
 

 

TIGRE E STARTSE FIRMAM PARCERIA PARA PROSPECÇÃO DE STARTUPS E 

INOVAÇÃO NO VALE DO SILÍCIO  

  

O objetivo é dar mais celeridade aos processos de geração de ideias do Grupo  

 

São Paulo, 5 de abril de 2017 -  O Grupo Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões 

e um dos maiores provedores de soluções para o setor da construção civil, anuncia nesta 

quarta-feira (5) uma parceria com o StartSe, o maior ecossistema de startups do Brasil, 

que engloba um portfólio de serviços e recursos tecnológicos para acelerar negócios. 

  

O objetivo da parceria é aumentar a velocidade dos processos de inovação do Grupo 

Tigre para o desenvolvimento de novos produtos, de processos mais eficazes e de 

soluções para sistemas que envolvam condução e tratamento de água, bem como os 

demais negócios da companhia.  

  

O StartSe oferece diversos programas que conectam as empresas parceiras às startups 

instaladas no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Dessa forma, será possível identificar 

e aproximar-se de projetos relacionados ao planejamento estratégico da Tigre. 

  

“Com este movimento, seremos os pioneiros no País a adotar esse modelo de 

prospecção de startups e inovação. A iniciativa trará um grande aprendizado para ambos 

os lados, com benefícios múltiplos. Há muito tempo sonhamos em colocar os pés e a 

cabeça no Vale do Silício. O Silicon Valley Spot viabiliza este desejo ”, avalia Luis Roberto 

Wenzel Ferreira, diretor de Marketing, Vendas e Inovação do Grupo Tigre.  

  

"As empresas brasileiras não podem esperar a inovação chegar no Brasil para, então, se 

posicionarem, elas precisam se antecipar aos movimentos e buscar a inovação na fonte 

para estabelecer novos diferenciais competitivos. E hoje a maior e melhor fonte é o Vale 

do Silício. Estamos muito felizes em ter a Tigre como a primeira parceira do Silicon Valley 

Spot, criando essa conexão direta com o Vale através do StartSe", afirma Felipe Leal, 

Head StartSe Corporate. 

  

SOBRE O GRUPO TIGRE 

Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais 

plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de 

pioneirismo e inovação, a Tigre oferece produtos que atendem os mercados predial, de 

infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui 

aproximadamente sete mil funcionários e onze plantas no Brasil e doze no exterior: 

Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos, Paraguai e 

Uruguai. Além de tubos e conexões, também fazem parte do portfólio as marcas Claris 



 

Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura, Fabrimar (Metais sanitários) 

e Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem). 

  

SOBRE O STARTSE 

O StartSe é o maior ecossistema de empreendedorismo do Brasil. Por meio de uma 
plataforma inovadora, o Startse reúne startups, investidores, empresas e 
conhecimento, possibilitando a criação de negócios e soluções inovadoras com 
grande potencial de transformação social.  
 

  

Mais informações para a imprensa 

CDN – Comunicação Corporativa 

Marisol Morão / Patrícia Pesce / Júlio Franco 

(11) 3643 2789 / (11) 3643 2773 / (47) 99974 4591 

marisol.morao@cdn.com.br / patricia.pesce@cdn.com.br / imprensa@tigre.com 

  

StartSe 

PAULA PONZI 

paulaponzi@gmail.com  

(11)98207-5515 
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