401 Bay Street | Suite 1600
Toronto ON Canada | M5H 2Y4
+1 (416) 646 6770
info@brazcanchamber.org
brazcanchamber.org

COMUNICADO DE IMPRENSA
O Innovation Cluster firma parceria com o Feevale Techpark e Incubadora da
Universidade Feevale do Brasil

Embaixadora Ana Lelia Beltrame, Consul Geral do Brasil em Toronto; Marcelo König Sarkis, Presidente da
Câmara de Comércio Brasil-Canada (BCCC); Michael Skinner, Presidente e Diretor Executivo, Innovation Cluster de
Peterborough e de Kawarthas; Nina Garcia, Diretora de Desenvolvimentos de Negócios da Câmara de Comércio
Brasil-Canada (BCCC); Daniela Carolina Eckert, Diretora Executiva, Feevale Techpark; Ted Hewitt, Presidente,
Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canada (SSHRC); Ademar Seabra, Consul Geral Adjunto
do Brasil em Toronto.

18 de outubro de 2017, Peterborough, ON – O Innovation Cluster - Peterborough e
Kawarthas e Feevale Techpark e Incubadora da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul,
tem orgulho de anunciar a assinatura de um memorando de entendimento. Esta parceria
promoverá o apoio e o crescimento entre as duas incubadoras baseadas na inovação
tecnológica.
Com sede no Brasil, o Feevale Techpark é integrado na estrutura da Universidade Feevale e
se concentra na inovação e no empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento local
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e regional ao mesmo tempo que promove o avanço tecnológico, comercial e empresarial.
Agora, o cluster de inovação estabelece uma parceria internacional com a incubadora,
proporcionando uma conexão mais próxima entre suas empresas.
"No Feevale Techpark, acreditamos que as empresas precisam nascer globais e por isso
apoiamos fortemente a expansão de novos mercados e a construção de bons
relacionamentos", diz Daniela Carolina Eckert, Gestora Executiva do Feevale Techpark. "Este
acordo contribui criando oportunidades para que essas conexões ocorram em ambos
ecossistemas".
A parceria entre o Innovation Cluster, sob a liderança de Michael Skinner e o Feevale
Techpark, localizada na Universidade Feevale, permite que ambas as organizações trabalhem
juntas para criar ideias inovadoras que reforçarão o empreendedorismo e a inovação
tecnológica globalmente. As empresas dentro do Cluster agora terão acesso a conexões em
marketing, produtos, e serviços em todo o Brasil.
Como uma associação comercial com o objetivo de promover relações mais fortes entre o
Brasil e o Canadá, a Brasil Canadá Câmara de Comércio em Toronto (BCCC) contribuiu para
facilitar essa parceria entre as incubadoras.
"A união destes dois influentes atores no mundo de startup tecnológico ajudará a promover
o empreendedorismo entre o Brasil e o Canadá e criará novas inovações", diz Marcelo König
Sarkis, presidente da BCCC residente de Peterborough, Ontário e nascido em Joinville, Santa
Catarina.
Através desta parceria, o Innovation Cluster e o Feevale Techpark se beneficiarão através da
troca de melhores práticas, incluindo apresentações em grupos de networking e iniciativas de
recrutamento fornecidas por organizações locais, agências governamentais nacionais,
regionais e locais, agências de pesquisa e desenvolvimento e universidades locais.
"Através desta parceria, o Innovation Cluster e o Feevale Techpark poderão criar novos
produtos e ideias de impacto para o desenvolvimento e crescimento econômico de cada
incubadora", diz Michael Skinner, presidente e CEO do Innovation Cluster. "Conectar
empresários de Peterborough com uma instituição de tecnologia no Brasil ajudará a
impulsionar futuras inovações".
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