
Tradicional centro de excelên-
cia científica do país, a Ilha do
Fundão, no Rio de Janeiro, teste-
munha nas últimas duas déca-
das a gestação silenciosa do
maior parque tecnológico da
América Latina. Desenvolvido
desde 1995, sem muito alarde,
pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), o parque
materializa no antes desolado
cenário da periferia da cidade o
sonho de uma espécie de Vale
do Silício carioca.

Fruto de um investimento de
US$ 2 bilhões, o parque compar-
tilha no antes árido cenário da
UFRJ, às margens da Baía de
Guanabara, a convivência de no-
mes tarimbados do setor petrolí-
fero mundial com a academia e
a indústria.

Além da brasileira Petrobras,
pioneira no local com a consti-
tuição do Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento (Cenpes), o
parque já reúne os esqueletos
dos futuros centros de pesquisa
da petrolífera britânica BG, das
prestadoras de serviços ameri-
canas Halliburton, Schlumber-
ger, FMC e Baker Hughes, da
alemã Siemens e da General
Electric, dos Estados Unidos.
Mesmo expoentes da tecnolo-
gia da informação, como a ame-
ricana EMC, também optaram
pelo parque para sediar um cen-
tro para desenvolvimento de
soluções para grandes clientes
no setor petrolífero.

Diretor do Parque Tecnológi-
co da UFRJ, Mauricio Guedes
lembra que, melhor do que uma
concentração de unidades fa-
bris, o parque materializa a tão
sonhada quanto rara comunhão
- no Brasil - entre pesquisa de
ponta e indústria.

Catapultados pelas perspecti-
vas abertas pelo pré-sal, os in-
vestimentos se destinam à cons-
tituição dos centros mundiais
de referência tecnológica des-

sas empresas. Do parque sairão
soluções e, o principal para o
Brasil, o registro de patentes.

Novos produtos
Hoje, o Brasil apresenta desem-
penho pífio, até mesmo na com-
paração entre países emergen-
tes, no registro de patentes tec-
nológicas. Um dos principais
indicadores de desempenho na
área tecnológica, as patentes
não só revelam a performance

científica de um país, como as-
seguram o pagamento de royal-
ties pela aplicação comercial
da inovação.

Guedes acrescenta que, mais
do que o registrá-las, o parque
permitirá a transformação das
patentes em novos produtos, al-
go tão complicado quanto o pró-
prio desenvolvimento dos proje-
tos. Outro benefício é o empre-
go de mais de 5 mil pesquisado-
res - 90% brasileiros - pelas em-
presas instaladas no local.

Apesar da grande expectati-
va com tamanha geração de em-
pregos qualificados, o parque
também padece do problema
enfrentado por nove em cada
dez corporações brasileiras: a
carência de mão de obra espe-
cializada, que obrigará os futu-
ros condôminos do Fundão a re-
correr a pesquisadores de ou-
tros estados, e mesmo estran-
geiros. Como se não bastasse a
baixa quantidade de universitá-
rios matriculados no país, diag-
nostica Guedes, o problema
também reside no número insu-
ficiente de engenheiros.

No Brasil, compara o diretor,
de cada 100 alunos matricula-
dos no ensino superior, cinco es-
tudam engenharia. Na Coreia
do Sul, por exemplo, tal propor-
ção cresce para 25 em cada 100.
Tamanha desproporção, avalia,
explica em parte o baixo rendi-
mento da pesquisa brasileira.
Nada, no entanto, que invalide
a conquista representada pelo
parque. Até porque agora, dife-
rentemente do passado, o país
se depara com oportunidade
única para reverter tal cenário.

“O ambiente acadêmico ago-
ra será também empresarial”,
afirma Guedes. Pela proximida-
de, o parque também terá im-
pacto para o projeto Porto Mara-
vilha, de revitalização da Zona
Portuária do Rio. “Essa interfa-
ce terá consequências diretas so-
bre o entorno, tornando-se um
complemento natural, e não pla-
nejado, do Porto Maravilha.” ■

Mauricio Guedes
Diretor do
Parque
Tecnológico
da UFRJ

TRANSPORTES

DBTrans recebe autorização para oferecer
serviços de cobrança eletrônica em SP

Divulgação

O Parque Tecnológico da UFRJ
tem nos centros de pesquisa e
desenvolvimento das gigantes
mundiais do petróleo o ponto
mais evidente de um projeto
amplo, que inclui outras duas
etapas. Além da incubadora
de empresas criada em 1995,
que deverá receber novos
investimentos da universidade
ainda este ano, também
deverá incluir a chamada Torre
do Conhecimento, um
empreendimento imobiliário,
também na Ilha do Fundão,
que deverá concentrar um
condomínio de pequenas
e médias empresas (com
receita de até R$ 90 milhões)
dispostas a investir em inovação.
Com relação à incubadora,
o diretor do parque, Mauricio
Guedes, revela que aguarda

apenas autorização da Agência
Nacional do Petróleo (ANP)
ao projeto de ampliação, que
deverá contar com parte
dos cerca de R$ 500 milhões
investidos anualmente pela
Petrobras em ciência e
tecnologia. Os recursos, previstos
pela Lei 9.478/97 (Lei do
Petróleo), são oriundos do
pagamento das chamadas
Participações Especiais (PE),
uma contribuição incidente
sobre os campos de petróleo
com maior produção. "Nosso
objetivo é aumentar o número de
empresas start ups (incubadas)
das atuais 23 para cerca de 50",
afirma Guedes, ao admitir que
o grande salto dado pelo parque
da UFRJ foi dado pelo anúncio da
descoberta do pré-sal, em 2007.
Em 1999, a universidade teve a
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DBTrans recebeu da Artesp, agência reguladora dos transportes em
São Paulo, autorização para oferecer serviços de cobrança eletrônica
de pedágio nas rodovias paulistas. A empresa disputará mercado
com o Via Fácil, da CCR. Até o final do ano a DBTrans deve iniciar a
cobrança para veículos de carga, e em 2012 a cobrança deve ser
estendida ao segmento de veículos de passeio.

ESPACIAL

Japão é o primeiro a ter acesso a dados dos
satélites de observação Pléiades da Astrium

UFRJ desenvolve
o “Vale do Petróleo”
tecnológico no Rio

NOVAETAPA

TorredoConhecimento reunirápequenasemédias

“O ambiente acadêmico agora
será também empresarial,
o que estimula a formação
e o aperfeiçoamento
de novos profissionais”

A Astrium e a japonesa Pasco, uma das maiores fornecedoras de
soluções geospaciais do mundo, acabam de assinar o primeiro contrato
relativo à constelação de satélites de observação Pléiades, da Agência
Espacial Francesa. No Japão, a Pasco vai distribuir produtos com
50 centímetros de resolução espacial para a coleta de informações
detalhadas de desastres naturais, como terremotos e inundações.

EMPRESAS

Inspirado noVale do Silício americano,centro de inovação une
universidade ecompanhias como BG,GE, Petrobras, EMC e Siemens

AIlhadoFundão,noRiode
Janeiro, ficoupequenapara
atenderàdemandadasempresas
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Mesmo antes de concluído, o
Parque Tecnológico da UFRJ já
busca meios de ampliar o espa-
ço destinado às empresas. Dian-
te de uma demanda maior do
que a oferta de espaço, a direto-
ria da instituição negocia com o
Ministério da Defesa a liberação
de um terreno contíguo à Ilha
do Fundão, na Ilha de Bom Je-
sus, também na Baía de Guana-
bara. No local deverá ser instala-
do o Centro de Desenvolvimen-
to Tecnológico da americana
General Electric (GE), para o
qual já anunciou investimento
de US$ 100 milhões. A compa-
nhia pretende desenvolver solu-
ções para os projetos explorató-
rios do pré-sal.

Diretor do parque, Mauricio
Guedes revela que as negocia-
ções contam com a interlocução
direta do governo do estado do
Rio de Janeiro e com a interme-
diação do Ministério da Ciência
e Tecnologia. Embora não reve-
le os valores envolvidos, os en-
tendimentos com o Exército de-
vem envolver não só uma com-
pensação financeira, como tam-
bém uma contrapartida física,
com a destinação de outro terre-
no para a construção de aloja-
mentos militares - destinação
original do terreno de 240 mil
metros quadrados na Ilha do
Bom Jesus. Até o final do ano,
avalia Guedes, o negócio deverá
estar fechado.

Outra companhia que dispu-
ta espaço no parque é a alemã
Valourec & Mannesman (V&M),
que chegou a disputar os terre-
nos disponíveis no Fundão em
uma concorrência com as ou-
tras companhias lá instaladas.
Como perdeu, negocia o com-
partilhamento de um dos pré-
dios previstos para serem con-
cluídos nos próximos dois anos,
no local.

Separação de água e petróleo
Na área principal, o cronogra-
ma de inaugurações já está em
andamento. Fabricante de equi-
pamentos submarinos para ex-
ploração e produção de petró-
leo e gás natural, a americana
FMC Technologies se junta em
outubro à Petrobras e à america-
na Schlumberger no rol de em-

presas que já operam no par-
que. A empresa inaugura daqui
a dois meses o centro de referên-
cia na Ilha do Fundão, destina-
do ao desenvolvimento de proje-
tos para a atividade offshore da
Bacia de Campos e do pré-sal
da Bacia de Santos.

A companhia pretende desen-
volver a etapa final de um novo
sistema submarino de separa-
ção de água e petróleo. Seme-
lhante a um sistema desenvolvi-
do na Noruega, o projeto assegu-
rará a redução de custos e maior
eficiência da produção petrolífe-
ra, ao diminuir o número de eta-
pas envolvidas no processo.

Outra inauguração prevista
para este ano é da também ame-
ricana Baker Hughes. Prestado-
ra de serviços para a indústria
petrolífera mundial, o sucesso
da companhia depende dos in-
vestimentos no aperfeiçoamen-
to tecnológico, visto que man-
tém as reservas brasileiras do
pré-sal e as de gás de xisto (sha-
le gas), nos Estados Unidos, co-
mo prioridade em sua estraté-
gia comercial. ■ R.R.M.

EDITORAS

PortuguesaAlmedina fecha parceria com
a Livraria Saraiva e a editora Nova Fronteira

ideia de ampliar a incubadora de
empresas para a condição de
parque tecnológico. A partir daí,
o empreendimento ganhou corpo,
com a construção do LabOcean,
o centro de simulações offshore
nascido a partir da construção
do maior tanque oceânico da
América Latina.
Para o novo projeto do parque,
a Torre do Conhecimento,
a UFRJ prevê R$ 150 milhões de
investimento, em um terreno
de 20 mil metros quadrados.
Em parceria com o Sebrae-RJ,
responsável pela modelagem
do projeto, o empreendimento
não deverá se limitar às empresas
pertencentes à cadeia de
fornecedores do setor petrolífero.
O objetivo, esclarece Guedes,
é ampliar o espectro de
empresas envolvidas. R.R.M.

INCUBADORA

Divulgação

REFRATÁRIOS

Magnesitaplaneja expandir sua fábricade
York, Pensilvânia, com duas novas prensas

empresas dispostasa investirem inovação

Carlos Eduardo Cardoso/Ag O Dia

O grupo Almedina, um dos mais importantes em publicações
acadêmicas da Europa, abastecerá a coleção Saraiva de Bolso com
títulos de filosofia. O grupo mantém uma parceria com a Prime Books,
editora portuguesa especializada em títulos voltados para diversas
áreas como gastronomia, esporte, gestão, biografias e romances, que
prevê a comercialização dos títulos da Prime Books no Brasil.

Segundo comunicado da companhia, o investimento vai servir
principalmente para aumentar a produção de tijolos refratários básicos
em 28 mil toneladas. A primeira das novas prensas será instalada no
fim do terceiro trimestre de 2012. As prensas vão ajudar na introdução
de uma nova linha de produtos MAC (magnésia-alumina-carbono), para
revestimentos de panelas de aço.

Universidade projeta
expansão da área do parque

General Electric
projeta investir
US$ 100 milhões
na instalação de
centro tecnológico

50
éo número de empresas que
a UFRJ planeja reunir em sua
incubadora, que hoje é de 23.

R$ 90 mi
é o limite de receita anual
das pequenas e médias
empresas inovadoras que
fazer parte do projeto.

Terra Verde Bioenergia Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.273.840/0001-00 - NIRE 35.300.349.164

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no dia 19 de setembro de 2011, às 10 horas, na sede social da Companhia, para 
deliberarem sobre: (i) Revogação do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST;
e (ii) Revogação da Outorga de Autorização conforme Resolução ANEEL nº 1.979, de 23/06/2009.
As pessoas que comparecerem à Assembleia deverão provar a sua qualidade de acionista mediante 
apresentação de documento de identidade e/ou procuração outorgada por Acionista da Companhia, 
na forma e prazo do Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. São Paulo, 
08 de setembro de 2011. Luiz Otavio Assis Henriques - Presidente do Conselho de Administração.

Ideia é ocupar a Ilha do Bom Jesus, na Baía de Guanabara, que hoje
pertence ao Exército e abrir espaço para mais empresas se instalarem

INVESTCO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 - NIRE 17.300.000.914
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 26 de Julho de 2011
1. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2011, às 14:30 horas, 
excepcionalmente, na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com 
a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, 
representado pelo Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, e dos Srs. Luiz Otavio Assis Henriques e Rubem 
Fonseca Filho. 3. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; Secretária: Sra. Andréa 
Mazzaro Carlos De Vincenti. 4. Deliberações: Aprovaram, por unanimidade, a substituição do Diretor 
Vice-Presidente Sr. Miguel Normando Abdalla Saad, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.436.215-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 668.720.148-49, 
residente e domiciliado na cidade de Campinas - SP, com endereço comercial na Cidade de 
Jaguariúna Estado de São Paulo, na Rua Vigato, nº 1620, CEP 13.820-000, tendo sido eleito, por 
unanimidade, e para o mandato em curso, ou seja, até a Reunião do Conselho de Administração a se 
realizar posteriormente a Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 
31/12/2011, o Sr. Paulo Eduardo de Almeida Godoy, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
cédula de identidade nº 6.351.322 - SSP/SP, e do CPF/MF 963.236.718-91, residente e domiciliado 
em Florianópolis - SC, Avenida Búzios, 2671, Jurerê Internacional, CEP 88.053-301, para o cargo de 
Diretor Vice-Presidente. O Diretor, ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência 
de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incursos em nenhum crime que o impeça de exercer 
atividades mercantis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos 
Conselheiros presentes. Declaro que a presente ata confere com o original lavrado no Livro nº 
03 de Registro das Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às fls. 65 
e 66. Luiz Otavio Assis Henriques - Presidente da Mesa. Andréa Mazzaro Carlos De Vicenti - 
Secretária da Mesa. Registrada na JUCETINS sob o nº 17540880 em sessão de 30/08/2011 e 
Protocolo nº 11/024516-4 em sessão de 29/08/2011. Secretário-Geral: Erlan Souza Milhomem.
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