
Mudando os Negócios,
Mudando com os Negócios

A JICA oferece várias modalidades de apoio financeiro para introdução 
de produtos e tecnologias das empresas japonesas que contribuem 
para resolver os desafios de desenvolvimento do país parceiro. 

SETOR PRIVADO 
JAPONÊS

ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 
DO PAÍS PARCEIRO

PROGRAMA DE PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADO

JICA Brasília
SCN. Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 
Sala 402 CEP: 70.712-900 Brasília - DF
Tel: +55 (61) 3321-6465
E-mail: brbs_oso_rep@jica.go.jp

Estudo de Viabilidade para a 
Aplicação de Tecnologias Japonesas
» Formulação de modelo de negócios e

análise da possibilidade de desenvol-
ver projetos ODA (Assistência Oficial
para o Desenvolvimento) Utilizando
tecnologias, produtos, know-how en- 
tre outros de empresas japonesas.

Quero formular 
modelos de 
negócios

Empreendimento para a Promoção, 
Demonstração e Comercialização
» Formulação do esboço do empreen-

dimento, analisando o modelo de ne-
gócios por meio de demonstração e
promoção de tecnologias, produtos
e know-how e estudo da possibilida-
de de utilização dos projetos ODA.

Quero testar o produto 
e formular planos de 
atividades de negócios

Pesquisa Básica para 
Coleta de Informações
» Contribuir com os países parceiros

na análise e coleta de informações
para a prospecção de novos mode-
los de negócios.

Quero coletar 
informações 
básicas 

Quero implementar negócios concretos Outros

Estudo Preparativo para 
a Cooperação (Programa 
de Infraestrutura PPP)
» Formulação de planos de atividades

dos projetos que queiram utilizar
as modalidades de financiamento e
investimento para o setor privado,
empréstimos em moeda japonesa
entre outras e para verificar a viabi-
lidade e eficácia dos mesmos.

Projetos Comunitários
» São projetos que objetivam pro-

mover a participação da sociedade
japonesa, por meio das ONGs, so-
ciedade civil, e universidades, entre
outros setores, na cooperação in-
ternacional para a melhoria da vida
da população brasileira.

Financiamento 
e Investimento 
para o Setor Privado
» Refere-se a financiamento e inves-

timento de projetos que são difíceis
de serem financiados pelas institui-
ções financeiras existentes.
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