reuniões de acompanhamento terão por objetivo também identificar eventuais 
descumprimentos contratuais ou cláusulas de encerramento de contrato (como falsidade 
nas informações prestadas, práticas de má-fé por conta dos dirigentes da startup, 
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alienação do controle da startup para grupos estrangeiros, ou outras situações 
contratualmente estabelecidas). Caso alguma das situações de descumprimento ou de 
encerramento de contrato seja verificada, os gestores do contrato encaminharão para 
eventual devolução dos valores aportados pela EMBRAPII, aplicação das penalidades e/ou 
demais providências cabíveis.  

Ao término do prazo contratual, a EMBRAPII solicitará informações e documentos que 
forem necessários a fim de identificar se a startup teve sucesso no atingimento das metas 
pactuadas. O processo de análise dos documentos, avaliação e deliberação sobre o 
atingimento das metas pactuadas poderá contar com o apoio de consultor(es) ad hoc.  

Caso as metas sejam atingidas, a startup deverá realizar a devolução dos valores recebidos 
da EMBRAPII como apoio ao Projeto de Ciclo 3. Os procedimentos específicos de 
pagamento e a possibilidade de parcelamento deverão seguir os termos pactuados no 
contrato. Uma vez concluído o processo de devolução integral dos valores recebidos, 
nenhuma prestação de contas adicional será necessária por parte da startup, caso esta 
prestação não seja requerida pelo regulamento relativo à origem dos recursos.  

Caso as metas não sejam atingidas, a startup deverá realizar a prestação de contas com 
relação aos dispêndios realizados a partir da Conta EMBRAPII, apresentando relação de 
pagamentos efetuados, com identificação do credor, do item de despesa correspondente 
no plano de utilização de recursos, competência (mm/aa), número da respectiva nota fiscal 
ou documento similar, data do pagamento e valor. Eventualmente, a EMBRAPII poderá 
exigir documentos complementares relacionados a tais gastos.  

Os gastos serão avaliados pela EMBRAPII em até 60 (sessenta) dias. Os valores não 
aprovados nas prestações de contas devem ser devolvidos para a EMBRAPII, em até 60 
(sessenta) dias, a partir da comunicação feita pelo Parecer de Prestação de Contas.  

 

 

8. OBSERVAÇÕES FINAIS 

Os formulários simplificados apresentados nesta Orientação Operacional substituem, para 
os fins de Ciclo 3, os documentos equivalentes disponíveis no MANUAL DE OPERAÇÃO DAS 
UNIDADES EMBRAPII. 

No caso eventual dos projetos contratados demandarem aditivos de contrato, qualquer 
modificação que implique em mudança no valor aportado pela EMBRAPII dependerá da 
prévia autorização da EMBRAPII. 

Os termos dos contratos celebrados entre a EMBRAPII e a startup regulam a relação entre 
as partes, e, uma vez celebrados, têm precedência sobre as orientações apresentadas 
nesta Orientação Operacional.  

Dúvidas podem ser encaminhadas para lab2mkt@embrapii.org.br ou via Tickets.  

A EMBRAPII se reserva ao direito de alterar as regras de contratação de projetos de Ciclo 
3. Quaisquer questões omissas nesta Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII serão 
deliberadas pela Diretoria da EMBRAPII. 
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ANEXO I –  

Checklist - Documentação prevista para apresentação de Projeto de Ciclo 3 

 

● Projeto de Ciclo 3, contendo plano de trabalho (segundo modelo do Anexo II); 
● Carta(s) de Compromisso de Investimento (segundo modelo do Anexo IV); 
● Contrato social;  
● Certidões negativas de débitos pertinentes (municipais, estaduais e/ou federais); 
● Declaração emitida pela empresa com a qual se demonstre o enquadramento como 

startup, segundo a lei LC 182/2021;  
● Declaração da(s) Unidade(s) EMBRAPII responsável(eis) pelos projetos de Ciclo 1 e/ou 

de Ciclo 2/Ciclo Integrado sobre a inexistência de inadimplências ou pendências 
perante a(s) UE(s); 

● Declaração dos sócios de que ao menos um dos empreendedores dedica-se 
integralmente ao negócio;  

● Evidência que comprove que o produto ou serviço desenvolvido foi levado a mercado 
(por exemplo, notas fiscais, contratos de aquisição ou de pré-aquisição de produtos 
ou serviços, número significativo de downloads, no caso de aplicativos, etc.). 
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ANEXO II -  

Modelo de Projeto de Ciclo 3 

 

1.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO CICLO 3 

 

A startup deve descrever abaixo, objetivamente, como a empresa entende que o Ciclo 
3 contribuirá para aumentar o acesso ao mercado da solução desenvolvida em parceria 
com a EMBRAPII. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2. PLANO SIMPLIFICADO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

A startup deve listar abaixo até cinco tipos de dispêndios (i.e. recursos humanos, 
serviços de tecnologia da informação e comunicação, passagens, eventos, entre outros 
elegíveis) que possivelmente serão objeto da utilização de recursos da EMBRAPII caso o 
projeto seja aprovado. 

 

 

OBJETO DE DESPESA  

 
 
ESTIMATIVA DE VALOR / 
FAIXA DE VALOR 

FINALIDADE DA DESPESA / 
CONTRIBUIÇÃO PARA 
ACESSO AO MERCADO DA 
SOLUÇÃO DESENVOLVIDA 
COM A EMBRAPII 

   

   

   

   

   

 

3. PROPOSTA DE CRITÉRIO DE ÊXITO MERCADOLÓGICO PARA PROJETO CICLO 3  
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Tendo em vista a caracterização geral do projeto de Ciclo 3 e o Plano Simplificado de Utilização 
de Recursos apresentado acima, a startup deve indicar abaixo qual/quais a(s) metas e o(s) 
indicador(es) propostos como forma de verificação de êxito mercadológico no prazo de dois 
anos contados da celebração do contrato. Esta proposta poderá ser avaliada por consultores 
e, após negociação e validação, será formalizada como anexo ao Contrato a ser celebrado 
entre a EMBRAPII e a startup. O processo de avaliação dos consultores será pautado pelos 
parâmetros estabelecidos no Anexo III. As metas de sucesso e os indicadores respectivos 
serão pactuados caso a caso, e deverão levar em consideração a necessidade de serem 
auditáveis, desafiadores, alcançáveis, conectados com a evolução mercadológica e financeira 
da startup, e capazes de evidenciar de forma clara o alcance dos objetivos de crescimento 
e/ou reconhecimento da startup. Os critérios de sucesso pactuados serão utilizados como 
referência para definição sobre devolução ou não de recursos ao término do prazo contratual.  

Espera-se que os indicadores e metas sejam pactuados no formato abaixo. Apresentam-se 
abaixo possíveis indicadores, a título exemplificativo. Sugere-se preferencialmente o uso de 
indicadores físicos ou outros facilmente verificáveis. A definição de tais parâmetros será 
pactuada caso a caso, levando-se em consideração a natureza dos produtos e/ou serviços 
comercializados pela startup. 

 

Indicador Situação atual Meta de sucesso para 
o prazo de 2 anos 

Forma de apuração 

Unidades do produto 
vendidas 

1.000/ano 5.000/ano Disponibilização de notas 
fiscais do período 

Faturamento anual 
vinculado ao produto 

R$ 1.000.000/ano R$ 4.000.000,00 / ano Acesso a balanços contábeis 

Número de downloads 5.000 (número total) 500.000 (número total)  Consulta às appstores 

Número de assinantes 
do serviço 

500 10.000 Acesso a documentos 
corporativos 

____________________________________________, _____/_____/__________  

(Local)                           (Data) 

 _____________________________________________  

(ASSINATURA)  

NOME COMPLETO DO(A) SIGNATÁRIO(A)   
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ANEXO III -  

Parâmetros e condicionantes de avaliação para aprovação de Projetos de Ciclo 3 

 

 

Parâmetro Condicionantes consideradas 

Elegibilidade jurídica Atendimento da empresa, empreendedores e investidores aos 
requisitos previstos 

 
Elegibilidade técnica 

Resultados favoráveis do Ciclo 2 ou Ciclo Integrado, elegibilidade do 
co-investidor, métricas adequadas de avaliação propostas pela 
empresa  
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ANEXO IV 

Modelos de Carta de Investimento 
 

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTO PARA FINS DO CICLO 3 EMBRAPII  

(PESSOA FÍSICA - INVESTIDOR ANJO)  

Conforme entendimentos mantidos com a Empresa Proponente ______________________ 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE), inscrita no CNPJ nº ___________________________ (CNPJ 
DA PROPONENTE), bem como a realização de todas as análises necessárias para embasar 
minha decisão de investimento, eu, ______________________________________ (NOME 
COMPLETO, SEM ABREVIAÇÕES), inscrito (a) no CPF nº ______________, confirmo haver 
investido na data de _____________ - ou estar disposto a investir - R$ ___________________ 
(VALOR POR EXTENSO) na referida empresa por meio de um Contrato de Opção de Compra ou 
instrumento equivalente. Conforme as condições do Programa EMBRAPII LAB2MKT - CICLO 3, 
a declaração de investimento futuro fica vinculada à eventual aprovação do projeto de Ciclo 3 
apresentado pela Proponente no referido Programa.  

Outrossim, declaro não possuir qualquer grau de parentesco, consanguíneo ou afins, até o 
segundo grau, com quaisquer Sócios da Empresa Proponente, e comprometo-me à estrita 
observância dos termos da Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII. 

Declaro, por último, ter ciência das seguintes condições:  

a) O aporte realizado ou a ser realizado respeita os prazos e demais condições previstas na 
Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII;  

b) Caso a Proponente venha a ter seu contrato de  Projeto de Ciclo 3 celebrado com a 
EMBRAPII, a não comprovação do investimento ora declarado, na forma e nas condições 
estabelecidas na Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII, acarretará na aplicação à 
PROPONENTE das sanções contratuais previstas em referido Contrato.  

c) A EMBRAPII realizará seu aporte tão logo seja comprovado o investimento. 

Esta declaração tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

____________________________________________, _____/_____/__________  

(Local)                                                      (Data) 

 

 _____________________________________________  

(ASSINATURA)  

NOME COMPLETO DO(A) SIGNATÁRIO(A)  
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DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTO/APOIO PARA FINS DO CICLO 3 EMBRAPII 
(PESSOA JURÍDICA)  

Conforme entendimentos mantidos com a Empresa Proponente _______________________ 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE), inscrita no CNPJ nº ___________________________ (CNPJ 
DA PROPONENTE), bem como a realização de todas as análises necessárias para embasar a 
decisão de investimento/apoio, a ______________________________________ (NOME 
COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA, SEM ABREVIAÇÕES), inscrita no CNPJ nº ______________, 
confirma haver investido/apoiado na data de _____________ - ou estar disposta a 
investir/apoiar R$ ___________________ (VALOR POR EXTENSO) por meio de um Contrato de 
Opção de Compra ou instrumento equivalente no caso de aporte da empresa para viabilizar 
uma primeira aquisição do produto ou serviço da empresa. Conforme as condições do 
Programa EMBRAPII LAB2MKT - CICLO 3, a declaração de investimento fica vinculada à eventual 
aprovação do projeto de Ciclo 3 apresentado pela Proponente no referido Programa. 
Outrossim, declara que os Sócios:  

(i) não possuem qualquer grau de parentesco, consanguíneo ou afins, até o segundo grau, com 
quaisquer Sócios da Empresa Proponente,  

(ii) que os mesmos não detém participações na referida empresa, e  

(iii) comprometem-se à estrita observância dos termos da Orientação Operacional Ciclo 3 
EMBRAPII. 

Declara, por último, ter ciência das seguintes condições:  

a) O aporte realizado ou a ser realizado respeita os prazos e demais condições previstas na 
Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII;  

b) Caso a Proponente venha a ter seu contrato de Projeto de Ciclo 3 celebrado com a EMBRAPII, 
a não comprovação do investimento/apoio ora declarado, na forma e condições estabelecidas 
na Orientação Operacional Ciclo 3 EMBRAPII, acarretará na aplicação à PROPONENTE das 
sanções contratuais previstas em referido Contrato.  

c) A EMBRAPII realizará seu aporte tão logo seja comprovado o investimento ou apoio. 

Esta declaração tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.  

____________________________________________, _____/_____/__________  
(Local)                                                                                            (Data)  

 _____________________________________________ 

(ASSINATURA)  

NOME COMPLETO DO(A) SIGNATÁRIO(A)  

 ___________________________________________________________________________ I. 
INSTRUÇÕES:  
a. Repetir os campos para Assinaturas tanto quantos forem os Sócios-Administradores com poderes de representação, conforme explicitado no 
Contrato Social da Empresa Investidora; 
b. Anexar o Contrato Social à presente Carta de Compromisso de Investimento, digitalizando-a em conjunto com a mesma.  
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