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Criado pelo Itamaraty, em 2017, o programa busca quebrar os estereótipos
vinculados à imagem do Brasil no exterior e mostrar País que produz
conhecimento, produtos e serviços em setores da fronteira científica, com
atividades que abrangem acompanhamento de políticas públicas,
elaboração de inteligência de mercado, identificação de parcerias, atração
de investimentos, apoio à internacionalização de empresas de tecnologia,
mobilização da diáspora científica e tecnológica brasileira no exterior, bem
como fomento à colaboração entre parques tecnológicos e ambientes de
inovação brasileiros e estrangeiros.

Mais informações: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-
tecnologia-e-inovacao/programa-de-diplomacia-da-inovacao 
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Apresentação da série

Nos últimos anos, o Brasil registrou aumento significativo no número de startups, em paralelo ao
amadurecimento dos ambientes promotores de inovação, a melhorias no quadro normativo e à
atração recorde de investimentos para o setor de empreendedorismo inovador. Para que essa
curva ascendente se mantenha, considera-se que a internacionalização deva ser meta cada vez
mais presente por todos os integrantes do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação
(SNCTI). Internacionalização não é apenas o início de operações comerciais no exterior, atração
de investimentos ou formação de parcerias, mas também abarca o estabelecimento de conexões,
o descobrimento de tendências, e o teste de ideias e produtos, que impactam na viabilidade e
sustentabilidade de projetos e soluções tecnológicas, mesmo que tenham aplicação apenas em
território nacional.

O mapeamento das características dos ambientes promotores de inovação no exterior, que
engloba o levantamento dos ecossistemas de inovação e dos mecanismos de geração de
empreendimentos inovadores existentes em determinado local, consiste em passo inicial para a
jornada de internacionalização de empresas brasileiras de base tecnológica ou de outros
integrantes do SNCTI, pois são essenciais para a construção de um plano de expansão
internacional e mesmo para validação do modelo de negócios e soluções tecnológicas em
mercados estrangeiros. A escolha de um destino dependerá de avaliação baseada no exame da
legislação, barreiras, incentivos, apoio de ambientes promotores de inovação e traços da própria
cultura local. 

O Itamaraty, por meio de sua rede de Setores de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTECs) em
embaixadas e consulados ao redor do mundo, detém capacidades privilegiadas de coletar
informações, identificar oportunidades, bem como realizar análises sobre os ambientes
promotores de inovação em que estão inseridos.

A série "Mapeamentos de Ambientes Promotores de Inovação no Exterior", elaborada no âmbito
do Programa de Diplomacia da Inovação (PDI) do Itamaraty, busca oferecer inteligência de
mercado útil aos atores do SNCTI. Espera-se que esses estudos contribuam para a estratégia de
internacionalização de startups e outros agentes de inovação brasileiros.
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S I G L A S  E
A B R E V I A T U R A S

Acate – Associação Catarinense de Tecnologia
Anprotec – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores
BRICS – grupo formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul
C,T&I – Ciência, Tecnologia e Inovação
CAS – “Chinese Academy of Sciences”
CES – “Consumer Electronics Show”
CIIF – “China International Industry Fair”
COMAC – “Commercial Aircraft Corporation of China”
CSITF – “China (Shanghai) International Technology Fair”
FLAUC – “Fudan-Latin America University Consortium”
IA - Inteligência Artificial
MWC – “Mobile World Congress”
R&D – “Research and Development”
S&T – “Science and Technology”
SHEITC – “Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization”
SHPEA – “Shanghai Private Equity Association”
SME – Pequenas e Médias Empresas
STCSM – “Science and Technology Commission of Shanghai Municipality”
STIC – “Shanghai Technology Innovation Center”
Unicamp – Universidade Estadual de Campinas
USP – Universidade de São Paulo
WAIC – “World Artificial Intelligence Conference”
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CIDADE

XANGAI

MUNICÍP IO DE
XANGAI

Apresentação

O município de Xangai, localizado no estuário do
rio Yangtze, possui população de 24 milhões de
habitantes, constituindo a área urbana mais
populosa da China. Dispõe de rede avançada de
infraestrutura, com o maior porto do mundo por
transporte de carga, dois aeroportos
internacionais, três estações de trem principais e
705 km de linhas de metrôs. Em 2019, seu PIB
atingiu RMB 3,8 trilhões (cerca de US$ 535
bilhões), o maior entre as cidades chinesas e o
décimo maior em comparação com as províncias
do país. Apresenta, ainda, a segunda maior renda
per capita entre as províncias da China, de pouco
mais de RMB 157 mil (US$ 22 mil). Segundo dados
oficiais de 2018, a indústria de Xangai investiu
cerca de RMB  55,5 bilhões (US$ 7,8 bilhões) em
pesquisa e desenvolvimento. 
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Programa de
Diplomacia da Inovação

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Sítio eletrônico: http://stcsm.sh.gov.cn/english

Sítio eletrônico: http://english.sheitc.sh.gov.cn/index.htm

Science and Technology Commission of Shanghai Municipality
(STCSM)
A STCSM é o principal departamento governamental de Xangai
responsável pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação da
cidade. Entre suas atribuições estão: planejamento estratégico, política,
regulação, infraestrutura científica, recursos de inovação, gestão de
projetos, cultivo de talentos, transformação e industrialização, reforma
institucional, ecossistema de inovação, cooperação internacional e
divulgação científica.

Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization
(SHEITC)
A SHEITC tem, entre suas atribuições, a responsabilidade de orientar a
inovação tecnológica em diferentes setores; coordenar e organizar a
implementação de projetos científicos e tecnológicos no setor industrial;
impulsionar a cooperação entre indústria, escola e agência de pesquisa e
a comercialização das realizações científicas relevantes; orientar e facilitar
o estabelecimento de mecanismos de inovação empresarial em
tecnologia da informação; promover o desenvolvimento dos setores de
software, serviços de informação e indústrias emergentes, bem como
promover a fusão entre informatização e industrialização.

Entidades governamentais
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Contato:

Shanghai Technology Innovation Center (STIC)
Estabelecido em 1988 e subordinado à STCSM (acima), é responsável por
promover o empreendedorismo de novas e altas tecnologias, executar
políticas para promoção da inovação e supervisionar os parques
tecnológicos e as incubadoras da cidade. Realiza apoio a incubadoras e
pequenas e médias empresas tecnológicas, incluindo por meio da
elaboração e da execução de programas de financiamento
governamental. O STIC foi designado pelo governo chinês como ponto
focal para temas relativos à Rede BRICS de Inovação ("iBRICS Network").
Faz, ademais, parte da plataforma land2land da Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Sítio
eletrônico disponível em mandarim.

Sra. Cathy Zheng
Vice-diretora do departamento de cooperação
cathyzheng79@163.com
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Documento disponível em:
http://www.shanghai.gov.cn/newshanghai/xxgkfj/2035004.pdf

Shanghai Master Plan (2017-2035)
Organizado e preparado pelo governo municipal e aprovado pelo
Conselho de Estado, o documento serve como base oficial para
planejamento, construção e gerenciamento da cidade, inclusive em áreas
de C,T&I.

13th Five-year Plan for Science, Technology and Innovation (2016-
2020)
Estabelece as estratégias nacionais e define os principais objetivos,
tarefas e medidas para o desenvolvimento econômico e social do país,
incluindo no campo da C,T&I. Os governos provinciais e municipais, por
sua vez, elaboram planos regionais quinquenais com base no documento
nacional. O Plano encontra-se disponível em mandarim.

Plan for Comprehensively Promoting Pilot Innovation and Reform
and Accelerating the Building of Scientific and Technological
Innovation Center with Global Influence in Shanghai
Promulgado pelo Conselho de Estado, o Plano visa a estabelecer Xangai
como centro de inovação tecnológica de influência global. Centra-se na
promoção de reformas e inovações pioneiras e na integração da inovação
científica e tecnológica com o desenvolvimento econômico e social. O
Plano encontra-se disponível em mandarim. Maiores informações em
inglês podem ser encontradas na página 3 de informativo do governo
central.

Estratégias de C,T&I e principais
áreas de pesquisa e/ou vocações
de pesquisa
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Science, Technology and Innovation Action Plan
Trata-se de conjunto de numerosos programas setoriais de C,T&I que
seguem as prioridades de desenvolvimento e os objetivos do município
de Xangai, conforme descrito no 13º Plano Quinquenal de Ciência,
Tecnologia e Inovação da cidade. Os programas estão disponíveis em
mandarim.

Implementation Measures for Accelerating the High-Quality
Development of Artificial Intelligence in Shanghai
É um conjunto de 22 medidas-chave a serem implementadas pelo
governo municipal até o final de 2020 para impulsionar o
desenvolvimento de Xangai como centro global de inteligência artificial
(IA). O documento aborda o desenvolvimento de talentos (formação  e
treinamento em IA em universidades, institutos de pesquisas e empresas,
bem como atração de peritos); "open data" (disponibilização de dados
públicos para "deep learning"); integração industrial (apoio a empresas
centrais do ramo, com financiamento público de projetos industriais em
IA) e estabelecimento de cidades inteligentes e parques demonstrativos; e
provimento de recursos públicos para empresas envolvidas em pesquisa
e desenvolvimento. Documento disponível em mandarim.
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Shanghai Municipal Enterprise Technology Center
Trata-se de título concedido a empresas sediadas em Xangai que
contribuem significativamente para a inovação. Ao garantir uma série de
benefícios preferenciais, o reconhecimento visa estimular as empresas a
aumentar e aprimorar suas capacidades locais de pesquisa e
desenvolvimento. Entre esses benefícios, está a qualificação automática
para receber apoio financeiro concedido por agentes nacionais e locais
para projetos, subsídios, desenvolvimento de talentos, etc. Tais empresas,
ademais, terão prioridade especial quando se candidatarem a projetos e
fundos locais e nacionais de C,T&I.

Shanghai Municipal Engineering Research Center
O título é concedido a empresas, centros de pesquisa e universidades
sediadas em Xangai que operam em setores estratégicos e emergentes e
atuam como ponte entre a indústria e atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Tais entidades devem demonstrar comprometimento
com: avanços tecnológicos industriais por meio de atividades locais de
inovação; pesquisa experimental em tecnologias-chave; desenvolvimento
de protótipos e de componentes-chave para equipamentos centrais da
indústria da inovação; desenvolvimento de engenharia, comercialização e
aplicação de seus resultados tecnológicos; e fomento a talentos no
campo da engenharia tecnológica. Entre os benefícios concedidos, está o
acesso prioritário a fundos municipais, além de receber políticas
preferenciais e apoio administrativo no recrutamento de peritos, inclusive
estrangeiros.

Programas governamentais de
fomento à pesquisa e ao apoio a
startups
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High- and New-Technology Transfer Project
Título concedido a projetos que fomentem, de forma pioneira, a
transferência de alta tecnologia e que resultem em amostras, protótipos
ou serviços. Os projetos aprovados obtêm, por um período de cinco anos,
apoio na atração de talentos e na solicitação de fundos, de descontos
para empréstimos e de isenções de taxas para "leasing" ou uso territorial.

Technology Transfer "Boosting Plan" Programme
Oferece subsídios para companhias de Xangai que implementem
transferência ou comercialização de determinados resultados
tecnológicos produzidos por universidades locais. Diferentemente do
High- and New-Technology Transfer Project (acima), tem como alvo projetos
de alta tecnologia que gerem protótipos e serviços listados pelo governo.
Entre os benefícios oferecidos, empresas recebem subsídios de até 10%
do valor da transferência de tecnologia ou do contrato de
desenvolvimento tecnológico, tanto por universidades quanto por
empresas.

Shanghai Patent Subsidies
Com vistas a estimular o aumento de pedido de patentes de alta
qualidade e impulsionar sua comercialização, particularmente em
indústrias emergentes consideradas estratégicas, o governo municipal de
Xangai oferece diferentes subsídios a entidades locais e indivíduos que
solicitam, obtêm ou realizam atividades relacionadas a patentes. Entre as
facilidades oferecidas, estão (i) auxílio financeiro para o pedido de
patentes tanto na China quanto no exterior e (ii) subsídios concedidos
aos chamados "patent model unit" ou "patent pilot units" para atividades
relacionadas à operação, proteção e gerenciamento de patentes.
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Shanghai Hi-Tech "Little Giant" Enterprise
Tem por objetivo apoiar financeiramente micro, pequenas e médias
empresas e ampliar sua competitividade doméstica e internacional.
Concede reembolso de 20% de despesas relacionadas a pesquisa e
desenvolvimento após a conclusão de um projeto e apresentação dos
resultados esperados.

Shanghai Municipal Special Fund for SME Development
Oferece ampla gama de apoio, inclusive treinamento e financiamento a
pequenas e médias empresas em diferentes categorias de projetos.

Shanghai S&T Innovation Vouchers
Linhas de crédito, geralmente de até RMB 100 mil (cerca de US$ 14.500)
por ano, oferecidas a empreendedores e micro, pequenas e médias
empresas para adquirirem, com desconto, serviços de pesquisa científica
fornecidos por determinadas entidades de pesquisa baseadas em Xangai
e que são membros da chamada "Shanghai R&D Public Service Platform".

Shanghai Municipal 1000 Talents Plan
Similar a programa do governo central, tem por objetivo recrutar, no
exterior, cientistas e talentos de alto nível. Oferece apoio financeiro para
peritos que decidem mudar-se para Xangai com vistas a (i) realizar
pesquisa em indústrias de alta tecnologia ou em novas áreas do
conhecimento científico; (ii) participar de programas governamentais de
ciência, engenharia, inovação; e (iii) atuar nos setores financeiro e de
transporte.
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Shanghai Pujiang Talent Programme
Visa a atrair jovens talentos chineses do exterior. Diferentemente do
Shanghai Municipal 1000 Talents Plan (acima), tem como público-alvo
recém-graduados e empreendedores estabelecidos na China. Possui
menor nível de requerimentos e oferece apoio menos amplo.

Scientific Research Innovation Programme
Visa a incentivar e orientar institutos locais de ensino superior para
realizar pesquisas básicas sobre temas alinhados com as estratégias de
desenvolvimento da cidade e do país. Concede financiamento de cerca de
RMB 600 mil (cerca de US$ 87 mil) por ano por projeto.

Shanghai Artificial Intelligence Innovation Development Special
Programme
Trata-se de programa ad hoc de financiamento de projetos de pesquisa e
desenvolvimento, de aplicação e de comercialização de tecnologias de
inteligência artificial. O apoio financeiro cobre até 30% do orçamento do
projeto.

Shanghai Municipal Natural Science Fund
Lançado em 2016, em linha com o 13th Five-year Plan for Science,
Technology and Innovation (2016-2020) (acima), financia projetos (em até
RMB 200 mil, ou cerca de US$ 29 mil, por projeto) no campo das ciências
naturais, incluindo manipulação quântica, materiais biomiméticos,
sistemas complexos de rede e cinética, novas tecnologias e dispositivos
para detecção inteligente e biologia sintética.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |  15  



Programa de
Diplomacia da Inovação

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Sítio eletrônico: http://en.zjsfq.gov.cn/index.html
Contato:

Sítio eletrônico: http://cyszwx.shtic.com/member.html
Contato:

Zhangjiang National Innovation Demonstration Zone
Foi criada em 1992 como parque tecnológico e vem ampliando-se desde
então. Em 2011 teve seu status elevado e passou a integrar a lista de
"National Innovation Demonstration Zones", o que lhe assegura recursos
e apoios diretos do governo central. Hoje abarca os principais parques
estatais de alta tecnologia espalhados por Xangai. É considerada a
associação industrial e tecnológica mais conhecida da metrópole e uma
das mais importantes a nível nacional. A Zona possui cerca de 70 mil
empresas tecnológicas, 1.700 centros de pesquisa e desenvolvimento,
300 plataformas de serviços públicos e 42 instituições do ensino superior,
focadas sobretudo nas áreas de tecnologia da informação, manufatura
avançada, biomedicina, novas energias.

Sra. Shen Chenjia
shencj@pudong.gov.cn

Gateway Network
Rede de incubadoras e plataformas de serviços lançada, em 2016, pelo
Shanghai Technology Innovation Center (STIC) (acima) com o objetivo de
prestar serviços a startups e promover a sua internacionalização.

Sra. Kate Guo
Gerente de programa
kate_guoliang@163.com

Principais associações de parques
tecnológicos, incubadoras e
ambientes de inovação
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Contato:

Sítio eletrônico: http://english.shb.cas.cn
Correio eletrônico: zhutl@shb.ac.cn

Lingang Group
Fundado em 2003, o Grupo é a terceira maior promotora de parques
industriais na China e a maior de Xangai. Abrange mais de 15 parques e
zonas tecnológicas na cidade, cobrindo áreas de informática, biomedicina,
engenharias aeroespacial e marítima, comércio eletrônico
transfronteiriço, energias renováveis, entre outras. Sítio eletrônico
disponível em mandarim.

Sra. Tinna Zhao
Diretora de cooperações internacionais do Centro de Inovação de Lingang
jingzhao@shlingang.com

Filial de Xangai da Chinese Academy of Sciences (CAS)
A CAS, fundada em 1949, é considerada a instituição mais prestigiosa do
país no campo de ciências naturais. Além da sede em Pequim, possui 13
filiais regionais. A de Xangai é responsável pela gestão de 18 institutos de
pesquisa e inovação localizados nesta metrópole e nas províncias de
Fujian e Zhejiang. Dedica-se, entre outras atividades, à coordenação de
projetos nacionais e regionais de C,T&I.
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Sítio eletrônico: http://www.zjpark.com/en/index.html
Contato:

Sítio eletrônico: http://en.caohejing.com
Contato:

Zhangjiang Core Park
Estabelecido em 1992, é o maior parque tecnológico de Xangai e o
principal polo da Zhangjiang National Innovation Demonstration Zone
(acima). Com uma área central, duas zonas industriais e uma de medicina,
alberga cerca de 10 mil empresas e de 400 instituições de pesquisa e
desenvolvimento, tais como a "Shanghai Synchrotron Radiation Facility"
(SSRF) e instituto de pesquisa e desenvolvimento da "Commercial Aircraft
Corporation of China" (COMAC).

Sra. Shen Chenjia
shencj@pudong.gov.cn

Caohejing Hi-Tech Park
Criado em 1984, é o parque tecnológico mais antigo de Xangai e o
segundo mais conceituado da cidade, após o Zhangjiang Core Park
(acima). Conta com mais de quatro mil empresas tecnológicas, dois terços
das quais de pequeno e médio porte e startups. O Parque tem-se
ampliado nos últimos anos, inaugurando seis polos menores em Xangai e
mais dois nas províncias de Jiangsu e Zhejiang.

Sr. Zhonghao Wang
wangzhonghao@caohejing.com

Principais parques tecnológicos,
incubadoras e institutos de
pesquisa e suas áreas de atuação
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Shanghai Zizhu Hi-Tech Zone
Fundada em 2002, a Zona é parte da Gateway Network (acima). Conta
com parque universitário, base de pesquisa e desenvolvimento e área de
apoio. Possui importante interação com a Universidade Jiao Tong,
considerada uma das mais renomadas da China nos campos das
engenharias e ciências exatas. Busca promover institutos de pesquisa e
empreendimentos de alta tecnologia em diversas áreas, como circuitos
integrados, conteúdo digital e "softwares", novos materiais e ciências da
vida ("life sciences"). Oferece, ainda, diversos serviços para pesquisadores
e startups, como incubação e investimento por meio de empresa própria
de capital de risco ("Zizhu Venture Capital"), além de buscar atrair
investimentos estrangeiros, inclusive com base em políticas
governamentais preferenciais.

Sr. Alex Xu
Gerente da câmara de comércio da Zona
alex.xuzhefeng@zizhupark.com

Changyang Campus
Parte da Zhangjiang National Innovation Demonstration Zone (acima),
concentra mais de 300 empresas de tecnologia focadas, em particular,
em inteligência artificial. Por esse motivo, foi designado pelo governo
municipal como zona de demonstração de aplicações de tecnologias de
inteligência artificial. Possui, em sua vizinhança, várias universidades de
renome, incluindo Fudan, Tongji e a Universidade de Finanças e Economia
de Xangai. Abriga, por exemplo, o único centro de pesquisa e
desenvolvimento da empresa Baidu, além de diversas incubadoras e
aceleradoras conceituadas. Não possui sítio eletrônico disponível, apenas
página pública no aplicativo "WeChat", equivalente chinês do "Whatsapp".

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |19 

http://www.zizhupark.com/home-en.html
http://en.sjtu.edu.cn/
http://www.fudan.edu.cn/en
https://en.tongji.edu.cn/
http://english.sufe.edu.cn/


Programa de
Diplomacia da Inovação

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Contato:

Sítio eletrônico: http://www.fudan.edu.cn/en
Contato:

Sítio eletrônico:
https://flauc.fudan.edu.cn/7a/1c/c14441a162332/page.htm
Contato:

Sr. Song Jinjie
Diretor do Campus
benjamin_sjj@126.com

Fudan University
Fundada em 1905, é considerada uma das cinco melhores universidades
da China. Possui dezenas de centros de pesquisa e laboratórios nacionais
reconhecidos, bem como um centro de estudo dos BRICS ("Center for
BRICS Studies").

Sra. Ann Tang
Vice-diretora do escritório de assuntos estrangeiros
wqtang@fudan.edu.cn

A Fudan possui, ademais, o chamado "Fudan-Latin America University
Consortium" (FLAUC), consórcio com algumas das universidades mais
prestigiosas da América Latina, incluindo a USP e a Unicamp, que visa a
incentivar intercâmbios de alunos e professores e a realizar pesquisas
conjuntas.

Sra. Liu Siyuan (Nina)
Gerente do programa
fdifudan@fudan.edu.cn
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Sítio eletrônico: http://en.sjtu.edu.cn
Contato:

Sítio eletrônico: https://www.zjpark.com/en
Contato:

Shanghai Jiao Tong University
Estabelecida em 1896, é a universidade mais antiga da China e é
considerada uma das duas melhores de Xangai, juntamente com a Fudan.
Reconhecida especialmente por sua área de ciências exatas. A
Universidade é vinculada à Shanghai Zizhu Hi-Tech Zone (acima).

Sr. Guo Liang
Vice-diretor do escritório de assuntos estrangeiros
guoliang@sjtu.edu.cn

Zhangjiang Hi-Tech Innovation Center
Centro público, parte da Gateway Network (acima). Estabelecido em 1993 e
localizado na zona de livre comércio de Xangai, oferece serviços de
incubação, aceleração, facilitação de obtenção de subsídios
governamentais e de investimento do capital de risco do próprio Grupo
Zhangjiang. O maior foco do Centro é o em setores de biomedicina,
semicondutores, tecnologias da informação e comunicação, entre outros.

Sr. Bright Yang
Vice-gerente-geral
bright.yang@izjgroup.com

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |21 

http://en.sjtu.edu.cn/
https://www.zjpark.com/en


Programa de
Diplomacia da Inovação

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Sítio eletrônico: http://www.caohejingibi.com/en-us
Contato:

Sítio eletrônico: http://www.coway.com.cn
Contato:

Caohejing Innovation Center
Centro público, parte da Gateway Network (acima). Criado em 1989, o
Centro estabeleceu a primeira incubadora de Xangai e a segunda da
China. Possui foco em tecnologias da informação e comunicação e realiza
investimentos diretos em startups por meio de seu capital de risco. O
Centro e a Anprotec assinaram memorando de entendimento. O Centro,
ademais, faz parte da plataforma land2land.

Sra. Heather Fu
Gerente de projetos
fukai@caohejing.com

Coway International Technology Transfer Center
Estabelecido pela Universidade Tsinghua e pela Shanghai Technology
Innovation Center (STIC) (acima), é um centro de consultoria estatal que
visa promover transferência tecnológica internacional, oferecer a
empreendimentos domésticos acesso a recursos acadêmicos
internacionais e apoiar empresas estrangeiras a entrarem no mercado
chinês. Em 2016, realizou oficina sobre criação e gestão de incubadoras
de negócios voltada a entidades latino-americanas, da qual participaram,
entre outros atores brasileiros, o governo do Rio Grande do Sul, a
Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Anprotec e a Associação
Catarinense de Tecnologia (Acate).

Sra. Irene Ding
Gerente de projetos
dingl@co-way.com.cn
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Sítio eletrônico: http://www.kudosbay.com
Contato:

Contato:

Kudosbay
Localizado na zona de livre comércio de Xangai, trata-se de centro público
de serviços destinado a empreendedores estrangeiros que tencionam
iniciar ou expandir negócios na cidade. Possui mais de 400 clientes de
cerca de 80 países. A entidade oferece diversos serviços, incluindo apoio
administrativo, espaço para instalação de empresas, facilitação de
registros, de obtenção de autorização de trabalho e de cumprimento de
outras exigências legais.

Sr. Gary Lin
Gerente-geral
garylin@kudosbay.com

CY Zone
Entidade privada estabelecida em 2007 que oferece diversos serviços
para startups, incluindo incubação, treinamento e organização de
"roadshows". Possui fundo-anjo ("CY Zone Angel Fund") em renminbi e em
dólares norte-americanos, permitindo-lhe investir diretamente em
startups domésticas e do exterior. Sítio eletrônico disponível em
mandarim.

Sra. Amy Tan
Gerente de negócios
ling.tan@cyzone.cn

Techcode
Agência privada, parte da Gateway Network (acima). Fundada em 2014, é
especializada na gestão de incubadoras e aceleradoras. Possui escritórios
em 25 cidades de sete países, tendo apoiado mais de 1300 
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Sítio eletrônico: http://www.techcode.com
Contato:

Sítio eletrônico: http://www.chinaccelerator.com
Contato:

Sítio eletrônico: http://www.thexnode.com
Contatos:

Sr. Kevin Woerner

startups, inclusive unicórnios. Busca alimentar uma rede global de
inovação, promovendo "matchmaking" entre startups e empresas
"convencionais".

Sra. Sisy Yang
Vice-gerente-geral
sisy.yang@techcode.com

Chinaccelerator
Operada pelo fundo de capital de risco norte-americano SOSV, a
Chinaccelerator é uma aceleradora e investidora voltada a startups
estrangeiras com interesse em estabelecer negócios na China.

Sra. Chris Zhang
Gerente de programas
chris.zhang@sosv.com

XNode
Entidade privada, parte da Gateway Network (acima). Atua com
empreendedores nacionais e estrangeiros dos setores de "fintech",
tecnologias de varejo, tecnologias da informação, entre outros. Além de
serviços voltados a startups, como programas de aceleração
personalizados, realiza "matchmaking" com empresas e corporações que
buscam soluções inovadoras.

Chefe de aceleração
kevin.woerner@thexnode.com
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Sr. Rodolfo Barrueco

Sítio eletrônico: http://www.innospaceplus.com.cn/en
Contato:

Sítio eletrônico: http://www.plugandplaytechcenter.com
Contato:

Analista
rodolfo.barrueco@thexnode.com

InnoSpace
Criada em 2012, é uma plataforma privada de inovação. Disponibiliza
programas de incubação e de aceleração personalizados. Possui capital
de risco próprio para investimentos diretos em startups, sobretudo
naquelas em estágio inicial envolvidas em setores da indústria 4.0.
Oferece, igualmente, serviços de inovação para empresas de maior porte.

Sr. Jan Wang
Diretor de projetos
jan.wang@shuion.com.cn

Plug and Play
Estabelecida no Vale do Silício em 1998, é uma das mais antigas
aceleradoras do mundo, tendo contribuído com empresas como Google e
Paypal. Com filiais em diversos países, inaugurou seu escritório em Xangai
em 2015. Oferece diferentes serviços voltados à inovação, incluindo
programas de aceleração e de "soft-landing", serviços para grandes
corporações e investimentos em startups por meio de capital de risco
próprio. Entre ampla gama de setores que abarca, estão "fintech",
internet das coisas, mobilidade, saúde, logística, novos materiais,
segurança cibernética e "smart cities".

Sra. Yuanyuan Jia
Diretora de parcerias
yuanyuan.jia@pnpchina.com

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |25 

http://www.innospaceplus.com.cn/en
http://www.plugandplaytechcenter.com/


Programa de
Diplomacia da Inovação

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Contato:

Sítio eletrônico: http://www.spspvc.com.cn/en
Contato:

Cantor Jungle
Incubadora privada, parte da Gateway Network (acima). Fundada em 2015,
possui capital de risco próprio para investimento direto em startups.
Foca-se, principalmente, em setores de "hard-technology", de "design" de
semicondutores e aqueles ligados a inteligência artificial. Até o momento,
apoia apenas empreendimentos chineses aqui estabelecidos. Sítio
eletrônico disponível em mandarim.

Sra. Fu Jia
Diretora de relações governamentais
fuj@ctjungle.com

Shanghai Pudong Software Park Incubator
Incubadora pública, parte da Gateway Network (acima). Situada no referido
parque tecnológico de Zhangjiang e especializada no setor de tecnologia
da informação, a entidade foi fundada em 2008, tratando-se de um dos
primeiros parques de "software" na China. Oferece serviços de pré-
incubação, incubação e aceleração de startups chinesas. Possui capital de
risco que realiza investimentos em renminbi.

Sr. Joe Zhang
Vice-gerente-geral
zhangzh@spspvc.com.cn
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Sítio eletrônico: http://www.csitf.com/en/index.aspx

Sítio eletrônico: http://www.bio-forum.com/en/

Sítio eletrônico: http://shscifest.stcsm.gov.cn/index.html

Sítio eletrônico: http://en.pujiangforum.cn/en/index.aspx

China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF)
Co-organizada por entidades do governo nacional e municipal, a feira teve
início em 2013 e é realizada anualmente. Trata-se de evento profissional
voltado ao comércio internacional de tecnologia.

Shanghai International Forum on Biotechnology and
Pharmaceutical Industry (Bio-Forum)
Conferência internacional na área de biotecnologia e indústria
farmacêutica organizada pelo governo municipal de Xangai.

Shanghai Science Festival
Iniciado em 1991 e organizado anualmente em maio pelo governo
municipal, o festival anual abarca mais de mil eventos ao longo de uma a
duas semanas que visam a aproximar o público de temas do
conhecimento humano.

Pujiang Innovation Forum
Fundado em 2008 e organizado pelos governos central e de Xangai, o
Fórum visa a disseminar ideias inovadoras e promover interação e
cooperação entre governo, indústria, universidades e instituições na área
de ciência e tecnologia.

Principais eventos na área de
C,T&I
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Sítio eletrônico: http://www.cesasia.cn

Sítio eletrônico: https://www.mwcshanghai.com

Sítio eletrônico: http://www.worldaic.com.cn/portal/en/index.html

Sítio eletrônico: http://www.ciif-expo.com/en

Consumer Electronics Show (CES) Asia
Busca aproximar ecossistemas tecnológicos com vistas a construir marcas
e forjar parcerias.

Mobile World Congress (MWC) Shanghai
Um dos principais eventos asiáticos da indústria telemóvel, busca
apresentar produtos e tecnologias da fronteira do conhecimento, bem
como oportunidade para "networking".

World Artificial Intelligence Conference (WAIC)
A Conferência visa a exibir os últimos avanços das tecnologias baseadas
em inteligência artificial para setores como transporte, finanças, saúde,
manufatura inteligente e educação. Conta com a participação das grandes
empresas nacionais e internacionais investidoras nessas áreas, como
Baidu, Alibaba, Tencent, Google e Microsoft.

China International Industry Fair (CIIF)
Iniciada em 1999 e organizada pelo governo central, a CIIF promove
espaço para exibição tecnológica da indústria internacional nos seguintes
temas ("theme shows"), entre outros: "industrial automation",
"environmental protection technology & equipment", "information &
communication technology", "energy", "new energy auto", "robotics",
"scientific & technological innovation", "china aerospace and aviation
technology", "new material industry" e "metalworking and cnc machine
tool".
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Sítio eletrônico: https://shanghai.slush.org/slush-shanghai-2019

Slush Shanghai
Evento internacional voltado para startups e realizado em diferentes
cidades chinesas e do mundo. Teve sua origem em iniciativa estudantil
voltado a facilitar encontro entre empreendedores e investidores, bem
como construir uma "comunidade de startups mundial".
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Sítio eletrônico: http://www.zhenfund.com/US/index.htm

Shanghai Science and Technology Venture Capital Group (STVC)
Criado em 1993, o Grupo encontra-se sob a supervisão da estatal "Assets
Supervision and Administration Commission", uma das maiores
instituições financeiras públicas de capital de risco da China. Tem como
objetivo promover Xangai como centro científico, tecnológico e de
inovação de referência internacional. Sítio eletrônico disponível em
mandarim.

Shanghai Private Equity Association (SHPEA)
Criada em 2004, é uma organização sem fins lucrativos estabelecida por
fundos de investimentos privados ("private equity investment funds") que
oferece serviços financeiros sofisticados, incluindo facilitar o
desenvolvimento de "private equity" tanto em Xangai, quanto na região do
delta do rio Yangtze. Sítio eletrônico em mandarim.

Zhen Fund
"Seed fund" estabelecido em 2011, em colaboração com a "Sequoia
Capital China" com vistas a investir em empreendimentos inovadores.
Conta hoje com uma rede de 600 companhias, incluindo mais de 10
unicórnios baseados na China.

Fundos de capital de risco
("venture capital")
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Sítio eletrônico: https://www.idgcapital.com

Sítio eletrônico:
https://www.matrixpartners.com.cn/index.php/en/about-us

Sítio eletrônico: https://www.sequoiacap.com/china/en

IDG Capital Partners
Fundado em 1992, foi a primeira firma a trazer capital de risco
estrangeiro para a China. Com escritórios em Xangai, Hong Kong, Pequim,
Cantão e Shenzhen, foca em empresas de liderança no campo dos
produtos de consumo, franquias, internet e aplicativos sem fio, novas
mídias, educação, saúde, novas energias, e em setores de manufaturas
avançadas.

Matrix Partners China
Afiliada à "Matrix Partners" (pioneira americana no campo das empresas
de capital de risco), a "Matrix Partners China" foi fundada em 2008. Está
centrada exclusivamente em investimentos na China. Possui
conhecimento e experiência no mercado local, inclusive com as empresas
Focus Media, Eachnet e Baidu.

Sequoia Capital
Trabalha com investimentos em estágios distintos ("seed stage", "mid
stage", "late stage") e "growth investiments" no campo das "fintechs".
Formada em 2005, tem escritórios também em Hong Kong, Pequim,
Cantão e Shenzhen, além de Hangzhou e Suzhou. Seu portfólio abarca
cerca de 300 companhias com tecnologias diferenciadas e modelos de
negócios inovativos, como os grupos Alibaba, VIPshop, Sina, Didi, JD.com,
Ourpalm, Qihoo 360, Jumei, Momo, SINNET, Dianping e Meituan.
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Sítio eletrônico: http://www.legendcapital.com.cn/en/index.jsp

Sítio eletrônico: http://www.sinovationventures.com

Sítio eletrônico: http://www.fortunevc.com/en

Legend Capital
Subsidiária da "Legend Holdings Ltd.", administra cerca de US$ 700
milhões por meio de quatro fundos. Está direcionada a "high-growth
ventures" com operações na China e em mercados a ela ligados. Investe
sobretudo em companhias de tecnologia da informação em estágio inicial,
especificamente em setores de redes de aplicativos e de serviços,
"outsourcing" e serviços profissionais, infraestrutura (design de circuito
integrado e componentes-chave). Investe, igualmente, em companhias em
estágio médio de crescimento no campo de bens de consumos,
tecnologia limpa, saúde, manufatura de equipamentos e serviços
modernos.

Sinovation Ventures
Firma chinesa de "early-stage venture", cujas atividades tiveram início em
2009. Está presente em Xangai, Pequim, Shenzhen e no Vale do Silício.
Administra atualmente sete fundos em dólares norte-americanos e
renminbi e mais de 300 companhias tecnológicas da China e dos Estados
Unidos. É uma das primeiras firmas de capital de risco da China com
presença e investimentos nos Estados Unidos.

Fortune Venture Capital
Estabelecida em 2000, é uma das primeiras firmas orientadas para o
mercado de capital de risco. No últimos 15 anos, manteve foco sobre
investimentos em companhias líderes em quatro setores-chave: TMT
(tecnologia, mídia e telecomunicações), bens de consumo e serviços,
agricultura moderna e tecnologia limpa. Oferece também serviços
personalizados a suas empresas investidoras.
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According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Sítio eletrônico: http://www.qimingvc.com/index.html

Qiming Venture Partners
Fundada em 2006, possui escritórios em Xangai, Suzhou, Pequim,
Shenzhen e Hong Kong. Em 2017, abriu seu primeiro fundo e estabeleceu
escritórios nos Estados Unidos. Administra, atualmente, sete fundos em
dólares norte-americanos e cinco em renminbi. Desde seu
estabelecimento, apoiou mais de 280 companhias chinesas atuantes nos
setores de internet e consumo ("intersumer"), saúde, tecnologia da
informação e tecnologia limpa. Mais de 50 delas estão listadas em
diferentes bolsas de valores internacionais e pouco menos de 20
tornaram-se unicórnios.

Plum Ventures
Especializada em prover "seed and early-stage investments" em indústrias
de tecnologia, nova mídia e de telecomunicações. Sítio eletrônico
disponível em mandarim.

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |  33

http://www.qimingvc.com/index.html
http://www.plumventures.cn/


Sobre os

SETORES DE C IÊNCIA ,  TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO (SECTECS)

O Itamaraty possui 55 setores especializados em ciência, tecnologia e inovação
(SECTECs) em seus postos no exterior, aos quais se somam os escritórios regionais
de representação do Ministério das Relações Exteriores em diversas capitais
brasileiras. Os SECTECs atuam no sentido de prospectar oportunidades de
cooperação e projetar as potencialidades do sistema brasileiro de ciência,
tecnologia e inovação. 

África
África do Sul
Embaixada do Brasil em Pretória
Contato: sectec.pretoria@itamaraty.gov.br
 

África

Contato dos SECTECs

América do Latina

Argentina
Embaixada do Brasil em Buenos Aires
Contato: sectec.buenosaires@itamaraty.gov.br
 
Brasil
Escritório de Representação em Salvador
Contato: erebahia.ba@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Belo Horizonte
Contato: ereminas@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação no Rio de Janeiro
Contato: ererio@itamaraty.gov.br

Escritório de Representação em Florianópolis
Contato: eresc@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em São Paulo
Contato: eresp@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Porto Alegre
Contato: eresul@itamaraty.gov.br
 
Chile
Embaixada do Brasil em Santiago
Contato: sectec.santiago@itamaraty.gov.br
 
Colômbia
Embaixada do Brasil em Bogotá
Contato: sectec.bogota@itamaraty.gov.br
 
México
Embaixada do Brasil no México
Contato: sectec.mexico@itamaraty.gov.br

 

América do Norte
Canadá
Embaixada do Brasil em Ottawa
Contato: sectec.ottawa@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Montreal            
Contato: sectec.montreal@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Toronto
Contato: sectec.toronto@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Vancouver
Contato: sectec.vancouver@itamaraty.gov.br
 
Estados Unidos
Embaixada do Brasil em Washington
Contato: sectec.washington@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Atlanta
Contato: sectec.atlanta@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Boston
Contato: sectec.boston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Chicago
Contato: sectec.chicago@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Houston
Contato: sectec.houston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles
Contato: sectec.losangeles@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Nova York
Contato: sectec.novayork@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em São Francisco
Contato: sectec.sf@itamaraty.gov.br

Ásia
China
Embaixada do Brasil em Pequim
Contato: sectec.pequim@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Cantão
Contato: sectec.cantao@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong
Contato: sectec.hk@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Xangai
Contato: sectec.xangai@itamaraty.gov.br

Taiwan
Escritório Comercial em Taipei
Contato: sectec.taipe@itamaraty.gov.br
 
Coréia do Sul
Embaixada do Brasil em Seul
Contato: sectec.seul@itamaraty.gov.br
 
Emirados Árabes 
Embaixada do Brasil em Abu Dhabi
Contato: sectec.abudhabi@itamaraty.gov.br
 
Índia 
Embaixada do Brasil em Nova Délhi
Contato: sectec.novadelhi@itamaraty.gov.br
 
Israel 
Embaixada do Brasil em Tel Aviv
Contato: sectec.telaviv@itamaraty.gov.br

 

Japão 
Embaixada do Brasil em Tóquio
Contato: sectec.toquio@itamaraty.gov.br
 
Singapura
Embaixada do Brasil em Singapura
Contato: sectec.cingapura@itamaraty.gov.br
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Espanha
Embaixada do Brasil em Madri
Contato: sectec.madri@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Barcelona
Contato: sectec.barcelona@itamaraty.gov.br
 
Estônia 
Embaixada do Brasil em Talin
Contato: sectec.talin@itamaraty.gov.br
 
França 
Embaixada do Brasil em Paris
Contato: sectec.paris@itamaraty.gov.br
 
Finlândia 
Embaixada do Brasil em Helsinque
Contato: sectec.helsinque@itamaraty.gov.br
 
Hungria 
Embaixada do Brasil em Budapeste
Contato: sectec.budapeste@itamaraty.gov.br
 
Irlanda
Embaixada do Brasil em Dublin
Contato: sectec.dublin@itamaraty.gov.br
 
Itália 
Embaixada do Brasil em Roma
Contato: sectec.roma@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Milão 
Contato: sectec.milao@itamaraty.gov.br

Noruega 
Embaixada do Brasil em Oslo
Contato: sectec.oslo@itamaraty.gov.br
 
Países Baixos 
Embaixada do Brasil em Haia
Contato: sectec.haia@itamaraty.gov.br
 
Polônia 
Embaixada do Brasil em Varsóvia
Contato: sectec.varsovia@itamaraty.gov.br
 

Portugal
Embaixada do Brasil em Lisboa
Contato: sectec.lisboa@itamaraty.gov.br
 
Reino Unido 
Embaixada do Brasil em Londres
Contato: sectec.londres@itamaraty.gov.br

 
República Tcheca 
Embaixada do Brasil em Praga
Contato: sectec.praga@itamaraty.gov.br
 
Rússia 
Embaixada do Brasil em Moscou
Contato: sectec.moscou@itamaraty.gov.br
 
Suécia 
Embaixada do Brasil em Estocolmo
Contato: sectec.estocolmo@itamaraty.gov.br

Suíça
Embaixada do Brasil em Berna 
Contato: sectec.berna@itamaraty.gov.br
 
Ucrânia 
Embaixada do Brasil em Kiev
Contato: sectec.kiev@itamaraty.gov.br
 
União Europeia
Missão do Brasil junto à União Europeia
Contato: sectec.braseuropa@itamaraty.gov.br

 

Austrália
Embaixada do Brasil em Camberra
Contato: sectec.camberra@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Sydney  
Contato: sectec.sydney@itamaraty.gov.br

Oceania

Alemanha
Embaixada do Brasil em Berlim
Contato: sectec.berlim@itamaraty.gov.br
 
Áustria
 
Embaixada do Brasil em Viena
Contato: sectec.viena@itamaraty.gov.br
 
Dinamarca 
Embaixada do Brasil em Copenhague
Contato: sectec.copenhague@itamaraty.gov.br
 
Eslovênia
Embaixada do Brasil em Liubliana
Contato: sectec.liubliana@itamaraty.gov.br

Europa

Tailândia 
Embaixada do Brasil em Bangkok
Contato: sectec.bangkok@itamaraty.gov.b

CONSULADO-GERAL DO BRASIL  EM
XANGAI PAGE |  35

mailto:sectec.sydney@itamaraty.gov.br


Contato

Consulado-Geral do Brasil em Xangai
 

 West Beijing Road nº 968, edifício Garden Square, 10º andar, Unidades 1006B-1008, 
Xangai, PR China, 200063 

Telefone: +86 021 64370110
E-mail: sectec.xangai@itamaraty.gov.br

 
 


