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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

CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
C,T&I – Ciência, Tecnologia e Inovação 
DCS - Department of Customer Service  
DPI - Department of Primary Industries 
IA – Inteligência Artificial 
METS – Mining equipment, technology, and services 
NSW – New South Wales  
OCSE – Office of the NSW Chief Scientist & Engineer 
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 
PMEs - Pequenas e Médias Empresas 
R&D – Research and Development 
STEM - Science, technology, engineering, and mathematics  
TfNSW – Transport of NSW  
TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação 
UNSW - University of New South Wales 

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO DE SYDNEYPÁGINA |  06



SECTEC

SYDNEY

SETOR DE C IÊNCIA ,
TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO

Apresentação

As possibilidades de cooperação entre o
Brasil e o estado de Nova Gales do Sul são
amplas e ainda poucos exploradas. A região
metropolitana de Sydney desponta como
importante centro mundiai de inovação e
desenvolvimento tecnológico, além de ser
destino da maior parte dos brasileiros que
vêm para a Austrália, atraídos, em grande
medida, por oportunidades de
desenvolvimento profissional e acadêmico.  

Em coordenação com os atores relevantes do
sistema brasileiro de C,T&I, o Consulado-
Geral do Brasil em Sydney tem trabalhado
para: elevar o perfil do Brasil junto aos
ecossistemas locais de inovação; articular a
diáspora científica brasileira presente na
região e identificar novas áreas de
colaboração.  

O Mapeamento do Ecossistema de Sydney e
região é parte desse esforço. Espero que
potenciais parceiros brasileiros encontrem
aqui um ponto de partida para projetos de
cooperação e para a internacionalização do
setor de tecnologia brasileiro. 

Jorge Kadri, cônsul-geral

MAPEAMENTO DO PADE INOVAÇÃO DE
SYDNEY
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According to Wikipedia, an annual report 
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company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

O estado de Nova Gales do Sul é a maior economia da Austrália, responsável por cerca de
um terço (31,1%) do PIB do país. No estado, reside o equivalente a um terço da população
australiana, aproximadamente 8,1 milhões de habitantes. Nova Gales do Sul possui uma
economia diversificada, com forte presença do setor de serviços e com participação dos
setores de mineração, agropecuário e manufatureiro.  

A economia de Nova Gales do Sul é impulsionada pelo ecossistema de inovação da cidade
de Sydney e região metropolitana, o mais importante da Austrália e um dos principais da
Ásia-Pacífico. Na edição 2022 do Global Innovation Index, Sydney obteve a 43ª posição
entre os 130 maiores “clusters” de ciência e tecnologia identificados pela Organização
Mundial de Propriedade Intelectual.  Já no ranking do Global Startup Ecosystem Report
2022, Sydney passou a ocupar a 38ª posição entre os principais ecossistemas de inovação
do mundo. O Digital Cities Index (DCI) 2022, que avalia o desempenho de cidades em
matéria de conectividade, além de serviços, cultura e sustentabilidade, classificou Sydney
em 7º lugar entre as 30 cidades globais.  

Sydney e o estado de Nova Gales do Sul, como um todo, encontram-se igualmente bem
posicionados em matéria de instituições de ensino superior e pesquisa. Na edição de
2023 do Times Higher Education Index, as universidades de Sydney e de New South Wales
classificaram-se, respectivamente, em 54 º e 73 º entre as 100 melhores do mundo.

Ademais, o estado conta com mais quatro universidades entre as 250 melhores do
mundo: a University of Technology Sydney (133º), a Macquarie University (175º), a
University of Newcastle (201-250º) e a University of Wollongong (201-250º).

Parte significativa do setor financeiro australiano está localizado em Sydney, o que
contribui para elevada presença de empresas de capital de risco, além de campo fértil
para o surgimento de fintechs. 

O estado de Nova Gales do Sul tem tradição em matéria de inovação. O Google Maps,
desenvolvido pela Where 2 Technologies, e a “wireless local area network” (WLAN), pela
CSIRO, são algumas de tecnologias oriundas do estado. Algumas startups fundadas em
Nova Gales do Sul tornaram-se grandes empresas globais de tecnologia, como são os
casos da Canva, Atlassian e WiseTech Global.
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Lançar o Programa de Pesquisa em Inovação para Pequenos Negócios (SBIR),
por meio do qual concederá subsídios para que PMEs desenvolvam soluções
inovadoras para agências governamentais de NSW; 
Promover a abertura de dados com o objetivo de disponibilizar bases de dados
governamentais para que empresas possam desenvolver negócios e soluções
inovadoras; 
Promover ambientes de inovação com o objetivo de atrair empresas de tecnologia
e investimentos nacionais e internacionais e impulsionar a colaboração com
universidades, instituições de pesquisa, start-ups, scale-ups e PMEs. 
Apoiar as universidades de NSW com vistas a financiar pesquisas para o
desenvolvimento industrial e alavancar o financiamento de pesquisa do governo da
Commonwealth; e
Criar plataforma de “matchmaking” em P&D com o objetivo de conectar
empresas, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia. 

1.1 Departamentos estaduais com atuação na área de C,T&I 

O Departament of Science, Innovation and Technology é a principal pasta responsável pela
coordenação de políticas de ciência, tecnologia e inovação no estado de Nova Gales do Sul
[https://www.business.nsw.gov.au/innovation-and-research]. 

Tendo em vista a natureza transversal do tema, outros departamentos e agências
governamentais têm atuação bastante significativa nessas áreas, com destaque para o
Departament of Primary Industries (DPI), que atua na área de pesquisa agropecuária
[https://www.dpi.nsw.gov.au/], e o Departament of Costumer Service (DCS), que vem
implementando ampla agenda de digitalização de serviços governamentais
[https://www.nsw.gov.au/customer-service].  

1.2 Estratégia Estadual de C,T&I 

Em janeiro de 2021, o governo lançou o plano de ação “Turning ideas into jobs –
accelerating research and development in NSW”, em que reconhece que o maior
desafio é transformar o conhecimento científico produzido pelos centros de pesquisa em
em tecnologias, produtos e serviços comercialmente viáveis. Nesse sentido, foram
delineadas cinco linhas de ação prioritárias: 

1.

2.

3.

4.

5.
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[https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/395514/Accele
rating-RD-in-NSW-Turning-ideas-into-jobs-web.pdf]

Em maio de 2022, o governo estadual publicou o relatório NSW 20-Year R&D Roadmap,
que define visão para os próximos 20 anos em matéria de desenvolvimento de novas
tecnologias, produtos e serviços.

O documento, elaborado pelo Office of the Chief Scientist & Engineer (OSCE),
identifica quatro grandes áreas para canalizar investimentos em P&D com base nas
vantagens competitivas e necessidades estratégicas do estado, quais sejam:
transformação digital; química e materiais; biotecnologia e energia
[https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/rdnsw/nsw-20-year-r-and-d-roadmap].

O governo de NSW vem conferindo especial atenção ao setor de semicondutores. Em
junho de 2022, foi anunciado o lançamento do Semiconductor Service Bureau (S3B),
entidade que reunirá especialistas e representantes da indústria, com o objetivo de
impulsionar a indústria de semicondutores do estado, onde se concentra boa parte da
produção nacional. 

1.3 Agências Públicas e Privadas de Financiamento à Pesquisa e à Mobilidade de
Pesquisadores 

No âmbito do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia, o Office of the Chief
Scientist & Engineer (OSCE) destaca-se como a principal agência pública responsável pela
coordenação de políticas de C,T&I [https://www.chiefscientist.nsw.gov.au].

O OCSE tem quatro principais funções: aconselhamento independente; apoio à pesquisa;
apoio ao desenvolvimento industrial; e divulgação e educação Científica. 

O financiamento à pesquisa tem origem em fundos geridos pelo OSCE. Dentre os fundos e
iniciativas, destacam-se: 

-Fundo para Ciências Físicas;
-Fundo de Infraestrutura da Indústria Emergente;
-Programa de Inovação e Pesquisa para Pequenas Empresas de NSW; e
-Fundo de Infraestrutura de Pesquisa e Inovação Tech Central. 
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O OSCE atua também co-financiando programas federais, como são os casos do Centre
of Excellence for Enabling Eco-Efficient Beneficiation of Minerals e do Centre of
Excellence in Synthetic Biology e do Industrial Transformation Research Program. 

1.4 - Programas Governamentais de Fomento à Cooperação Internacional em
Pesquisa e Inovação

O Departament of Science, Innovation and Technology atua como ponto focal do governo
de Nova Gales do Sul em matéria de cooperação internacional em pesquisa e inovação. 
O Office of the NSW Chief Scientist & Engineer (OSCE) conta com programa específico para
o fomento de parcerias entre instituições de pesquisa, a Research Attraction and
Acceleration Program (RAAP), que comtempla o fomento de cooperação internacional
[https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding]. 

1.5 - Ambientes de Inovação: Setores de Destaque e Políticas de Apoio a Startups

Um dos principais órgãos em matéria de apoio à inovação é agência estadual de
desenvolvimento econômico e atração de investimentos, a Investment NSW. A agência
possui importantes atribuições em matéria de apoio a startups e inovação e fomento a
setores considerados prioritários e a ambientes de inovação. 

O governo de Nova Gales do Sul, por meio da Investment NSW e outras agências, vem
conferindo prioridade ao desenvolvimento de ambientes de inovação. 

Sydney Startup Hub 

Inaugurado em 2018, o Sydney Startup Hub foi a iniciativa pioneira do gênero do governo
NSW. O Hub, instalado num edifício de 11 andares na região central de Sydney, oferece
mais de 17 mil m2 de espaço, a preços subsidiados, suficiente para abrigar até 1.800
pessoas e 500 startups. O Hub também dispõe de espaços para eventos e de Regional
Landing Pad, voltado para empreendedores do estado não residentes na região
metropolitana de Sydney [https://www.investment.nsw.gov.au/living-working-and-
business/sydney-startup-hub/].
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Western Sydney Startup Hub

A iniciativa bem-sucedida do Sydney Startup Hub motivou o governo a replicar a fórmula
em outras regiões. Recém-inaugurado em Parramatta, região metropolitana de Sydney, o
Western Sydney Startup Hub oferece 1.500 metros quadrados de espaço de coworking
acessível para startups, scaleups e pequenas empresas. O Hub será operado pela
empresa Spacecubed, responsável por outros espaços de co-working no país
[https://hello.spacecubed.com/western-sydney-startup-hub].

Tech Central 

O distrito Tech Central constitui a mais ambiciosa iniciativa do governo de NSW em
matéria de ambientes de inovação e urbanização. O Tech Central, uma vez concluído,
abrangerá 250 mil m2 de espaço para empresas de tecnologia na região central de
Sydney. Um dos pilares do distrito será o edifício Central Place Sydney, cuja construção
será financiada pelo governo de NSW ao custo de 3 bilhões de dólares australianos. O
edifício, de duas torres, será construído sobre a estação central do metrô de Sydney e
disporá de 130 mil m2 de espaços para escritórios. No total, serão disponibilizados 50 mil
m2 para startups e scale-ups a preços subsidiados. O distrito será o maior do gênero na
Austrália e vem sendo propagandeado pelo governo de NSW como o “Vale do Silício do
Hemisfério Sul” [https://www.tc.sydney].

Small Business Innovation Research (SBIR)

O programa Small Business Innovation & Research (SBIR) é uma iniciativa do governo
de NSW para incentivar pequenas e médias empresas a desenvolverem soluções
inovadoras para desafios públicos propostos por órgãos governamentais. Em 2022, o
orçamento do programa é de AUD 24 milhões
[https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding/research-and-
development/small-business-innovation-research-program].

O Transport for NSW (TfNSW) adota política semelhante, ao realizar chamadas públicas
para que empresas proponham soluções inovadoras para desafios em matéria de
transporte [https://opendata.transport.nsw.gov.au/innovation-challenges].
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 Setores de destaque

Dentre os principais setores destacam-se: fintechs, segurança cibernética, jogos
eletrônicos e indústria criativa, computação quântica, inteligência artificial,
semicondutores e nanotecnologia. 

1.6 - Principais Parques Tecnológicos, Incubadoras e Entidades de Apoio a
Startups

1.6.1 - Parques Tecnológicos

Macquarie Park Innovation District

O Macquarie Park é um distrito de inovação desenvolvido em torno da Universidade de
Macquarie, localizado na cidade de Ryde, ao norte de Sydney
[https://www.connectmpid.com.au/]. 

National Space Industry Hub

O National Space Industry Hub lançado em fevereiro de 2012 faz parte do Tech Central e
oferece espaço de escritório, recursos, orientação e conexões para novos
empreendimentos da indústria espacial. Entre os primeiros residentes do centro estão a
Space Industry Association of Australia, a NSW Space Research Network apoiada pelo
governo e o NSW Node of SmartSat Cooperative Research Center (CRC)
[https://www.cicadainnovations.com/programs/national-space-industry-hub].

The Quantum Terminal 

Parte integrante do Tech Central, o The Quantum Terminal está situado dentro do
icônico edifício terminal da estação central de Sydney. Com mais de 3 mil m² de espaço de
co-working a preços subsidiados, o The Quantum Terminal está aberto a organizações nas
áreas de tecnologia quântica, computação de alto desempenho, inteligência artificial e
outros setores relacionados [https://thequantumterminal.com/].

Smart Innovation Center

O Smart Innovation Center é o centro do governo de NSW para pesquisa e
desenvolvimento colaborativo de tecnologias emergentes relacionadas a transporte
[https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/smart-innovation-centre]. 
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The GATE 

The GATE é um centro colaborativo de pesquisa e tecnologia voltada para
desenvolvimento tecnológico para o setor agrícola. The GATE é uma iniciativa do
Departament of Primary Industries (DPI). O DPI é a maior organização de pesquisa agrícola
da Austrália, com mais de 600 pesquisadores e 20 estações de pesquisa
[www.thegate.org.au].

The Western Sydney Aerotropolis

O Western Sydney Aerotropolis é uma área de 11.200 hectares ao redor do Aeroporto
Internacional de Western Sydney (Nancy-Bird Walton) localizado dentro da Western
Parkland City. O governo de NSW vem investindo para tornar Aerotropolis polo de
indústria e inovação, atraindo empresas locais e globais nas áreas de indústrias
aeroespacial e de defesa, manufatura, saúde, frete e logística, agronegócio, educação e
pesquisa [https://www.planning.nsw.gov.au/Plans-for-your-area/Priority-Growth-
Areas-and-Precincts/Western-Sydney-Aerotropolis]. 

1.6.2 - Incubadoras, aceleradoras e hubs de inovação

25Fifteen 

25Fittenn é um estúdio de startups, fundado em 2013, com escritório em Sydney, NSW
[http://25fifteen.com/].

BlueChilli 

O grupo BlueChilli é uma aceleradora de startups. São três programas específicos:
BlueChilli HealthTech, voltado para inovações em saúde no Sudeste Asiático; She
Starts, voltado para mulheres empreendedoras; e o Future Minds, destinado a preparar
jovens para o futuro de trabalho [https://www.bluechilli.com/].
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Cicada Innovations
 
A Cicada Innovations é uma incubadora sediada em Sydney com um histórico de vinte
anos de desenvolvimento empreendimentos de tecnologia profunda (“deep tech”) nas
áreas de saúde; meio ambiente e energia, alimentos e agricultura; espaço; e indústria
inteligente [https://www.cicadainnovations.com/].

Eighteen04

Localizada em Newcastle, NSW, Eighteen04 é uma incubadora e espaço de coworking
para startups baseadas em tecnologias limpas e cidades inteligentes. A incubadora
oferece espaço físico e ambiente colaborativo e networking para empreendedores de
tecnologia [https://eighteen04.com.au/].

EnergyLab Sydney

A EnergyLab é a maior aceleradora e rede de startups de tecnologia climática da Austrália
e da Nova Zelândia dedicada à transição para energia limpa. O EnergyLab executa uma
série de programas desenvolvidos para ajudar as pessoas a lançar e desenvolver novos
negócios de energia, opera um espaço de coworking e realiza eventos regulares para
reunir a comunidade [https://energylab.org.au/].

Fishburners

Entidade sem fins lucrativos, fundada em 2011, Fishburners contitui “comunidade” de
startups. Conta atualmente com mais de 350 startups e é responsável por mais de 800
empregos e 35 milhões de dólares em receitas anuais [https://fishburners.org].

Innovation Central

O Innovation Central é um centro de colaboração científica e industrial voltado para
pequenas e médias empresas com o objetivo de estimular a inovação e crescimento. O
centro conta com dois escritórios em Sydney e Perth, Austrália Ocidental
[https://icentralau.com.au].
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Stone & Chalk 

Fundado em 2015, o grupo Stone & Chalk é uma organização sem fins lucrativos e
funciona como um hub de inovação, conectando startups, scaleups, corporações,
empresas de capital de risco, mentores e governos em setores emergentes, tais como
fintechs, agtech, computação quântica, inteligência artificial, internet das coisas,
automação etc. O grupo abriga atualmente mais de 850 residentes e parceiros nos três
escritórios em Sydney, Adelaide e Melbourne [https://www.stoneandchalk.com.au].

Tank Stream Labs

O Tank Stream Labs é uma empresa voltada para trabalho colaborativo (“coworking”) e
scaleup focado em tecnologia. O grupo abriga atualmente mais de 200 empresas nos
quatro escritórios localizados em Sydney e Perth, Austrália Ocidental. Recentemente, o
Tank Stream Labs inaugurou seu Scaleup Hub no Tech Central, num espaço que ocupa
cinco andares e mais de 4 mil metros quadrados [https://www.tankstreamlabs.com/].

1.7 - Principais Eventos/Feiras na Área de C,T&I

TECHSPO Sydney 

A TECHSPO Sydney é uma exposição de tecnologia realizada anualmente. A última edição
ocorreu nos dias 22 e 23 de março de 2022. Amostra da “nova geração da tecnologia”, em
áreas como Adtech, MarTech & SaaS Technology. Reúne desenvolvedores, empresas,
provedores de tecnologia, designers e inovadores, entusiastas de tecnologia e imprensa
especializada [https://techsposydney.com/].

FINTECH22: Crypto, Blockchain and Emerging Tech

A FINTECH Showcase é a principal feira anual do setor de fintechs. A edição 2022 será
realizada em Sydney, nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro de 2022
[https://fintechshowcase.com.au/].

ACCELERATE RegTech 

A Accelerate RegTech é um evento anual da área de regtech, com a presença de
reguladores, empresas, agências do governo e regtechs. A última edição foi realizada,
virtualmente, nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2022
[https://www.regtech.org.au/ACCELERATERegTech2022].
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Digital Agrifood Summit 

A Digital Agrifood Summit é um evento organizado pela Food Agility Cooperative Research
Center e Charles Sturt University, o evento anual reúne empresas do setor agroalimentar,
agricultores, tecnólogos e cientistas de todo o país. A última edição foi realizada na cidade
de Wagga Wagga, ao sul do estado, entre os dias 1° e 2 junho de 2022
[https://www.foodagility.com/digital-agrifood-summit].

Integrate

A Integrate é a principal feira anual de Audiovisual e Integração da Austrália. O evento
reunirá marcas locais e globais para mostrar soluções e produtos para profissionais de AV,
integradores, técnicos e usuários finais corporativos, bem como encontrar compradores e
distribuidores qualificados. A próxima edição será realizada em Sydney entre os dias 30 de
agosto e 1º de setembro de 2023 [https://integrate-expo.com/about/].

L&D Innovation & Tech Fest 

O L&D Innovation & Tech Fest é um evento anual da área de tecnologia aplicada ao
aprendizado e ao desenvolvimento profissional. A edição mais recente foi realizada nos 
 dias 8 e 9 de novembro de 2022 [https://www.techfestconf.com/ld-aus].

SMB Digital

O SMB Digital é um evento anual B2B voltado para pequenas e médias empresas. O
evento reúne prestadores e clientes e conta com exposições, programa de conteúdo e
oportunidades de networking. Apresentando palestrantes especializados do setor, o
programa o vento explora seis grandes temas centrais: gestão de dados; transformação
digital; softwares de finanças e tecnologia; softwares de recursos humanos e tecnologia;
plataformas de marketing e automação; e segurança. A última edição foi realizada nos dias
23 e 24 de março de 2022 [https://www.smb-digital.com.au/].

WORKTECH Sydney 

Evento anual com foco em tecnologia aplicada ao ambiente de trabalho. A próxima edição
está prevista para o dia 24 de março de 2023
[https://worktechevents.com/events/worktech22-sydney/].

CSIRO D61+ LIVE 

Fórum de dois dias promovido pela instituição de pesquisa australiana CSIRO. A última
edição ocorreu em outubro de 2019. [https://d61live.csiro.au/]
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1.8 - Fundos de Capital de Risco – “Venture Capital” – na Área Tecnológica ou de
Associação de Investidores-Anjo

AirTree Ventures

A AirTree Ventures, baseada em Sydney, é uma das maiores empresas de capital de risco
da Austrália. A Airtree investe em empresas da Austrália e Nova Zelândia e atua no estágio
de semente, de crescimento e startups focadas em web3 [https://www.airtree.vc/].

Blackbird Ventures

A Blackbird Ventures, baseada em Sydney, é atualmente a maior empresa de capital de
risco australiana. A empresa investe em startups australianas e neozelandesas. Os
investidores de fundos da Blackbird são os fundadores de algumas das empresas de
tecnologia mais bem-sucedidas da Austrália, como Atlassian, Campaign Monitor, Aconex
etc. A empresa atua em todas as fases do desenvolvimento de uma empresa
[https://www.blackbird.vc].  

Brandon Capital

A Brandon Capital é uma empresa de capital de risco que investe em empresas de
ciências da vida. Desde a sua fundação, a Brandon Capital vem se concentrando no
desenvolvimento da próxima geração de inovações médicas. A empresa tem atuação
global, com escritórios em Sydney, Melbourne, São Francisco e Londres
[https://brandoncapital.vc/].

Carthona Capital

Carthona Capital, baseada em Sydney, foi fundada em 2014 e tem como estratégia atuar
nos estágios iniciais das empresas, geralmente nos estágios de pré-semente, semente e
série A [https://www.carthonacapital.com/].

Ellerston Ventures

A Ellerston Capital é uma empresa de gestão de ativos com múltiplas estratégias de
investimento. Seu braço de capital de risco, Ellerston Ventures, tem estratégia de
investimento global, com investimentos desde a Série A até negócios em estágios
avançados. A empresa conta com escritórios em Melbourne e Sydney
[https://ellerstoncapital.com/]. 
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H2 Ventures

A H2 Ventures, baseada em Sydney, é uma empresa de capital de risco em estágio inicial
que visa empresas que se concentram em Fintech, dados e inteligência artificial
[https://h2.vc/].

Morpheus Ventures

A Morpheus Ventures é uma empresa de capital de risco em estágio inicial que investe em
empresas focadas em tecnologia. A empresa tem escritórios em Sydney e Los Angeles.
[https://morpheus.com/].

One Ventures

A One Ventures é uma empresa de capital de risco que trabalha com fundadores de
empresas em diferentes estágios de crescimento dos negócios. A empresa de capital de
risco tem mais de AUD 500 milhões em gestão de fundos e investe nos setores de saúde e
tecnologia [https://one-ventures.com.au/].

Square Peg

A Square Peg é outra das principais empresas de capital de risco da Austrália. A empresa
não atua em setores específicos. A Square Peg capacita fundadores e empreendedores
por meio de gestão financeira e estratégica, conduzindo a empresa através dos diferentes
estágios de crescimento [https://www.squarepegcap.com/].

Telstra Ventures

A Telstra Ventures investe em empresas focadas em tecnologia nos estágios iniciais e de
crescimento. A empresa de capital de risco busca parcerias com fundadores e combina
seu conhecimento com dados para criar soluções inovadoras. A empresa de capital de
risco ajuda as empresas do seu portfólio a levantar capital e escalar para o sucesso para
superar desafios [https://telstraventures.com/].
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1.9 - Centros de pesquisa e associações 

Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)

Em Sydney, está localizado um dos centros da ANSTO que abriga o reator multifuncional
Open Pool Australian Light-water (OPAL), o Center for Accelerator Science (CAS), o
Australian Centre for Neutron Scattering, o National Research Cyclotron e o National
Deuteration Facility [https://www.ansto.gov.au/].

FinTech Australia

A FinTech Australia é uma associação empresarial com o objetivo de desenvolver a
comunidade de fintechs, promover conexões, apoiar a inovação e regulamentação, bem
como representar o setor [https://www.fintechaustralia.org.au/].

Interactive Games & Entertainment Association (IGEA) 

A IGEA é a principal associação da indústria de jogos eletrônicos na Austrália e na Nova
Zelândia [https://igea.net/].
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1.10 - Veículos de Comunicação e Jornalistas que Tratam de Temas Científicos,
Tecnológicos e de Inovação 

Australia Financial Review (Austrália) 
Paul Smith - Technology Editor

https://www.afr.com/technology

InnovationAus.com (Austrália) 
James Riley - Editorial Director

https://www.innovationaus.com

Startupdaily (Austrália e Nova Zelândia) 
Simon Thomsen - Editor

https://www.startupdaily.net

Sydney Morning Herald (Austrália) 
Nick Bonyhady - Technology Editor

https://www.smh.com.au/technology

Tech Business News

https://www.techbusinessnews.com.au/

TWISTA - This Week in Startups Australia (Podcast) 
Mark Pesce - Host

https://new.twistartupsaus.com/
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O Itamaraty possui 58 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 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

Peru
Embaixada do Brasil em Lima
Contato: sectec.lima@itamaraty.gov.br

Uruguai
Embaixada do Brasil em Montevidéu
Contato: sectec.montevideu@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

Indonésia
Embaixada do Brasil em Jacarta
Contato: sectec.jacarta@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
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Contato

Consulado-Geral do Brasil em Sydney
Telefone: +61 02 9285 5710

E-mail: sectec.sydney@itamaraty.gov.br
 

Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual
Esplanada dos Ministérios Bloco H - Anexo II, Sala 213 - CEP. 70.170-900

(61) 2030-9164
dct@itamaraty.gov.br
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