Air Liquide participa de Fórum e Prêmio para start-ups da
CCI França-Brasil
Empresa francesa tem intensificado sua proximidade com as start-ups e fará
parte do painel de discussão e corpo de jurados
A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e
saúde, comporá o painel de discussões do III Fórum de Startups e fará parte do
corpo de jurados do I Prêmio Startup, ambos organizados pela Câmara de
Comércio França-Brasil (CCIFB). O responsável pelas iniciativas voltadas à
inovação da Air Liquide Brasil, Renato Schröter, representará a empresa no
evento, que será realizado no próximo dia 11 de setembro, no Espaço InovaBra,
em São Paulo (SP).
A programação do evento terá início com o Painel “Como aproximar as startups do mundo corporativo”, do qual Schröter participará como painelista. Em
seguida, o representante da Air Liquide integra o Júri que escolherá a start-up
vencedora do I Prêmio CCIFB. “Nossa participação neste Fórum e Prêmio tem
como objetivo contribuir com o debate sobre a importância das start-ups para
‘revigorar’ o mundo corporativo, reconhecendo as iniciativas daquelas que já
agregam uma série de inovações para o dia a dia das empresas”, comenta.
A Air Liquide tem intensificado suas iniciativas na área da Inovação e também
a sua proximidade com o universo das start-ups. Em março deste ano, por
exemplo, a empresa promoveu a sua própria Hackathon, na qual profissionais
de diferentes áreas participaram do desenvolvimento de soluções tecnológicas
que resultem em mais eficiência e redução de custos nos processos produtivos
da empresa. A “maratona de programação” foi organizada pelo Comitê de
Inovação, criado para fomentar as ações da companhia nessa área.
Globalmente, a Air Liquide investe em start-ups por meio de empresa dedicada
especificamente para essa finalidade e acelera a inovação por meio de
laboratório igualmente dedicado a esse objetivo. Ambos agregam inovação,
conhecimento e tecnologias às suas áreas de atuação.

Serviço:
Air Liquide no III Fórum de Start-ups e I Prêmio Start-up
Quando: 11 de setembro (terça-feira)
Onde: Espaço InovaBra - Av. Angélica, 2.529 - Bela Vista - São Paulo (SP)
Horário: a partir das 9h
Mais informações:
http://www.ccfb.com.br/dk/eventos/evento/d/iii-forum-de-startups-e-ipremio-startup/
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