REUNIÃO/VISITA/EVENTO
Nota Informativa

1. Caracterização do Evento
A videoconferência contou com a participação de representantes da ABDI e de representantes da Ditec. Contou, ainda, com
a presença de interlocutores da Dimci, da Caint, da Dconf e da Dimel. Teve como foco a apresentação do projeto de criação
da Rede Diáspora pela ABDI. Durante o encontro, a ABDI prestou esclarecimentos sobre os objetivos, o público-alvo, os
possíveis resultados e a modelagem da Rede. A ABDI apresentou, também, o histórico do projeto e dos estudos e contatos
realizados para sua fundamentação.

Local: Campus do Inmetro em Xerém, Prédio 20
Participantes:
Sr. Eduardo Rezende - ABDI
Sr. Rodolfo Milhomen – ABDI
Srª Andrea Cid – Caint
Sr. Celso Filho - Dimav
Sr. José Vinge – Caint
Sr. Marcos Vasconcelos - Dimel
Srª Ruth Epsztein - Diconf
Sr.ª Taynah Sousa – Dimci
Sr. Hans Peter Grieneisen – Ditec
Sr. Rodnei Dias - Ditec
Sr.ª Aline Larroyed - Ditec

Data: 21/08/2013

2. Notas Gerais
A videoconferência iniciou-se com abertura do Dr. Hans Peter Grieneisen, que ressaltou a importância do projeto para o
Inmetro e a disposição de nossas equipes para colaborar com sua implementação e manutenção. Ele sobrelevou, também, a
relevância da criação da Rede Diáspora para o Plano Brasil Maior e reforçou o interesse do Inmetro em prestar esse apoio,
por intermédio da infraestrutura de laboratórios e dos pesquisadores do Instituto, a fim de permitir-lhe os melhores
resultados. Em seguida, apresentou os interlocutores à equipe da ABDI identificando-os por suas áreas de atuação no
Instituto.
A reunião prosseguiu com apresentação da ABDI, sobre o Projeto. O Sr. Eduardo Rezende, responsável pela iniciativa, fez
um relato geral do projeto, abordando pontos como motivações, histórico, objetivos, modelagem, modo de funcionamento
e possibilidades.
Principais pontos relatados pela ABDI na apresentação:
 O público-alvo da Rede é composto de profissionais brasileiros que trabalham fora do país. Também inclui
estrangeiros “amigos do Brasil”, ou seja, profissionais que já tenham trabalhado no País, sejam casados com
brasileiros ou tenham interesse em manter negócios com o Brasil;
 Os objetivos principais do projeto consistem em gerar negócios, atrair investimentos e trocar informações com
base na experiência adquirida pelos profissionais na sua atividade no exterior, a fim de melhorar a competitividade
da indústria nacional;
 O recorte geográfico do projeto-piloto restringe-se aos Estados Unidos, em função de experiências anteriores e
com base em informação sobre a existência de profissionais brasileiros que trabalham nos EUA interessados em
colaborar com a indústria brasileira
 O recorte setorial limita-se à TIC ao complexo da saúde;
 Outro propósito da Diáspora é alinhar-se aos programas estratégicos brasileiros, voltados à promoção da
competitividade, da inovação e da internalização de tecnologias;
 A interação da Diáspora se dará, predominantemente, por intermédio de um portal, que está sendo desenvolvido;
 A modelagem da Diáspora Brasil se inspira nas experiências de alguns países, sobretudo Chile, Nova Zelândia e
Austrália;
 As iniciativas de redes semelhantes são relativamente recentes (desde o final da década passada) no mundo e raras,
no Brasil;
 Em missão aos EUA, a ABDI identificou três grupos organizados e que se mostraram receptivos ao projeto da













Diáspora Brasil. Um deles foi identificado em Washington. Seus membros, apesar de não se considerarem um
grupo “formal”, manifestaram interesse em apoiar e manter maior contato com o Brasil). O segundo foi em
Boston, na Rede Boston Brazil Today, um grupo que se constitui de 300 pessoas que se reúnem semanalmente
para trocar experiências relativas ao Brasil. O terceiro se localiza no Vale do Silício e compõe a Rede denominada
Bay Brazil.
A ABDI espera contar com a ajuda dos parceiros, dentre os quais o Inmetro, para identificar outros profissionais
brasileiros que trabalham nos EUA nas áreas piloto do projeto;
Não estão definidos mecanismos de recompensa para a participação na Diáspora Brasil. No entanto, a ABDI
planeja oferecer premiação para os profissionais que mais colaborarem com a Rede, por setor;
Existe grande interesse, por parte dos pesquisadores que estão fora do país, em colaborar com o Brasil a partir da
experiência vivida no exterior. Tal interesse tem ensejado a formação de vários tipos de grupos já montados para
isso, alguns já abordados pela ABDI.
A ABDI optou por iniciar um projeto-piloto da Rede Diáspora, de menor porte, com ênfase em pesquisas em
saúde e TICs, e a partir do contato com brasileiros residentes nos Estados Unidos.
A ABDI conta com o apoio do Inmetro para contato com os pesquisadores, dinamização da Rede, organização de
Webinars e reuniões temáticas e para sugestão de outras propostas de suas áreas de atuação.
O rol de atividades da rede poderá incluir laboratórios de aprendizagem em inovação, bolsas de oportunidades e
bolsas de negócios.
A ABDI fornecerá material de estudo para o Inmetro e atualizará os profissionais da Ditec e os interlocutores
acerca de seu andamento.
Trata-se de um projeto de grande complexidade, já que envolve capital humano e prioriza possibilidades de
negócios e atração de investimentos. Sendo assim, pode acarretar vários tipos de resultados.
A Plataforma incluirá diferentes perfis de membros, provenientes de setores distintos, como empresas e
universidades.
As instituições parceiras da ABDI no projeto são o Inmetro, o INPI, a APEX e algumas associações privadas.
A ABDI poderá fazer apresentações do Projeto, a qualquer tempo, às diferentes áreas do Inmetro e aos
pesquisadores que se interessarem.

Principais temas tratados em relação às perguntas e comentários dos interlocutores do Inmetro






A ABDI não pretende, neste momento, incluir, diretamente, como público-alvo, alunos de pós-graduação que
possuem bolsas de pesquisa no exterior. Sendo assim, não irá utilizar, prioritariamente, no projeto-piloto,
informações das plataformas da Capes e do CNPq.
Os canais de interação internacional do Inmetro poderão servir de apoio à Rede.
Tendo em vista que o Inmetro constitui o ponto focal da OMC sobre barreiras técnicas, no Brasil, a Coordenação
de Articulação Internacional (Caint) oferece apoio no sentido de fornecer material sobre regras de exportação e
informações a exportadores e importadores.
A Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) poderá sanar dúvidas e oferecer informações sobre
regulamentos feitos pelo Inmetro.
A ABDI espera do Inmetro e dos parceiros do projeto que possam contribuir com informações sobre suas áreas,
com troca de informações que possam gerar ou estimular negócios e que possam dar apoio em atividades de
capacitação e troca de informações.

Principais sugestões dos interlocutores
Incluir contatos de bolsistas brasileiros no exterior, já que esses serão os principais responsáveis por trazer
transferência de tecnologia para o país e os principais interessados em contatos profissionais no seu retorno.
Focar em resultados concretos e em indicadores que possam evidenciar tais resultados.
Intensificar contatos com a área de saúde do Inmetro, que vem se destacando na área de fármacos.

Principais projetos e atividades da Ditec que poderão dar apoio à Rede Diáspora e que foram discutidos com a ABDI em
reuniões anteriores







Núcleo de Conhecimento em Inovação;
Portal da Inovação;
Curso Online de Propriedade Intelectual;
Parcerize;
Ciclo de Palestras;
Banco Tecnológico do Inmetro.

3. Temas Impactantes
•
•
•
•

Histórico de planejamento, estudo e implementação da Rede Diáspora;
Possibilidades de apoio das áreas envolvidas no Inmetro ao Projeto;
Possibilidades de atividades comuns que envolvam informações das áreas dos interlocutores;
Apoio do Inmetro à dinamização da Rede.

4. Ações sugeridas




Encaminhamento de propostas de apoio das áreas dos interlocutores para a Rede Diáspora;
Encaminhamento de Mapa das Diásporas pela ABDI;
Agendamento de um segundo encontro para discussão das propostas e dos próximos passos de sua implementação
no Inmetro.

Emitente : Aline Larroyed
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