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Mesmo com a crise, hub de tecnologia
segue em expansão

Há quem considere que o Rio de Janeiro tem
a Região Metropolitana mais vocacionada
para desenvolver projetos ligados à inovação,
pela configuração de seu parque de
universidades, institutos e centros de
pesquisas. José Carlos Pinto, diretor-
executivo do Parque Tecnológico da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), diz que o potencial da região deve ser
visto por seu conjunto, e não de forma
fragmentada.

Partindo de Vargem Grande, na zona oeste, há o campus da Embrapa, e, passando
pela zona sul, há os campi universitários da UFRJ, na Praia Vermelha, e da PUC, na
Gávea. Na zona norte, estão a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o
hub de tecnologia da Avenida Brasil, com o campus da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), o Parque Tecnológico da UFRJ, o Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) da Petrobras, e a
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

O roteiro de inovação inclui ainda o Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC), em Petrópolis, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, e a
Universidade Federal Rural (UFRRJ), em Seropédica.

"Esse hub de tecnologia não é encontrado em nenhum outro lugar do Brasil", diz
Pinto. "Mesmo com a crise, o Parque Tecnológico da UFRJ continua em expansão: de
45 empresas em 2016 passou a quase 70 hoje."

O parque abriga centros de pesquisa de 16 empresas de grande porte e nove
pequenas e médias; seis startups do programa CrowdRio; além de nove laboratórios
da própria UFRJ. Está em fase de construção o Centro de Referência Nacional em
Farmoquímica, do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz).

A Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ abriga, atualmente, 27 startups. Em
mais de 20 anos, já apoiou a geração de 110 empresas, responsáveis por mais de
1.380 postos de trabalho qualificados. O parque conta, ainda, com espaço de
coworking e abriga o Hub UFRJ - laboratório em rede para projetos experimentais
da universidade. Um dos objetivos é fomentar a integração com públicos de
interesse. Para isso, firma parcerias com outros ambientes de inovação nacionais e
internacionais.

Por Carmen Nery | Para o Valor, do Rio    

Fernando Rochinha, diretor da Coppe/UFRJ:
“A Coppe é muito atrativa e recebe muitos
recursos”
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Entre elas, está a realizada com o Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS
(Tecnopuc) e o Porto Digital, em Recife (PE), para intercâmbio de organizações
residentes, e a firmada com o TusPark (Tsinghua University Science Park) da
Universidade de Tsinghua, China, que permitirá ao parque ter uma base física
permanente naquele país.

Atualmente, 12 empresas da área de TIC integram o Parque Tecnológico, entre elas
Dell EMC, GE, Twist e Mobicare.

A Coppe/UFRJ foi criada há 55 anos e tem atuação fundamental no setor de TIC,
com 13 programas de pós-graduação em diversas áreas. "Mesmo com a crise, a
situação da Coppe é confortável porque recebe financiamento e investimentos da
cláusula de produção especial do setor de óleo e gás, regulada pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP), que obriga as operadoras a investirem 1% em P&D, sendo 0,5%
em institutos de pesquisa. A Coppe é muito atrativa e recebe muitos recursos", diz
Fernando Rochinha, diretor de tecnologia e inovação.

Outra âncora do Rio é a PUC-Rio, que tem 27 departamentos e forte atuação na área
de TIC por meio do Instituto Gênesis, que está completando 20 anos. "A PUC tem
centros de excelência, como em robótica, para inspeção na área nuclear, e o Instituto
Tecgraf, com domínio de engenharia e software para óleo e gás, diz João Gabriel
Hargreaves Ribeiro, diretor do Instituto Gênesis.
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A Coppe/UFRJ foi criada há 55 anos e
tem atuação fundamental no setor de
TIC, com 13 programas de pós-
graduação em diversas áreas. "Mesmo
com a crise, a situação da Coppe é
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de óleo e gás, regulada pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP), que obriga
as ...
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Indústria Farmacêutica

O trabalho mostra que o Brasil possui uma
indústria farmacêutica bem estruturada, com
um parque industrial moderno e robusto,
sendo que os mais importantes grupos
farmacêuticos globais atuam no país. Existem
no Brasil 447 estabelecimentos fabricantes de
medicamentos para uso humano
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Captações externas
Operações mais recentes

Tomador Valor* Meses Retorno**

Unigel 200 68 10,51%
Light 600 60 7,375%
Rio Oil 600 120 8,2%
BB 750 60 4,875%
Itaú 750 - 6,5%
Petrobras 4.350 60 -

Veja as tabelas completas no ValorData

Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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‘Spoofing’ e ‘layering’: as ‘fake news’ do
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Carta aos políticos com medo de privatizar
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