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1. Apresentação sobre a JICA
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Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)
 A JICA realiza Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) para
o governo do Japão, em um esforço para reduzir a pobreza e
enfrentar outros desafios nos países parceiros, mobilizando
efetivamente os recursos humanos, técnicos e financeiros do Japão.
 A JICA implementa cooperação técnica, empréstimos ODAs,
Cooperação Financeira Não Reembolsável e Financiamentos e
Investimentos para o Setor Privado. Ela também envia Voluntários de
Cooperação no Exterior do Japão e Equipe de Auxílio em Desastres
do Japão para os países parceiros.

 A JICA fornece ODA para os países
parceiros implementarem infraestrutura,
políticas e instituições para ajudar a
desenvolver seus setores e melhorar as
oportunidades de comércio e
investimentos.
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Pontos Fortes da JICA
Presença Global
Quase 100 escritórios em
todo o mundo
(principalmente nos países
parceiros)

15 escritórios no Japão

• A presença da JICA se
estende para Ásia, África,
Oriente Médio, Américas
Central e do Sul e outras
partes do mundo.

Recursos Humanos

Informação

Rede humana ampla e
confiabilidade baseadas em
mais de 50 anos de
cooperação em países
parceiros

Informações locais atualizadas e
profundas dos funcionários da
JICA e dos peritos externos do
Japão e de outros países

• A JICA realiza programas de
treinamentos para oficiais
administrativos, proprietários
de empresas e outras partes
interessadas de países
parceiros (mais de 17.000
participantes no EF2017).
• A JICA mantém fortes
relacionamentos com
contrapartes de países
parceiros.
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• A JICA envia mais de 10.000
peritos e mais de 1.000
Voluntários no Exterior do
Japão (EF2017).
• O site da JICA oferece
informações abrangentes a
12.000 membros registrados
que buscam uma carreira em
cooperação internacional
(EF2017).

Parceria Público-Privada da JICA
• Consciente das limitações da ODA (Assistência Oficial para o Desenvolvimento) convencional,
a JICA procurou resolver os desafios socioeconômicos enfrentados pelos países parceiros por
meio de negócios em parceria com empresas privadas. A assistência da JICA às PMEs para
expandir seus negócios no exterior também visa a revitalização da economia regional no
Japão.

JICA

Empresas Japonesas

Colaboração com
órgãos públicos

Rede e
confiança

Tecnologias

Ideias

Informações dos
países parceiros

Peritos

Know-how

Fundos

Parceria
Resolver os desafios enfrentados pelos países parceiros
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Parceria da JICA com o Setor Privado Japonês
Utilizando várias modalidades, a JICA colabora com o setor privado
japonês para conduzir a ODA de maneira mais eficiente e eficaz.

Empréstimo
ODA

Cooperação
Técnica
(Envio de peritos,
treinamentos)

Cooperação
Financeira Não
Reembolsável

Programa de Apoio
aos Negócios de
ODSs

Programa de Apoio aos Negócios de ODSs
• O setor privado japonês possui recursos tecnológicos e humanos em várias
áreas que podem ajudar a atender às necessidades da sociedade e ter um
impacto positivo no bem-estar social dos países parceiros.
• A JICA convida propostas de projetos de empresas japonesas e colabora com
os projetos aprovados.
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２. Programa de Apoio aos Negócios de ODSs
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
• Em setembro de 2015, "Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável” foi adotada na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, na
Sede da Organização das Nações Unidas. O plano de ação necessário de 2015 a 2030 foi
estabelecido como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma coletânea de 17
objetivos globais e 169 metas em substituição aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
anteriores.
17 Goals to Transform Our World
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Programa de Apoio aos Negócios de ODSs
• A JICA ajuda os países parceiros a corresponder suas necessidades de
desenvolvimento com os produtos e tecnologias adequados fornecidos pelas
empresas japonesas.
Iniciativas ganha-ganha
para resolver os
Empresas
Países parceiros
desafios de
japonesas
desenvolvimento* nos
países parceiros

Em busca de
negócios no exterior

Apoio

Em busca de
resolver os desafios
de desenvolvimento

JICA
Promover as empresas japonesas a contribuírem para o
desenvolvimento socioeconômico dos países parceiros
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Vantagens de Usar o Programa de Apoio aos Negócios de ODSs
• As pesquisas apresentarão tecnologias japonesas avancadas
Um dos pontos fortes do Japão reside em sua tecnologia avançada. As empresas japonesas do setor privado,
equipadas com esse conhecimento tecnológico, realizarão demonstrações no seu país para ajudar a identificar
quais tecnologias e produtos o país realmente precisa.

• As pesquisas ajudarão a enfrentar vários problemas.
À medida que as questões globais se tornam mais diversas, espera-se cada vez mais a participação de
empresas do setor privado com tecnologias e ideias avançadas em atividades de apoio ao desenvolvimento
para fornecer uma solução mais personalizada para lidar com questões específicas e atender a diferentes
necessidades. A JICA continuará aprimorando suas parcerias com o setor privado e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.

• As pesquisas contribuirão para o crescimento industrial e econômico do país parceiro.
As pesquisas ajudarão a estabelecer parcerias entre as indústrias de seu país e os produtos e tecnologias
japoneses para fortalecer o crescimento econômico do país, contribuindo assim para o desenvolvimento
sustentável. Isso também resultará em novos negócios, levando a maiores oportunidades de emprego em seu
país.
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Programa de Apoio aos Negócios de ODSs
Programa de Apoio aos Negócios de ODSs e PMEs Japonesas

Parceria com
Pequenas e Médias
Empresas (PMEs)
Pesquisa Básica

Estudo de Viabilidade
para Aplicação de
Tecnologia Japonesa

Empreendimento para a
Promoção, Demonstração
e Comercialização

Coleta e análise dos dados
básicos
(alguns meses à 1 ano)

Análise de viabilidade de
tecnologias, produtos, e know-how
para desenvolver um modelo de
negócios
(alguns meses à 1 ano)

Análise do modelo de
negócios por meio de
demonstração e promoção
das tecnologias e produtos
(1 à 3 anos)

11

Exemplos de Produtos e Tecnologias que possam
Ajudar a Solucionar Desafios de Desenvolvimento
Exemplo

Área

Meio-Ambiente e Energia
Sistema de monitoramento de emissões de CO2

Tratamento de esgoto
Unidade de liquidação de plástico

Purificação e tratamento de
água
Escavadeira operada remotamente

Treinamento vocacional e
desenvolvimento de
profissionais industriais
Ferramentas

Bem-estar
Impressora Braille
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Aplicação possível
Geração de energia com energia
renovável, banheiros de compostagem,
sistema de monitoramento de chuvas,
gerenciamento de barragens, etc.
Tratamento de resíduos orgânicos,
recuperação de aterros de resíduos
urbanos, tratamento de resíduos
médicos, conversão de resíduos
plásticos em combustível, etc.
Equipamento de medição de qualidade
da água, purificadores de água,
dispositivo de filtragem, joukasou, etc.
Moldagem, transporte aprimorado de
produtos, trituradores, máquinasferramentas, instrumentos de teste e
medição, etc.

Cadeiras de rodas, equipamentos de
reabilitação, equipamentos de
enfermagem, terminais móveis braille,
impressoras braille, impressoras SD, etc.

Exemplos de Produtos e Tecnologias que possam
Ajudar a Solucionar Desafios de Desenvolvimento
Exemplo

Área

Agricultura

Aplicação possível
Moinhos de arroz, estufas, bombas de
irrigação, máquinas de colheita e
processamento, etc.

Moinho para arroz de grão longo

Saúde e Medicina
Dispositivo de medição de bilirrubina do sangue

Educação

Registros eletrônicos de saúde, sistemas
de rede médica, equipamentos de raio-x,
equipamentos de monitoramento de parto,
dispositivos médicos móveis, etc.
Canetas de voz, sistemas de e-learning,
materiais didáticos de ciência, kits de
experimentos científicos, etc.

Materiais didáticos de ciência e matemática

Prevenção de desastres,
contramedidas contra
desastres, etc.
Folhas de filtro multifuncionais
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Alarmes, iluminação provisória,
equipamentos para resgate, etc.

３. Explanação de cada modalidade de
assistência
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Parceria com Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
Pesquisa Básica
Apoiamos a coleta de dados básicos para explorar um modelo de negócios para
enfrentar os desafios de desenvolvimento nos países parceiros.
Empresas Japonesas

Lançar negócios nos países parceiros para
ajudar o desenvolvimento socioeconômico
local

Países parcerios

JICA
Assistência na coleta dos dados básicos
necessários à expansão de negócios

Candidato Alvo

Empresas incorporadas no Japão

Período do projeto

Em torno de 1 ano
Áreas que auxiliam o desenvolvimento socioeconômico de um país parceiro

Área Alvo

(por exemplo, ambiente e energia, tratamento de resíduos, purificação e tratamento de água,
treinamento vocacional, desenvolvimento industrial, agricultura, saúde e medicina)
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Estudo de Viabilidade para Aplicação de Tecnologia Japonesa
Apoiamos uma empresa japonesa a explorar ideias de negócios para solucionar os desafios
enfrentados nos países parceiros com tecnologias, produtos e conhecimentos próprios, além
de estudar a viabilidade de um projeto de ODA e desenvolver um modelo de negócios.
Países Parceiros

Empresas Japonesas
Estudar se uma ideia de negócio e suas
tecnologias ou produtos possa efetivamente
ajudar a resolver os desafios socioeconômicos
enfrentados nos países parceiros

JICA

Desafios
socioeconônimos

Assistência na realização de estudo para
desenvolver um modelo de negócios

Candidato Alvo

Empresas incorporadas no Japão

Período do projeto

Em torno de 1 ano
Áreas que auxiliam o desenvolvimento socioeconômico de um país parceiro

Área Alvo

(por exemplo, ambiente e energia, tratamento de resíduos, purificação e tratamento de água,
treinamento vocacional, desenvolvimento industrial, agricultura, saúde e medicina)
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Empreendimento para a Promoção, Demonstração e
Comercialização
Apoiamos o desenvolvimento de um plano de negócios que resolve os desafios
enfrentados nos países parceiros por meio de atividades como a análise de um modelo
de negócios, incluindo a verificação de suas tecnologias, produtos e conhecimentos;
promoção do entendimento do produto; e estudo para desenvolver um projeto de ODA.
Empresas Japonesas
Países Parceiros
Verificar a efitividade de um modelo de negócios
proposto com suas tecnologias e produtos para
resolver os desafios socioeconômicos nos países
parceiros

JICA
Assistência na realizaçnao das atividades necessárias
para desenvolver um plano de negócios

Candidato Alvo

Empresas incorporadas no Japão

Período do projeto

1 à 3 anos

Desafios
socioeconônimos

Áreas que auxiliam o desenvolvimento socioeconômico de um país parceiro
Área Alvo

(por exemplo, ambiente e energia, tratamento de resíduos, purificação e tratamento de água,
treinamento vocacional, desenvolvimento industrial, agricultura, saúde e medicina)
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Fluxograma do Processo
1. Pesquisa preliminar

2. Envio de proposta à JICA

3. Análise de proposta pela JICA

4. Assinatura de Ata da Reunião entre contraparte, JICA e empresa japonesa
(somente para Empreendimento para a Promoção, Demonstração, Demonstração e Comercialização)

5. Assinatura de contrato entre JICA e empresa japonesa

6. Início de projeto
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Ata de Reunião (M/M)
* Criação de um acordo para a estrutura do programa (não juridicamente vinculativo)
* O objetivo do M/M é definir as atividades e a divisão de papéis

Empresa Japonesa

(1) Enviar M/M (rascunho)

Contraparte

(2) Verificar e solicitar
alterações
(3) Enviar a
versão final
para JICA
(6) Assinatura da
empresa

(4) JICA solicita
oficialmente a assinatura
da contraparte
JICA

19

(5) Assinatura da
contraparte e da
JICA

Divisão de Papéis e Responsabilidades
Papéis e responsabilidades da
equipe da JICA (exemplos)

Papéis e responsabilidades da C/P
(exemplos)

• Fornecer os produtos e serviços
necessários para pesquisas e
demonstrações (e custos de envio
do Japão)
• Despesas de pesquisas
• As despesas de atividades no Brasil
• Despesas para seminários e
workshop

• Despesas de serviços públicos
• Despesas de recursos humanos
deste programa
• Auxiliar no procedimento de isenção
de impostos relacionado ao
equipamento
• Indicação de locais para
demonstração
• Fornecer dados
• Assinar um certificado de entrega
do equipamento até a conclusão do
programa
• Gerenciar e manter o equipamento
após a conclusão do programa
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Programa de co-criação de conhecimento no Japão
“Programa de co-criação de conhecimento no Japão” visa proporcionar aos funcionários públicos uma melhor
compreensão dos produtos / tecnologias, oferecendo uma oportunidade de esclarecer as reais necessidades
de seus países e aprender com muitos aspectos diferentes, como estruturas legais japonesas, sistemas
administrativos e cooperação indústria-academia-governo relacionados aos produtos / tecnologias.

3 meses
antes

2.5 meses
antes

• A equipe da pesquisa explica as informações do programa ao C/P

• (Somente para Estudo de Viabilidade para Aplicação de Tecnologia Japonesa)
• A JICA Brasil envia a “Carta de Implementação” a C/P.
• C/P envia a “Carta de Acordo” à JICA.

2 meses
antes

• C/P envia “Formulário de Registro” para cada paticipante candidato à equipe
de pesquisa.
• A equipe seleciona os participantes e envia “Carta de Aprovação” à C/P.

1.5 meses
antes

• Os participantes, C/P e JICA fazem os preparativos necessários para a visita
ao Japão (visto, passaporte, etc.)

Realização
do
programa

• Realização do programa. * A equipe japonesa não arcará com nenhuma despesa
adicional incorrida pelo cancelamento repentino de participantes, trocas de voos,
estadas para sua própria conveniência e assim por diante, que devem ser pagos pela
C/P ou respectivos participantes.
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Entrega de equipamentos
* Equipamento usado na pesquisa será entregue a C/P no final do projeto.
* “Certificado de Entrega” precisará ser assinado.
* Uma vez o equipamento é entregue, será responsabilidade da C/P gerenciar e manter o
equipamento.

Transporte de
equipamentos e
isenção de impostos

Entrega do
equipamento durante
o programa

entrega do
equipamento após o
programa

• A equipe de pesquisa da JICA é responsável pelo transporte de equipamentos.
• Solicitamos a cooperação da C/P com o procedimento de desembaraço
alfandegário e de isenção de impostos.

• Durante o programa, o equipamento será de propriedade da JICA e usado para
demonstrações e atividades promocionais
• A C/P ajuda a equipe da JICA a colocar o equipamento em locais apropriados.
• “Certificado de Entrega” é assinado no final da pesquisa.

• A C/P será responsável pelo gerenciamento e manutenção adequados do
equipamento.
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