RUBRIK:
Sveriges kung uppmuntrar startups att etablera sig i Brasilien.
Under sitt besök denna vecka i Brasilien, ville kungen av Sverige, Carl XVI Gustav
absolut ha ett möte med startups vars teknologi är skapad av svenskar och som
verkar här ” vi har fört diskussioner med traditionella grupper och jag tycket att det var
det rätta tillfället att tala med dessa företag och se hur man kan utöka verksamheten”
sa han efter ett möte med nio företag igår i São Paulo.
Han ägnar sig personligen åt ämnen förankrade med innovationer – han är medlem i
Svenska Ingenjörsakademin, har varje år internationella uppdrag för att ta del av andra
länders innovationer samt att hans familj investerar i nyetablerade företag – kungen
överraskade de närvarande när han försvarar snabba åtgärder för att påskynda
etablering av svenska startups i Brasilien. När Joakim Pops , från investeringsföretaget
Webrock Ventures föreslog att en grupp entreprenörer kunde komma hit om ett år, då
svarade kungen omedelbart ”Varför 12 månader? Låt oss göra det om sex”
Med en ekonomi beroende upp till 45% av export, ser Sverige på företagen och
internet såsom viktiga källor till en utökning av utlandshandel och till 2020 uppnå målet
att bli landet Inom EU med den minsta arbetslösheten. per Arne Hjelmborn, Seriges
ambassadör i Brasilien föreslog att för startuprepresentanterna att de höll en kanal
öppen för utbyte av idéer och erfarenheter som kan bidraga till ”säljning” av Brasiliens
image och därmed få /locka mera investeringar.
Enligt Björn Clavey , projektansvarig vid en agentur som verkar för främjande av affärer
inom landet säger att det finns minst 30 startup etablerade här- Bland dem finns t ex
betalningsbolaget iZettle, lånejämförelsebolaget FinanZero, online marketing bolaget
Afiliados LATAM och AI bolaget Nortesud. Med tunga industribolag såsom ABB, Volvo
och Ericsson så har Sverige på internetsidan som främsta varumärke Skype som idag
ägs av Microsoft. Enligt kungen så kan utvecklingen av jaktplanen Gripen, som görs i
samarbete mellan SAAB och Embraer, ha som resultat nya initiativ och företag. "Det
kan ta lite tid men det är enbart en fråga om att hitta rätt partners" sade han.
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