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Prefeito recepciona pesquisador americano referência em inovação
16/09/2013 16:50:54
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O pesquisador norte-americano Victor Hwang chegou à capital gaúcha com o objetivo
de propor o desafio de construir uma cidade mais inovadora e com destaque no
cenário mundial do empreendedorismo e de startups. Hwang foi recepcionado nesta
segunda-feira, 16, pelo prefeito José Fortunati, acompanhado da primeira-dama,
Regina Becker, de empresários locais, representantes de universidades, e secretários
municipais, durante almoço de confraternização.

Na agenda do pesquisador, que permanece até o dia 18 de setembro na Capital
apresentando estudos para estimular a inovação, estão previstos cinco workshops
distribuídos entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade do Vale do Rio
Hw ang (quar to à dir eita) vai dis s em inar
dos Sinos (Unisinos), Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e Nós
ideia de ecos s is tem as de inovação
Coworking. As atividades terão a finalidade instrumental de apresentar para a cidade
as ferramentas analíticas e os modelos de referência que permitirão à sociedade caminhar para um plano de ação efetivo e,
logo, se candidatar ao título de capital brasileira da inovação.
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Para Fortunati, a presença de Hwang é uma excelente oportunidade para a cidade e o país repensarem sua economia.
“Precisamos pensar alternativas concretas para sustentar nossa economia, e as novas tecnologias estão aqui para demonstrar
que isso é possível”, disse o prefeito destacando a importância da troca de informações e experiências do poder público, com
as universidades e as empresas de iniciativa privada.
Fortunati lembrou, ainda, que esteve com Hwang durante a missão no Vale do Silício. “Quando o Cite nos acenou com a
possibilidade de tê-lo conosco, imediatamente nos somamos à proposta, pois será mais um oportunidade de estimular o
debate e a reflexão sobre o que queremos para o futuro da nossa Porto Alegre, projetando um ambiente mais fértil para novos
negócios e gerador de oportunidades", afirmou.
Para Hwang, Porto Alegre é uma cidade com grande potencial, pois conta com grandes universidades, empresas importantes e
pessoas criativas e talentosas. Ressaltou que o objetivo é estimular esse potencial, de forma compartilhada para que todo esse
conhecimento resulte na criação de um ecossistema de inovação. “O sucesso futuro da cidade depende de seu povo e da
capacidade das pessoas em interagir, colaborar e criar coletivamente. É assim que a comunidade porto-alegrense pode se
transformar em um rico ecossistema de inovação".
Credenciado como um dos grandes nomes do mercado no segmento que representa, vai apresentar aos porto-alegrenses
estudos e cases voltados à aceleração de ecossistemas criados para estimular a inovação e o empreendedorismo, como
explica um dos líderes do Porto Alegre Cite, José Cesar Martins. “Victor, na prática, vai discutir conosco a metodologia que
desenvolveu para fomentar ecossistemas para instituições, empresas e sociedades pautadas pelo empreendedorismo inovador.
Trabalharemos três dias numa espécie de "esperanto" do desenvolvimento rumo à fronteira da inovação. E faremos isso com a
preocupação de incluir toda sociedade interessada”, destacou.
A iniciativa é uma promoção da Prefeitura de Porto Alegre e do movimento Porto Alegre Cite, em parceria com a Ufrgs, PUCRS,
Unisinos, ESPM e Nós Coworking.
Sobre Victor Hw ang
Empresário do Vale do Silício, Victor Hwang, é Co-fundador e diretor de criação da Venture T2, empresa que constrói
empreendimentos de startup e que projeta ecossistemas para inovação empresarial. Ele também é autor do livro The Rainforest:
The Secret to Building the Next Silicon Valley – ainda sem edição em português – e diretor executivo do Global Innovation
Summit e co-fundador da Liquidity Corporation.
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Startups
Uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos
promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Por ser jovem e estar implantando uma
ideia no mercado, outra característica das startups é possuir risco envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são
empreendimentos com baixos custos iniciais e são altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento
muito grande quando dão certo. Algumas empresas já solidificadas no mercado e líderes em seus segmentos, como o Google,
a Yahoo e o Ebay, também são consideradas startups.

Veja abaix o locais e horários w orkshops:
PUCRS
16 de setembro – 14h às 18h
Prédio 99 – TECNOPUC – Sala 204
UNISINOS
17 de setembro – 9h às 12h
Unisinos, Campus Porto Alegre
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 744
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Sala Santander – Térreo
UFRGS
17 de setembro – 14h às 18h
Praça Argentina, s/n°
Prédio 11, sala 102
Château Centro de Porto Alegre
Nós Coworking
“Workchopp”
17 de setembro – 19h30 às 22h
Shopping Total – Prédio 2, 5° Andar
Av. Cristóvão Colombo, 545
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