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Tenaris inaugura Centro Tecnológico na Ilha do Fundão
Clique aqui para ver a notícia no site

(Não Assinado)

Divulgação Tenaris

A Tenaris, líder mundial de soluções tubulares para o mercado energético, inaugura nesta terça-feira (15)
o seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, no Parque Tecnológico da UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro), na Ilha do Fundão - RJ. O objetivo é oferecer recursos de excelência, alta tecnologia e
inovação às operações do setor energético brasileiro.

A nova unidade, que recebeu investimento de US$ 39 milhões e levou 17 meses para ficar pronto, está
localizada em uma área total de 4 mil m², na qual 2,386 m² serão ocupados pelo Centro Tecnológico. A
principal meta do centro será o desenvolvimento de produtos e tecnologias para OCTG, Linepipe e outros
mercados - como automotivo, nuclear, de mineração e de construção estrutural -, além do
aperfeiçoamento dos produtos que são oferecidos hoje no Brasil. O plano de investimentos da Tenaris
para o Brasil atualmente está em US$370 milhões, com foco nas melhorias nas suas linhas de produção. 

"Essa inauguração é um marco importante para a Tenaris, e consolida nossa rede global de pesquisas",
disse o CEO da companhia, Paolo Rocca. Ele afirmou ainda que a rede global de PWenesday, April 16,
2014 da empresa é um componente importante de diferenciação dos produtos e serviços da Tenaris.

      

http://www.tnpetroleo.com.br/noticia/tenaris-inaugura-centro-tecnologico-na-ilha-do-fundao/


Quando estiver em operação, o Centro vai empregar de 25 a 40 profissionais de alto nível técnico e
científico, com espaço para mestres e doutores. Este é o quinto centro de PWenesday, April 16, 2014 da
Tenaris no mundo, o que reafirma a posição da companhia como líder global em produtos tubulares de
alta especificação e performance. Os demais Centros estão na Argentina, México, Itália e Japão.

Fonte: Redação TN/ Ascom Tenaris

 


