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O Projeto reembolsará até 80% dos custos das
viagens de empresas selecionadas para as rodadas
de negócios.

Preparação para receber
assistência financeira da UE
para o desenvolvimento de
parcerias no âmbito da Low
Carbon Business Action in
Brazil

MATCHM

B 2 B PA T R O

Participação de instituições setoriais e órgãos
públicos, entidades bilaterais de promoção do
comércio internacional, agentes de negócios,
provedores de serviços, consultorias ambientais e
financeiras;

Contribuir com a
economia de baixo
carbono e com a redução
das emissões de gases
de efeito estufa (GEE) no
Brasil

ES

DE

G

Assistência B2B e acompanhamento de negócios
posterior às rodadas de negócios;

Ampliar possibilidades para
a produção e adoção de
tecnologias amistosas ao
meio ambiente e processos
de eficiência energética e
de recursos

IN

Acesso a parques de exibições e feiras;

Explorar novas
oportunidades para
cooperação em
negócios e parcerias

•

Demonstração de tecnologias e equipamentos por
fabricantes e provedores de serviços;

Incrementar o faturamento
com exportações

BA • MISS
Õ

Apresentações de estudos de caso e visitas
guiadas a indústrias e empresas locais;

Receber aconselhamento
e assistência para o
desenvolvimento de
negócios (Brasil e UE)

Estimular a inovação
tecnológica, competitividade
e sustentabilidade de PMEs

LC

Palestras sobre o contexto brasileiro em temas de
meio ambiente e sustentabilidade, tecnologia,
finanças e negócios;

Custos de viagem
patrocinados pela UE

AS PELA U
E

Rodadas de negócios entre PMEs selecionadas do
Brasil e da UE, conforme a demanda/oferta de
soluções e tecnologias ambientais;

AD

O programa das missões de matchmaking para cada
setor indicado consistirá em:

OS BENEFÍCIOS PARA PMEs

IN

O PROGRAMA DE
MATCHMAKING PARA PMEs

REGISTRO
AÇÃO DE APOIO À TRANSIÇÃO DE

CANDIDATE-SE ÀS MISSÕES DE MATCHMAKING

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs) À

DA LCBA PATROCINADAS PELA UE
Organizações, intermediários de negócios, Pequenas e
Médias Empresas (PMEs) do Brasil e da União
Europeia devem registrar suas candidaturas em
www.lowcarbonbrazil.com para participar das
missões de matchmaking.

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO
WWW.LOWCARBONBRAZIL.COM

Av. Paulista, 1636, 9º andar, cj. 906, Bela Vista
CEP 01310-200 São Paulo – SP, Brazil
www.lowcarbonbrazil.com
T: +55 (11) 3791-4833 | Contato: info@lowcarbonbrazil.com

Projeto financiado
pela União Europeia

Implementado por:

Estes conteúdos são de responsabilidade do consórcio que
implementa a Ação, e não podem de maneira alguma ser
tomados como reflexos das posições da União Europeia.

A AÇÃO

SETORES INDICADOS

FATOS & NÚMEROS

PROMOVENDO O ENCONTRO DE

REDUZINDO AS EMISSÕES DE GASES

PARCERIAS ESTRATÉGICAS DA LCBA AJUDANDO

EMPREENDEDORES COM A

DE EFEITO ESTUFA EM SETORES

A TRANSFORMAÇÃO DAS PMEs NO BRASIL

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

ESTRATÉGICOS DA ECONOMIA

A Low Carbon Business Action in Brazil (LCBA) é uma
iniciativa da União Europeia para aproximar 720 Pequenas
e Médias Empresas (PMEs) do Brasil e dos 28 Estados
membros da União Europeia (UE) a partir de uma série de
missões de matchmaking empresarial, entre agosto de
2016 e dezembro de 2017. As rodadas de negócios
promoverão o intercâmbio de experiências de inovação,
apoiando empresas em sua transição às tecnologias de
baixo carbono e processos eficientes em oito setores da
economia. A Low Carbon Business Action in Brazil facilitará acordos comerciais, de investimentos e parcerias
operacionais entre os participantes das missões de
matchmaking.

Alguns setores da economia respondem pela maior
parte das emissões brasileiras de GEE. A Low Carbon
Business Action in Brazil visa estimular a competitividade e a sustentabilidade das PMEs brasileiras nas
seguintes áreas:

O Brasil é a maior economia na América Latina e a
8a maior do mundo, com PIB anual de cerca de US$
2,24 trilhões.
O Brasil é o 10o maior emissor individual de GEE no
mundo, principalmente devido às atividades nos
setores agropecuário/uso da terra, florestal, de
energia, processos industriais e resíduos.
A UE é líder em tecnologias de baixo carbono e
serviços.

GESTÃO
DE RESÍDUOS
(SÓLIDOS)

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
E NA INDÚSTRIA

O Banco Mundial estimou um potencial de investimentos em torno de US$ 360 bilhões para implementação de um cenário de baixo carbono no
Brasil, incluindo a transição às tecnologias e aplicações inovadoras nas áreas de biogás, energia solar,
eficiência energética, biomassa, entre outras.

OBJETIVOS
PROCESSOS
INDUSTRIAIS

A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E
SOCIOAMBIENTAL ABRINDO
MERCADOS E FIRMANDO PARCERIAS
A cooperação entre PMEs do Brasil e da Europa contribui com o esforço global de combate às mudanças
climáticas.

AGRICULTURA

Acordos de Cooperação e Parceria firmados entre
PMEs do Brasil e da UE poderão receber Assistência Técnica na próxima fase da Ação, aumentando
as chances de acesso a fundos "verdes".

PRODUÇÃO E
CONSUMO
DE ENERGIA

A ação ajudará na redução das emissões brasileiras de
Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio de Acordos de
Cooperação e Parceria. Também incentivará maior
competitividade e sustentabilidade ambiental das
empresas participantes.

AQUICULTURA

ATIVIDADES
FLORESTAIS

O Brasil está comprometido com a transformação
de sua economia diversificada a processos amistosos ao meio ambiente.

BIOMASSA
(2ª GERAÇÃO)

