
 

 

 

 

  

13 EMPRESES CATALANES PARTICIPEN AL PONT 

TECNOLÒGIC I D’INNOVACIÓ AL BRASIL 
 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Activa organitzen conjuntament un Pont 

Tecnològic a Sâo Paulo, del 27 de juny a l’1 de juliol, amb el propòsit d’analitzar les 

oportunitats, les tendències econòmiques i els factors competitius del Brasil en el sector de les 

TIC.  

 

La delegació està formada per 13 empreses participants: Artificial Solutions SL, Atrapalo SL, 

Computer Sciencies Brand SL, Digital Samba SL, Doctoralia Internet SL, Internet Security 

Auditors SL, Keonn Technologies SL, Lunar New Media SL (Alooha), Merak SL, Rational Time 

SL, Tecnologías Aplicadas a la Información SL, Ticketea SL i Tractis (Negonation Platform). 

 

El pont inclou un programa comú amb visites a empreses brasileres representatives de la zona 

i l’assistència al seminari “Doing Business in Brazil”, en el que hi participaran empreses TIC 

catalanes implantades al Brasil com Blueliv, Aventia, Inbenta i Netquest. També visitaran l’IBM 

Innovation Center a Sâo Paulo i la incubadora d’empreses i centres d’innovació Cietec Sâo 

Paulo.  

 

Així mateix, les empreses que hi participen tenen una agenda individualitzada de contactes 

empresarials, establert d’acord amb els seus objectius i on podran presentar els seus projectes 

davant d’empreses i inversors locals. 

 

La concessió del mundial de futbol de 2014 i els jocs olímpics al 2016 fan del Brasil el motor 

ecònomic d’Amèrica Llatina en els propers anys. S’obren, doncs, oportunitats de negocis per a 

les empreses catalanes en sectors tan diversos com les infraestructures, l’energia, la logística, i 

la subcontractació, entre d’altres. 

 

Brasil compta amb una població de més de 195 milions. És una porta d’entrada per a les 

empreses catalanes al MERCOSUR, del qual formen part també Argentina, Uruguai i Paraguai 

i és la segona economia americana –només per darrera dels EUA. És a més, la vuitena 

economia mundial, tot i que molts economistes assenyalen que podria escalar fins a la 

cinquena o sisena posició. Durant el període comprès entre els anys 2008-2009, mentre que 

les principals economies riques van caure un 2,7%, el Brasil va créixer el 5%. L’any passat 

aquesta xifra va assolir els 7,5% i la inversió estrangera directa un 90%, atreta per les altes 

taxes d’interès.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercat brasiler de software i serveis ocupa el lloc 12 en el mercat mundial i pel que fa als 

sectors del software industrial i financer representen un 50% de la demanda, el que suposen 

oportunitats interessats d’inversió per a les empreses catalanes. 

 

El sector de les TIC al Brasil creix per sobre de la mitjana d’altres sectors i la penetració de 

serveis és superior a la d’altres països amb el mateix nivell de renda: hi ha més de 58 milions 

d’usuaris d’Internet, el 53% accedeix diàriament, el 70% participa en xarxes socials i hi ha més 

de 1,5 milions de dominis. 

 

Podeu consultar més dades econòmiques del país, i descarregar-vos un estudi sobre la 

Indústria al Brasil de la Borsa de Subcontractació de Catalunya , que va presentar la 

Cambra de Comerç de Barcelona el passat mes de maig en el següent enllaç 

http://slidesha.re/jc12Ru 

 

La fitxa país del Brasil està disponible en aquest enllaç: http://bit.ly/kpOYbv 

 

 

 

 

Més informació: 

Gabinet de Premsa Cambra de Comerç de Barcelona 

Telf.: 93 416 94 74 

www.premsa.cambrabcn.org 

  


