
Cidade Descrição / Produtos & Serviços Possíveis contatos no Brasil Website
Presença 

(RN)

Disponivel 

p/ Visitas

E1 Aconex RJ;SP
Plataforma de colaboração online para projetos de 

infraestrutura

Obras Infraestrutura ; Grandes Projetos, Project 

Management, oil & gas, mining, Instituições de 

financiamento

www.aconex.com

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E2 Australia Turntable RJ, SP

Fabricante de Plataformas Giratórias para caminhões, 

carros, soluções de engenharia em transporte, 

mineração, entre outros

Mineradoras, logistica, frotas, soluções de 

movimentaçao em espaços confinados
www.turntables.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E3 Bartco RJ;SP
Equipamentos luminosos para gestão de tráfico portáteis 

e informações grades eventos.

Empresas de engenharia de tráfico, orgãos 

públicos, Empresas de Esportes e Eventos, 

Concessionárias de rodovias, orgãos de 

segurança de trânsito, etc.

www.bartco.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E4 CETEC RJ;SP

Sustentabilidade aplicada a Energia, Ar, Água e solo; 

avaliação da qualidade ambiental de ambientes, 

auditorias, treinamentos, saúde ocupacional e 

produtividade; avaliação das emissões de materiais 

construtivos, testes laboratoriais, gerenciamento de áreas 

contaminadas.

Green Building Council, Redes nacionais e 

internacionais de hotéis, empresas de 

construção e projetos voltados a visitantes 

estrangeiros para Copa e Olimpíadas, office 

building managers, entre outros.

www.cetec-foray.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E5

DBI -  Dept of 

Business and 

Employment

RJ;SP
Departamento  do Estado de Victoria responsável por 

sua presença internacional.
Líder da Missão empresarial.

Rod. de 

negócios 

29/11

E6 Event Planning Group RJ;SP

Empresa de gerenciamento de grande eventos 

internacionais. Fornece consultoria ao suporte 

operacional durante todo ciclo de vida do evento. 

Assistência a cidades sedes para atraírem grandes 

eventos e desenvolverem suas candidaturas e eventos 

internacionais.

Tomadores de decisões relacionados aos jogos 

Olimpicos RIo 2016, Comitês locais das cidades 

sedes da Copa do mundo de 2014. 

www.eventplanninggroup.c

om

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E7 Foursight Architects RJ;SP

Arquitetura, planejamento, design de interiores, 

paisagismo, project management & 3D presentation - 

Inovação e Sustentabilidade - nos setores de governos, 

institucional, educacional, comercial e varejo.

Fomentar relações de trabalho, parcerias, 

alianças, clientes entre outros.
www.fourarch.com.au/

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

Empresa

Resumo das empresas participantes da Missão Austrália - Brasil (Nov 2012) 

http://www.aconex.com/
http://www.turntables.com.au/
http://www.bartco.com.au/
http://www.cetec-foray.com.au/
http://www.eventplanninggroup.com/
http://www.eventplanninggroup.com/
http://www.fourarch.com.au/


E8 Frank Advice Intl RJ;SP

Empresa de Consultoria Australiana especializada na 

America Latina nos segmentos de educação e estudos 

de mercado para o governo de Victoria.

Frank Advice é a organizadora da Missão 

empresarial Austrália Brasil.
www.frankadvice.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

E9
ICN -The Industry 

Capability Network
RJ;SP

Autoridade no fomento a competitividade de empresas 

Australianas, com vasta experiência na assistência a 

organizadores de grandes eventos esportivos e no 

procurement  para os Jogos Olímpicos de Sidney e 

Pequim entre outros grandes eventos esportivos.

Esportes e grandes eventos, master planning & 

architecture, edificações e construções, 

infraestrutura de transportes

www.icnvic.org.au

Rod. de 

negócios 

29/11

E10 Incognitus RJ

Soluções de eventos, gerenciamento de projetos e 

hospitalidade corporativa. Full service event agency - 

com experiência em Jogos Olímpicos, Wimbledon, 

Austrália F1 Grand Prix - atuando também nas áreas de 

consultoria, engenharia sustentável, logística, 

gerenciamento de eventos e corretagem.

Empresas de eventos esporitivos, entidades 

públicas e privadas envolvidas com os jogos 

olimpicos RIo 2016, comitês locais das cidades 

sedes da Copa do mundo de 2014. 

www.incognitus.com N/D N/D

E11 Integral Alliance RJ;SP

Grupo de engenharia especializado no comissionamento 

de processos industriais complexos no setores de refino, 

petroquímico, químico, reservatórios de combustiveis, 

produção de produtos bituminosos, lubrificantes entre 

outros.

Waste-to-energy, Water & waste water 

treatment, waste-to-fuel/energy recycling, 

chemical companies oil, gas, lubrificants . 

Empresas de reabastecimento de aeronaves, 

entre outros.

www.integralalliance.com

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E12
International Venue 

Group (IVG)
RJ;SP

Renomado fornecedor de serviços turnkey a grandes 

eventos como: planejamento de mão de obra, 

recrutamento, treinamento, Serviços VIP, catering, 

gerenciamento de programas culturais e de 

entretenimento e logísitca. Operacionalização de um 

pavilhao na Xangai 2010 Expo.

Empresas de eventos esporitivos, entidades 

públicas e privadas envolvidas com os jogos 

olímpicos RIo 2016, comitês locais das cidade 

sedes da Copa do mundo de 2014. 

N/D

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E13 Murdoch Consulting RJ

Consultoria renomada internacionalmente na gestão e 

entrega de soluções e projetos de alta complexidade 

relacionados a Jogos Olímpicos e Para Olímpicos, 

Olimpíada da juventude, Jogos de Inverno, entre outros.

Comitê Organizador do Jogos Olímpicos e Para 

Olímpicos do RJ, Organizadores da Copa do 

Mundo 2014, Autoridades locais e possíveis 

parceiros estratégicos.

www.murdochconsulting.co

m.au
N/D N/D

E14
Original Foods and 

Sustainable Catering
RJ;SP

Renomada butique em catering services com prêmios 

internacionais de qualidade e sustentabilidade.

Maior interesse e envolvimento consultivo em 

atividades de catering, mas aberto a novas 

oportunidades.

www.originalfoods.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

http://www.icnvic.org.au/
http://www.incognitus.com/
http://www.integralalliance.com/
http://www.murdochconsulting.com.au/
http://www.murdochconsulting.com.au/
http://www.originalfoods.com.au/


E15 Pacific Hydro RJ;SP

Renomada empresa Australiana na geração de energia 

limpa, com a visão, capacitação e comprometimento no 

desenvolvimento de projetos de energia limpa e 

abatimento de carbono. Com mais de 2.500MW de 

geração hidroelétrica e eólica em diversos estágios de 

desenvolvimento na Australia, Chile, Brasil, Fiji

Principal grupo à frente da missão empresarial, 

projetos de energia limpa. Expandir network e 

novos contatos.

www.pacifichydro.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

E16 SED Consulting RJ;SP

Consultoria - Advisory - com atuação no território 

Australiano, oferecendo ampla gama de serviços em 

desenvolvimento Comercial, Estratégia e Gestão. 

Possuem um network de profissionais altamente 

qualificados.

Novas oportunidades, network www.sedadvisory.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E17 Sentric Group RJ;SP

Consultoria de IT localizada em Melbourne, parte do The 

Sentric Group - grupo de empresas dedicadas a melhorar 

o uso da energia através de IT e inovação. Reputação na 

Austrália pelo desenvolvimento dos principais portais de 

negócios online nas área de energia, utilities  e saúde. 

Soluções completas de supply chain na indústria de 

energia renovável e medição do efetividade da eficiência 

energética.

A empresa já opera na Austrália e Argentina no 

setores de: telecomunicações, Serviços 

Financeiros, Governo, Saúde, Utilidades e 

Energia.

www.sentric.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E18
The Golbal 

Foundation
RJ;SP

Organizaçao Civil não governamental, com extensa 

participação privada e financiada por seus membros. 

Atuam junto ao governo e suas instituições, setor 

privado, academia e comunidade fomentando a 

cooperação entre a Austrália e o planeta visando 

fomentar soluções de longo prazo a grandes desafios.

ONGs, entidadas públicas e privadas, centros 

de pesquisa em sustentabilidade.

www.globalfoundation.org.

au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E19 Victoria University RJ;SP

Provedor de educação de alto nivel e de pesquisa 

atuando em dois setores (Vocational Training + 

Undergraduate and Postgraduate). Altamente 

internacionalizada com presença na America Latina e 

recente acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro. Líder 

internacional em Ciência Esportiva, Saúde e Exercícios. 

Possui programas reconhecidos em logística sustentável 

e water management.

Aprofundar contatos com o Comitê Olímpico 

Brasileiro, entidades privadas ligadas ao 

esporte (pesquisa ou negócios) entre outras 

areas que  possam gerar elevados 

componentes de pesquisas.

www.vu.edu.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

E20 Visionary Design RJ;SP

Consultoria trans-disciplinar ativa na intersecçao das 

necessidades humanas e o ambiente. A partir do uso das 

melhores práticas de acessibilidade auditiva, soluçoes de 

mobilidade a pedestres; em novos projetos ou retro-fit. 

Consultoria a empresas, governo, ONGs.

Autoridades locais, edificações sustentáveis, 

desenvolvimento comunitário, saúde, serviços 

sociais, Organizações de pessoas deficientes.

www.vdd.com.au

Rod. de 

negócios 

29/11

30/nov

http://www.pacifichydro.com.au/
http://www.sedadvisory.com.au/
http://www.sentric.com.au/
http://www.globalfoundation.org.au/
http://www.globalfoundation.org.au/
http://www.vu.edu.au/
http://www.vdd.com.au/

