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PIMEC encoratja les pimes a aprofitar les oportunitats d’inversió 
i l’ecosistema innovador del Brasil com a oportunitat de negoci 

Diversos representants públics de l’Estat de Río grande do Sul presenten davant el teixit 
productiu català el potencial de l’àrea i el pla d’innovació que està posicionant Porto Alegre 
com a ciutat referent internacional.  

Barcelona, 8 d’octubre de 2021. PIMEC ha encoratjat avui les pimes de Catalunya a 
aprofitar les oportunitats d’inversió, el potencial i l’ecosistema innovador del Brasil 
com a oportunitat per a internacionalitzar els negocis i obrir mercat. Al llarg d’una 
jornada presencial sota el títol “Río grande do Sul, porta al Brasil i al Mercosur”, el 
conseller de la presidència de PIMEC i vicepresident de la comissió Internacional de la 
patronal, Víctor Campdelacreu, ha animat als empresaris i empresàries a 
“internacionalitzar-se per desenvolupar-se i créixer, tot millorant la seva 
competitivitat i contribuint a aconseguir una economia més forta i oberta”. 

Per part seva, Javier Mirallas, president de la CCBC, ha posat de manifest la importància 
d’impulsar “les línies d’actuació que facin forta una col·laboració profitosa per a 
tothom, ja que el Brasil representa per a les pimes catalanes i espanyoles un interès 
empresarial molt especial”. En la seva intervenció, el cònsol general del Brasil a 
Barcelona, Clemente Baena, ha explicat que, després de superar una crisi sanitària, 
econòmica i social sense precedents, “el Brasil continua la recuperació econòmica amb 
un creixement del 6,4% del seu PIB en el primer semestre de 2021, la qual cosa manté 
el país com un dels mercats amb més potencial per a la inversió directa”. A més, ha dit 
entre altres qüestions que “Catalunya ocupa un lloc destacat en la relació econòmica 
del Brasil, ja que els béns importats suposen el 27,7%”. 

L'estat de Río Grande do Sul i la ciutat de Porto Alegre 

El president de La Salle Technova, Josep Miquel Piqué, ha moderat una presentació de 
Porto Alegre per part del seu alcalde, Sebastião Melo, qui ha aprofitat el seu viatge oficial 
a Barcelona per donar a conèixer al teixit productiu català el “Pacte per a la Innovació”, el 
qual té per objecte posicionar la ciutat com un referent internacional d'innovació, 
articulant 105 entitats del poder públic, universitats, empreses i societat civil 
organitzada, i impulsant més de 30 projectes col·lectius. D’altra banda, ha assegurat 
que Porto Alegre “és un pol de talent, acollint la millor universitat del país, 4 parcs 
tecnològics, 1.000 startups i el primer unicorn tecnològic del país” i ha recordat que 
la ciutat i l'estat destaquen en facilitats administratives, amb moltes llicències i 
permisos atorgats en només 1 hora sense papers. Finalment, el superintendent 
d’innovació i desenvolupament de la PUCRS i del TECNOPUC, Jorge Audy, ha parlat 
de les oportunitats d’inversió que ofereix l'economia de Río Grande do Sul, la qual suposa 
un 6% del PIB brasiler, fet que la converteix en la quarta economia regional del 
país. A més, ha destacat que en el primer trimestre va experimentar un creixement del 
4% impulsat per l'agricultura i la indústria. 

 


