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A REDE 

A Rede Diáspora tem como fim a estruturação de uma Rede Colaborativa entre 

agentes estratégicos nacional e internacionalmente com foco e atuação internacionais 

na inovação, internacionalização da indústria brasileira e a geração de 

negócios/projetos em áreas portadoras de futuro.  

A Rede Diáspora é um movimento orquestrado de mapear, abordar e 

conectar agentes estratégicos nacional e internacionalmente com o fim de se montar 

e operacionalizar uma rede de brasileiros no exterior para a geração de negócios.  

 

RADAR TECNOLÓGICO  

Uma das principais características da Rede é captar informações relevantes 

relacionadas a setores selecionados, por exemplo, TIC e Complexo da Saúde, de 

maneira a contribuir na tomada de decisões na formulação e implantação de políticas 

públicas para a competitividade setorial e repatriação de conhecimento.   

A ABDI, gestora do projeto, fomentará a diáspora como plataforma na busca de 

informações de valor para a identificação de oportunidades de negócios de tecnologia 

e internacionalização. Por meio de brasileiros expatriados e outros atores do 

movimento de brasilidade (brasileiros ou não) no exterior buscar-se-ão conexões e 

oportunidades tecnológicas e de negócios com atores nacionais e internacionais: 

players de mercado, agentes de Inovação Científica e Tecnológica, Institutos de 

Pesquisa e Desenvolvimento, Universidades, Governo, Associações, empresários, 

profissionais de destaque, formadores de opinião e representantes da sociedade civil. 

Complementarmente, serão identificadas as oportunidades relevantes no país, como 

programas estratégicos e demandas setoriais, para promover assim a articulação e 

intersecção entre as duas pontas.   
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CAPILARIDADE  

O principal foco da Rede Diáspora Brasil é firmar parcerias com o intuito de 

mapear, abordar e conectar informações e agentes estratégicos em áreas tecnológicas 

no Brasil e no mundo.  

 Quanto maior o número de parcerias, mais positivos serão os resultados de 

análise para os setores.  Com a participação de representantes selecionados da 

diáspora brasileira, será estabelecida rede e será configurado o canal para o acesso a 

informações e agentes estratégicos capazes de gerar negócios, internacionalização, 

repatriamento de conhecimento e a apropriação da inovação no país.  

É aqui que o papel da ABDI faz a diferença. Na qualidade de articuladora da 

execução do Plano Brasil Maior, trabalha conjuntamente com diversas instituições com 

vistas a conferir maior visibilidade aos instrumentos públicos disponíveis para a 

promoção da atividade industrial e atua na elaboração de outras medidas que 

atendam demandas da indústria, visando estimular a competitividade e capacidade 

inovadora no País.  

O fundamental neste contexto é a conexão com os parceiros no esforço 

nacional pelo desenvolvimento e pela inovação, o que contribui para o sucesso dos 

projetos locais e a proposição de novas formas de atuação e cooperação internacional. 

A Rede Diáspora e seus participantes também poderão se beneficiar de ações 

da ABDI como a intersecção entre diferentes projetos e atividades promovidas pela 

Agência, tais como demandas em setores estratégicos, as ATS (Agendas Tecnológicas 

Setoriais) e auxiliar na formulação de diretrizes de políticas públicas. 

 

TRANSPARÊNCIA, FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO E AMBIENTE DE COMUNIDADE  
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A Rede será caracterizada por um canal de comunicação, com utilização de 

plataforma web, que visa mapear, filtrar e conectar informações estratégicas para a 

tomada de decisões e formulação e implantação de políticas públicas para a 

competitividade da indústria nacional, bem como, por meio da aproximação com a 

Rede Diáspora brasileira, aqui entendida como meio, e diferentes atores estratégicos 

do movimento brasileiro, propiciar o acesso a mercados e gerar negócios/projetos em 

áreas intensivas em conhecimento e tecnologia, atrair investimentos, apoiar 

internacionalização de empresas em setores de alto conteúdo tecnológico e repatriar 

“conhecimento”. 

COMO? 

A Rede pretende viabilizar o acesso a conteúdo articulado, mapeado e 

selecionado. Muito além da simples atualização de notícias, o objetivo é criar uma 

bolsa de ideias, cruzar dados, publicar versões comentadas de editais e legislação de 

incentivo à atração de investimentos, compartilhar experiências, promover debates 

em temas relevantes para a indústria, acelerar processos por meio de coaching e 

mentoring, com a participação pública aberta e abrangente, visando a transparência, 

interação e avaliação integrada dos dados coletados. 

 A iniciativa visa também disseminar a cultura da inovação e estimular o 

emprego de medidas voltadas à promoção do desenvolvimento industrial por meio da 

utilização dos instrumentos públicos de apoio e de outras ferramentas disponíveis.  

 

DIFERENTES NÍVEIS DA INFORMAÇÃO 

 As informações, em diferentes níveis e de diferentes agentes, pretendem, 

inicialmente e a título de sugestão, enriquecer o debate sobre os setores de TIC e de 

Equipamentos para a Saúde no Brasil, principalmente no que diz respeito à 

competitividade e formação de políticas públicas. 
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Pela importância das ações de formação de parcerias internacionais com as 

diásporas brasileiras e outros agentes estratégicos, a Rede Diáspora Brasil torna-se um 

canal efetivo para a promoção de informações de interesse comum entre a indústria 

nacional e os parceiros internacionais.  

 

A REDE EM OPERAÇÃO 

Para operacionalizar o funcionamento da Rede faz-se necessário, 

primeiramente, realizar um levantamento de iniciativas-irmãs e das diásporas 

brasileiras existentes, bem como os casos de sucesso de outras diásporas, a exemplo 

da iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento junto a diásporas latino-

americanas e da diáspora indiana e chinesa e seu esforço para repatriar conhecimento. 

A partir do desenvolvimento de um benchmarking será produzido um mapa 

estratégico da Rede Diáspora Brasil que, deverá apontar as regiões-foco, uma lista dos 

agentes da Rede e as iniciativas relevantes existentes. 

O mapa estratégico fornecerá subsídios suficientes para a modelagem do 

projeto piloto, contendo um plano de ação e um plano de abordagem. Esses mesmos 

subsídios fornecerão material para a elaboração de um Plano de Comunicação,  

traçando uma melhor abordagem de divulgação e promoção, utilizando as diversas 

ferramentas atuais de mídia e comunicação. 

A animação da Rede é o próximo passo, missões de prospecção interna e 

externa para conectar os diversos atores da Rede, um evento kick off, com tema 

levantado junto a um setor específico, em formato de Laboratório de Inovação, dará o 

tom de como será movimentada a Rede. 

O canal web será de grande importância para manter o acervo da grande massa 

de informações estratégicas levantadas, bem como promover o matchmaking de 

demanda e oportunidades. 
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Após o real início do funcionamento da engrenagem da Rede, será gerado 

relatório de janelas de oportunidades, dos negócios e parcerias estratégicas facilitadas 

pela Rede. Será também produzido relatório de recomendações, com as percepções 

dos agentes e parceiros externos, no que se refere ao ambiente de negócios brasileiro, 

sendo material importante na formulação de políticas e tomada de decisões. 

 


