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Foi-se o tempo em que grandes
empresas multinacionais de tec-
nologia se estabeleciam no Bra-
sil, com fábricas e escritórios,
mas a parte de pesquisa e desen-
volvimento (P&D), que gera
inovação e agrega valor aos pro-
dutos e serviços, ficava no exte-
rior. É crescente o número de
anúncios de instalação de cen-
tros de P&D de multinacionais
no País. Empresas como as ame-
ricanas GE e Boeing e a inglesa
BG Group estão desembarcan-
do seus primeiros centros aqui.
Outras, como a alemã Siemens,
a sueca SKF e a americana 3M
estão ampliando ou abrindo no-
vos centros. Juntos, eles repre-
sentam investimentos de quase
US$ 2,5 bilhões nos próximos
anos.

“O Brasil se tornou um polo
de atração de investimentos em
P&D”, diz Carlos Eduardo Cal-
manovici, presidente da Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empre-
sas Inovadoras (Anpei).

É importante para o País ter
mais empresas fazendo inova-
ção, porque significa a possibili-
dade de gerar produtos e servi-
ços cada vez mais densos em
conteúdo tecnológico, capazes
de tirar da armadilha em que se
encontra a balança comercial
brasileira. “Dependemos da im-
portação de produtos de alto
conteúdo tecnológico e expor-
tamos commodities, de menor
valor agregado”, afirma Calma-
novici.

A principal razão que levou o
País a entrar no novo mapa de
inovação são os desafios e pers-
pectivas de ganhos na cadeia bi-
lionária de negócios do pré-sal

e nos investimentos em infraes-
trutura, principalmente para a
Olimpíada e a Copa do Mundo.
O crescimento do mercado do-
méstico e a existência de univer-
sidades e cientistas capacita-
dos para parcerias com as em-
presas também contribuíram.
O governo fez a sua parte, crian-
do um ambiente mais favorável
à inovação, por meio de uma po-
lítica de incentivos.

A General Electric (GE), um
dos maiores conglomerados in-
dustriais do mundo, com atua-
ção nos setores de engenharia,
aeronáutica e medicina, entre
outros, por exemplo, escolheu
o Brasil para instalar o seu quin-
to centro de pesquisas global –
o primeiro na América Latina.

O projeto, que deverá ficar
pronto no fim do ano, terá na
indústria de petróleo e gás uma
de suas especialidades, em fun-
ção do imenso potencial econô-
mico relacionado à exploração
do pré-sal no País. Está sendo
construído no centro tecnológi-
co da Ilha do Fundão, no Rio de
Janeiro, deverá empregar cerca
de 400 pesquisadores e recebe-
rá recursos da ordem de R$ 500
milhões. Enquanto o centro
não fica pronto, a GE utiliza es-
paços da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), na
Ilha do Fundão.

A empresa adotou um mode-
lo para inovar ainda pouco
usual entre grandes compa-
nhias globais, a chamada inova-
ção reversa. “Antigamente, o
fluxo de inovação ia dos países
desenvolvidos para os países
em desenvolvimento. O movi-
mento que a gente tem feito par-
te dos países em desenvolvi-
mento para os desenvolvidos”,
explica a presidente e CEO da
GE do Brasil, Adriana Machado.
A GE tem centros globais na
China, Índia, e agora no Brasil,
além dos EUA e Alemanha.

Padrão. Em geral, os centros
de P&D que as multinacionais
estão trazendo para o Brasil
têm o mesmo modelo de funcio-
namento. Atuam próximo dos
clientes para descobrir suas ne-
cessidades locais, transforman-
do as demandas em pesquisas e,
depois, em soluções. “Hoje, não
se consegue idealizar novos pro-

dutos e soluções partindo ape-
nas do pessoal próprio. É preci-
so interagir com outros atores,
universidades, fornecedores,
clientes e outras empresas ino-
vadoras”, diz o diretor de Tec-
nologia e Inovação da Siemens
do Brasil, Ronald Dauscha.

Não é de agora que o gigante
de engenharia elétrica e eletrô-
nica desenvolve pesquisa e tec-
nologia no Brasil. A Siemens já
mantém sete centros de P&D
no País e decidiu instalar o oita-
vo – um centro global de pesqui-

sas e desenvolvimento para
óleo e gás – na Ilha do Fundão
até o fim do ano. O investimen-
to previsto é de R$ 50 milhões.
Uma das abordagens será a tec-
nologia de eletrificação subma-
rina e seus componentes, que
poderão ser usados no pré-sal.
Essa tecnologia vem sendo de-
senvolvida na Noruega e no Rei-
no Unido e deve ser testada em
2014.

Liderança. A corrida para apri-
morar a exploração do pré-sal

acabou transformando o Rio
num dos maiores polos globais
de tecnologia no setor de óleo e
gás. A lista de empresas do ra-
mo, de petroleiras a prestado-
res de serviços e fabricantes de
equipamentos do setor que te-
rão centros de pesquisa na Ilha
do Fundão é tamanha que levou
a Anpei a abrir uma representa-
ção regional na capital carioca.
A entidade reúne cerca de 250
empresas, que respondem por
60% do investimento indus-
trial em inovação no País. Não

deve ficar por aí.
“O número de associados é

crescente”, diz o presidente da
entidade. Um dos novos asso-
ciados é o grupo britânico de pe-
tróleo e gás BG, que escolheu a
Ilha do Fundão para instalar o
seu primeiro centro tecnológi-
co no mundo. O centro deverá
ficar pronto em meados do ano
que vem e o grupo anunciou
que vai investir entre US$ 1,5 bi-
lhão e US$ 2 bilhões em pesqui-
sa e desenvolvimento no País
até 2025.

SKF, Boeing
e 3M ampliam
investimentos

País atrai centros globais de pesquisa
Perspectiva de ganhos bilionários com o pré-sal e projetos de infraestrutura tornam mercado atrativo para investimentos em P&D
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Aposta. Adriana, da GE do Brasil: centro de pesquisa no Rio

O grupo SKF, um dos maiores
em rolamentos, vedações, siste-
mas de lubrificação e mecatrô-
nica do mundo, também vai
abrir um centro de inovação vol-
tado para o setor de óleo e gás.
“Conversamos com alguns
clientes finais, entre os quais Pe-
trobrás e Braskem, que sugeri-
ram a instalação do centro em
algum lugar entre a cidade do
Rio e Macaé, onde estariam
suas operações mais críticas
nos próximos anos, em termos
de inovação”, diz Michael
Creecy, vice-presidente global
de óleo e gás da SKF.

A Boeing, maior empresa ae-
roespacial do mundo e líder na
fabricação de jatos comerciais e
de sistemas espaciais de defesa
e segurança, também está tra-
zendo um centro de pesquisa
para o Brasil. Será o sexto cen-
tro fora dos EUA. Os demais
funcionam na Rússia, Espanha,
Austrália, Índia e China. Com

investimentos previstos em
US$ 5 milhões por ano, o centro
deverá ser inaugurado até o fim
do ano, no parque tecnológico
de São José dos Campos, no in-
terior paulista.

As pesquisas com a Universi-
dade de São Paulo, por exem-
plo, incluem estudos sobre o
comportamento de multidões,
gerenciamento de aeroportos e
controle de tráfego aéreo. “Va-
mos desenvolver a capacitação
dos aeroportos para que o go-
verno saiba como agir em situa-
ções de emergência durante a
Copa e a Olimpíada”, diz o vice-
presidente da Boeing Pesquisa
e Tecnologia Brasil, Al Bryant.

Já a 3M vai investir US$ 13 mi-
lhões na ampliação do seu cen-
tro técnico para clientes e labo-
ratório de P&D na fábrica de Su-
maré, interior de São Paulo.
Atualmente, 32% do faturamen-
to da subsidiária brasileira vem
de produtos lançados nos últi-
mos cinco anos. Para 2017, a ex-
pectativa é de que esse número
salte para 40%. “Passar de 32%
para 40% são milhões de reais
em produtos novos”, diz o ge-
rente técnico da área industrial
da 3M, Marcelo Tambascia.

● Cenário
“O Brasil se tornou um polo
de atração de investimentos
P&D.”

“Dependemos da
importação de produtos
de alto conteúdo
tecnológico.”
Carlos Eduardo Calmanovici
PRESIDENTE DA ANPEI
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