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INOVAÇÃO 
NA INDÚSTRIA
A Internet das Coisas (IoT) promete 
mudar padrões e alterar 
radicalmente a Indústria no mundo.

Objetos conectados e inteligentes 
estão não só redefinindo e 
otimizando a linha de produção,  
mas também estão expandindo e 
dando novo sentido ao ciclo de 
vida dos produtos.



O ROADMAP 
DA MUDANÇA...

PRODUTO

 A IoT será ferramenta de inovação 
para promover uma mudança 
radical na indústria.

INTELIGÊNCIA CONECTIVIDADE SISTEMAS BIG DATA + 
ANALYTICS

PRODUTOS 
INTENSIVOS EM 

SERVIÇOS

ERA DA 
INFORMAÇÃO

ERA DOS PRODUTOS 
INTENSIVOS EM SERVIÇO

ERA 
INDUSTRIAL



CESAR
UNIDADE EMBRAPII PARA IoT

Em 2016 o CESAR foi credenciado como a 
Unidade Embrapii para Internet das 
Coisas (IoT) no Brasil. 

Dessa forma, o centro de inovação tem 
recursos para coinvestir com empresas 
industriais no desenvolvimento de 
projetos de inovação em IoT.

Saiba mais sobre Objetos Conectados.

https://www.slideshare.net/CESAR/internet-das-coisas-a-era-dos-objetos-inteligentes-e-conectados


A Embrapii credencia instituições de pesquisa 
científica e tecnológica, públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, com experiência comprovada no 
desenvolvimento de projetos de inovação em 
parceria com empresas do setor industrial (*).

As unidades de pesquisa são constituídas a partir 
de competências tecnológicas específicas. 

EMBRAPII 
UNIDADES CREDENCIADAS

(*) Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) de 5 a 33, 62.01-5 e 62.03-1



A unidade Embrapii entra com até 1/3 do 
orçamento total do projeto (recursos 
não reembolsáveis).

Os 2/3 restantes serão negociados entre 
a empresa e o CESAR, sendo que pelo 
menos 1/3 do orçamento total deve  ser 
bancado pela empresa. 

Caso exista interesse, o CESAR pode 
entrar com uma contrapartida não 
financeira ao projeto.

Negociados 
entre EMPRESA 
e CESAR

2/3

EMBRAPII
INVESTIMENTO

1/3

Empresas Industriais:
Recursos Financeiros
FINEP, BNDES
Fundações de Amparo
obrigatoriedade: ANP, 
ANEEL, Lei de 
Informática e outros

Unidade 
EMBRAPII/Polo:
Contrapartida 
Econômica e/ou 
Contrapartida financeira

Recursos não 
reembolsáveis

Fluxo Contínuo



O retorno esperado pelo CESAR pela 
execução de um projeto Embrapii 
será mediante o compartilhamento 
da propriedade intelectual (PI) com a 
empresa e/ou remuneração 
decorrente da futura comercialização 
do produto desenvolvido (royalties).

REMUNERAÇÃO DA 
UNIDADE EMBRAPII
PI e/ou ROYALTIES



O CESAR vem se posicionando sobre 
Internet das Coisas, bem como realizando 
experimentos e iniciativas na área, como:

Metaplataforma aberta 
de IoT do CESAR

POETAS.IT - Políticas 
Públicas para IoT

Experimentos de P,D&I
em IoT

Cases de Sucesso
em IoT no CESAR

PROJETOS DO 
CESAR EM IoT

PROJETOS DO CESAR EM IOT



KNOT
O KNOT é uma metaplataforma 
aberta que está sendo desenvolvida 
pelo CESAR, e que se propõe a 
conectar diversas plataformas de 
IoT existentes, garantindo assim 
interoperabilidade de comunicação 
entre as mais diversas coisas.

Saiba mais sobre o KNOT.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

http://knot.cesar.org.br/


POETAS.IT
O CESAR em parceria com o TecnoPuc, o 
NGPD, a Porto Marinho e o CIFS, lançaram   
o POETAS.IT - Políticas e Estratégias para 
Tecnologias, Aplicações e Serviços 
para a Internet de Tudo documento aberto 
com uma série de estratégias para políticas 
públicas de incentivo à difusão da IoT no 
Brasil.

Leia e contribua com o POETAS.IT

PROJETOS DO CESAR EM IOT

http://poetas.it.cesar.org.br


CASE
Monitoramento do nível 
de Oxigênio de Cilindros
Sistema de monitoramento do nível do 
oxigênio que está sendo entregue a 
pacientes com doenças como DPOC*, 
gerando maior precisão da posologia médica 
e menor desperdício, além de um controle 
mais preciso na gestão de estoque de 
oxigênio pelas clínicas.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

*DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

EMBRAPII



CASE
VAI: Assistente Veicular
Assistente pessoal que entrega informação 
segura e precisa como: localização, 
rastreamento indicações de falhas e aspectos 
da saúde do carro, em tempo real; evitando 
prejuízos causados pela falta de manutenção 
do carro, além de gerar dados para que as 
concessionárias possam oferecer serviços 
mais personalizados aos donos de veículos.

Saiba mais em: http://vai.com.vc 

PROJETOS DO CESAR EM IOT

EMBRAPII

http://vai.com.vc


CASE
Segurança de Perímetro
Experimento utilizando o KNoT como 
viabilizador para a implantação de 
inteligência em soluções de controle de 
perímetro de segurança, através da 
substituição da infraestrutura cabeada       por 
soluções de baixo custo baseadas 
em interoperabilidade de sensores,   
atuadores e comunicação 
sem fio.

PROJETOS DO CESAR EM IOT



Smart Metering
Estudo e especificação técnica de 
um protocolo brasileiro para coleta 
automática e remota de dados de 
consumo elétrico residencial e 
industrial, promovendo redução de 
perdas e aumento de eficiência 
operacional.

CASE

PROJETOS DO CESAR EM IOT



Monitor de Irrigação
Como melhorar a performance no campo, tendo 
um melhor controle e acompanhamento dos 
Pivôs Centrais de Irrigação?

O CESAR desenvolveu uma solução própria         
de um serviço de monitoração de Pivôs      
baseado nas necessidades e restrições 
de infraestrutura e conectividade do
campo, nos interiores do Brasil.

Saiba mais sobre o                                                  
Monitor de Irrigação.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

CASE

http://monitordeirrigacao.com
http://monitordeirrigacao.com


Medidor do nível de água
Foram instalados sensores em um bebedouro 
para medir o nível de água. Esse experimento 
é uma prova de conceito para se aplicar a 
mesma tecnologia para medição da 
quantidade de líquidos, gás e químicos em 
cilindros industriais.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

EXPERIMENTOS



Estação Microclima e Poluição
O CESAR está desenvolvendo um conjunto de 
estações de monitoramento de parâmetros de 
ambiente compostos por estação de de grande 
clima, recursos hídricos e microclima e poluição. 
Considerando as políticas públicas de redução 
de emissões de gases de efeito estufa, o 
monitoramento estruturado 
de parâmetros de clima são 
extremamente relevantes para 
este acompanhamento.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

EXPERIMENTOS



Monitoramento de Ambiente
Desenvolvimento de um sistema de 
Mapeamento Digital para medir: micro 
temperaturas em grandes ambientes 
(zonas frias e zonas quentes), intensidade 
de iluminação e ruído, além da qualidade 
do ar, garantindo assim condições ótimas 
de trabalho em um escritório inteligente.

PROJETOS DO CESAR EM IOT

EXPERIMENTOS



17%

PARCEIROS EM PROJETOS EMBRAPII 
PROJETOS EM EXECUÇÃO NO CESAR
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A CESAR School está alinhada com as 
necessidades de formação que o 
mercado exige, e por isso oferece o 
curso de Pós-Graduação  em IoT - 
Internet of Things.

Saiba mais sobre o curso.

Pós-graduação
INTERNET OF

THINGS

https://www.cesar.school/pos-em-iot-internet-of-things/


CONTATO
negocios@cesar.org.br
http://cesar.org.br
slideshare.net/cesar
+55 81 3425-4700



OBJETIVOS
Aumentar a inovação na indústria (diminuir 
risco e custo)

Agilidade e flexibilidade na contratação e 
execução dos projetos

Fluxo contínuo para contratação de projetos

Atender à demanda das empresas por 
inovação

Fomentar a colaboração entre empresas e ICTs
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MODELO DE GESTÃO E 
GOVERNANÇA
Instituição privada sem fins lucrativos (OS)

Regida por um Conselho de Administração 

Sem amarras tradicionais dos órgãos de 
fomento públicos

Seleção rigorosa das Unidades EMBRAPII 
credenciadas

Modelo descentralizado de contratação de 
projetos
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