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Título do evento: Primeiro grande encontro de inovação aberta entre Brasil-Japão  

(4a edição do grupo de estudo de inovação)  

Organizadores / Apoiadores: JETRO, Câmara de Comércio e Indústria do Japão, Consulado Geral do Japão em 
São Paulo, Japan House 

Sugestão de data e horário:  

Data: 18 de novembro (segunda-feira)   

Horário: 14:00 – 18:00 

Formato do evento: seminário, painel  

Resumo (5 linhas):  

Público-alvo: startups e empresas brasileiras interessadas em inovação aberta com empresas japonesas  

Objetivo: O primeiro grande encontro de inovação Brasil-Japão vai reunir grandes empresas japonesas atuantes 
na América Latina e importantes atores do ecossistema local com objetivo de promover a aproximação entre 
empresas brasileiras e japonesas (startups e corporações) e estimular o diálogo sobre o ambiente de inovação 
brasileiro, criando oportunidades de parcerias.  

Descrição detalhada:  

O ecossistema brasileiro vem chamando atenção do outro lado do mundo. 

A contribuição da Softbank na criação de unicórnios brasileiros trouxe mais visibilidade para o nosso mercado. 
Fonte de inovações disruptivas e agilidade, o papel das startups na construção de novos negócios também desperta 
o interesse de grandes corporações sobre possíveis benefícios da Inovação Aberta.  

As empresas japonesas querem conhecer mais sobre inovação no Brasil: por que e como inovar aqui? Dessa 
curiosidade, nasceu o grupo de estudos das empresas japonesas no Brasil, hoje com 35 corporações dos mais 
variados setores (automotivo, químico, financeiro, etc). 

Para proporcionar maior integração das japonesas no ecossistema brasileiro, vamos promover o Primeiro maior 
encontro de inovação aberta entre Brasil-Japão. 

Convidamos empresas brasileiras e japonesas para que juntas possam contribuir com seus pontos de vista, falando 
sobre dificuldades e oportunidades que enfrentam no dia-a-dia para inovar localmente.   

Para ilustrar o panorama geral, vamos contar com apresentações de empresas japonesas que já desenvolvem 
projetos de inovação aberta no Brasil, como a Everis NTT Data. Também teremos o depoimento da brasileiríssima 
Ambev contando casos de parceria com startups (dificuldades e sucessos) e como ela gostaria de inovar com o 
Japão.  

Para dar voz às startups brasileiras no encontro, convidamos a Checklist Fácil que desenvolve projetos com 
corporações japonesas. 

Ao final, vamos falar sobre inovação aberta e oportunidades no Japão e apresentar a colaboração da JETRO Invest 
Japan com a Everis NTT Data para apoiar startups brasileiras interessadas em expandir negócios ao Japão.  

Mais informações sobre a JETRO: 

Website da JETRO Invest Japan: https://www.jetro.go.jp/en/invest/  

Nossa página no Brasil: https://www.jetro.go.jp/brazil/jetro.html  

 

 

https://www.jetro.go.jp/brazil/jetro.html


  

 

Programação: (Duração do evento: 4h00)  

14:00 – 14:25: Coffee (networking)  

14:30 – 14:40: Abertura do evento  

1) Sr. Atsushi Okubo, Diretor-Presidente JETRO São Paulo (3 min) 

2) EXMO. Sr. Yasushi Noguchi, Cônsul-Geral do Japão (3 min)  

3) Sr. Marcelo Araújo, Presidente da Japan House  

14:45 – 15:15: Por que e como inovar no Brasil?  

1) Sr. Andre Maciel, Managing Investment Partner, Softbank Latin America (15 min)  

2) Sr. Mitsuru Nakayama, Diretor, Brazil Venture Capital (8 min) 

3) Sr. Francisco Jardim, CEO, SP Ventures (7 min) 

15:15 – 16:00: Cases I 

1) Sr. Bruno Stefani, Senior Innovation Manager, Ambev: Grande corporação brasileira inovando (15 min)  

2) Sr. Bruno Rondani, CEO, 100 Open Startups: Maior plataforma de conexão com startups (10 min)  

3) Sr. Amure Pinho, Presidente, Abstartups (5 min) 

4) Sr. Mauricio Fragoso, Co-founder, Checklist Fácil: Visão da startup brasileira trabalhando com empresas japonesas 
(10 min)  

5) Sr. Carlos Mira, CEO, Truckpad: Revolucionando o status quo e a logística no Brasil (10 min) 

Intervalo (10 min) 

16:10 – 16:40: Painel com empresas brasileiras (20 min) + Q&A (10 min) 

5) Grupo Open Innovation Brasil, moderação Distrito KPMG 

16:45 – 17:30: Cases II 

6) Sr. Roberto Celestino Pereira, Head of Digital Technology Innovation, Everis NTT Data: grande case de Inovação 
aberta de empresa japonesa – Open Innovation Contest (10 min)  

7) Sra. Tatiana Nagamine, Analista, JETRO SP: Inovação no Japão e Invest Japan (5 min)  

8) Sr. Luis Felipe Bismarchi, Head of Innovation, CAIXA: Inovando com a Universidade (10 min)  

9) Sr. Fernando Gomes, Sócio, Pinheiro Neto Advogados: Como mitigar riscos - aspectos jurídicos no Brasil (10 min) 

10) Sr. Kenji Kainuma, Director of Intellectual Property, JETRO SP: Inovação e Propriedade Intelectual no Japão (5 min) 

17:30 – 18:00: Painel com empresas japonesas (20 min) + Q&A (10 min) 

11) Intro: Sr. Luis Dearo, Country Head, Plug & Play Brazil  

12) Painel: Sompo Seguros; Mitsui & Co. Brasil, Yamaha Motor Brasil, moderação Plug and Play Brazil 

18:05: Encerramento, convite para próximo encontro e networking (livre)  



 

Primeiro grande encontro de inovação aberta Brasil-Japão 
Data: 18 de novembro (segunda-feira) 
Horário: 14:00 - 18:00 
Local: Japan House 
Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-000 
Mapa: https://goo.gl/maps/271zJxSfmuXQQ4k39 
Idioma: Português 
 
Evento gratuito, com vagas limitadas. 
 
Pré-inscrições: 
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/sao/6 
 
Importante: 

A participação no evento é gratuita, mas devido ao número limitado de vagas, em caso de grande demanda, 

faremos um processo de aprovação dos pré-inscritos. 

Solicitamos aguardar nosso contato posterior sobre a confirmação de sua inscrição. 

Por motivos de segurança, não será permitida a entrada de pessoas não inscritas em nossa lista. 

Informamos que a programação do evento pode ser alterada sem prévio aviso. 

Pedimos sua compreensão. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo e-mail: sao-seminar@jetro.go.jp 

 

Atenciosamente, 

Equipe JETRO São Paulo. 
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