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Para criar novas tecnologias, recursos de US$ 100 milhões  
 
Boa logística, mão de obra especializada, proximidade a universidades e clientes. Esses foram 
os critérios usados pela GE para escolher o Rio de Janeiro (RJ) como sede do seu novo Centro 
de Pesquisas Global (Global Research Center). Com investimentos iniciais de US$ 100 milhões, 
é a primeira unidade de pesquisa e desenvolvimento da companhia na América Latina e a 
quinta no mundo.  
 
"A decisão final foi tomada somente após a análise das possibilidades em vários locais do 
país", diz João Geraldo Ferreira, presidente da empresa para o Brasil. "Mas 
independentemente da escolha, o país se beneficiará desse investimento. Vamos desenvolver 
pesquisas de novas tecnologias para as necessidades de infraestrutura de todo o Brasil." 
 
Segundo Ferreira, a empresa não recebeu incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro. 
"Porém, foi importante a campanha realizada pelas autoridades para atrair o centro de 
pesquisas à capital fluminense", ressalta. "O governo do Rio visitou o centro nos Estados 
Unidos, enviou embaixadores para promover a cidade e mostrou profissionalismo durante as 
negociações. Foi um grande diferencial na tomada de decisão", afirma. 
 
Com 13 mil metros quadrados, o centro de pesquisas da GE será instalado na Ilha do Bom 
Jesus, na margem oeste da Baía de Guanabara. Alguns complexos de pesquisa e 
desenvolvimento já possuem concessão de funcionamento no local, como o Cenpes, da 
Petrobras, e o Cepel, da Eletrobras. "O ano de 2011 será de obras. A partir do início da 
construção, a previsão é que, em dezoito meses, a unidade entre em funcionamento", diz. 
 
Segundo ele, o projeto significa pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, 
principalmente para suprir as necessidades brasileiras em relação a gargalos de infraestrutura. 
Mais de 200 especialistas devem ser contratados. "Será focado em óleo e gás, porque a 
empresa deseja colaborar com P&D de alta tecnologia para a exploração do pré-sal. Além 
disso, deve se dedicar à novas tecnologias para energia, saúde, aviação, mineração, 
transporte e biocombustíveis." Recentemente, a empresa anunciou a compra de três empresas 
que atuam na região do pré-sal - John Wood Group, Dresser e Well Stream, em uma ação de 
mercado avaliada em US$ 7,5 bilhões. 
 
Hoje, a GE possui quatro centros globais de pesquisa, localizados nos Estados Unidos, China, 
Índia e Alemanha. As unidades desenvolvem soluções para diagnóstico por imagem, geração 
de energia, turbinas de aeronaves e tecnologias de iluminação. No Brasil, o engenheiro 
mecânico Ken Herd será o líder do centro. Ele iniciou a carreira em 1983 e passou por todos os 
laboratórios da empresa. Tem 26 trabalhos científicos publicados e 46 patentes preenchidas 
nos EUA.  
 
"Mesmo com a crise econômica de 2008, não reduzimos os investimentos em P&D. A inovação 
faz parte do DNA da GE desde que Thomas Edison fundou a empresa, em 1892", diz. A 
empresa investe, globalmente, US$ 15 bilhões ao ano em P&D e tem mais de 20 mil patentes 
nos últimos dez anos. 
 
No Brasil desde 1919, a empresa conta com unidades industriais em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, além de um quadro de 6 mil funcionários. O país é considerado um dos três 
mercados prioritários para o crescimento global da companhia. Aqui, seus principais negócios 
estão concentrados nos setores de energia, saúde, aviação e transportes. Em 2010, o 
faturamento no país atingiu US$ 2,6 bilhões e a estimativa para 2011 é obter um crescimento 
orgânico acima de 30%.  
 
"A GE quer transformar a região em um polo de exportações de inovação reversa, onde as 
soluções de alta tecnologia são desenvolvidas e vendidas para outros países", diz. A empresa 
assinou acordos de cooperação com instituições e empresas para o desenvolvimento de futuras 



pesquisas. A lista inclui a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Coppe), Instituto de 
Pesquisa e Tecnologia (IPT), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Vale e MRS Logística.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2011, Especial Inovação, p. 
G3. 


