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Rio’s largest technology park to have new research center
The Technology Park of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), located in Rio de
Janeiro, will have another research center. Linked to the Ambev brewery, the space, that
received an investment of R$ 180 million, will be dedicated to development of products for
South America. Inaugurated in 2013, the UFRJ Technology Park, which houses companies
such as Petrobras, Halliburton, L'Oréal and General Electric (GE), has already received R$ 1
billion in investments in the last ten years.

AMBEV at UFRJ Technology Park

According to Ambev, the center - that will have equipment for testing, research and
production of various types of beverages - is the most advanced in the group. Although they
are aimed at the South American consumer, the products developed by the Brazilian team
may be reproduced anywhere in the world, since all the technological centers of the
company - six in all - are interconnected.

GE e Halliburton at UFRJ Technology Park

The UFRJ Technology Park - which occupies 350 square meters of the University Campus, in
Ilha do Fundão, in Rio’s North Zone - is an innovative environment of interaction between
university and companies. Known as the cradle of technology in the oil sector, the park has

diversified and now houses 62 institutions, including 16 large national and multinational
companies, 10 small and medium-sized companies, 26 residents of the Coppe/UFRJ Business
Incubator, and 10 UFRJ laboratories.

Parque Tecnológico da UFRJ – UFRJ Technology Park

The arrivals of two new innovation centers were announced last year: Fundação Oswaldo
Cruz’s (Fiocruz) National Reference Center on Pharmacology and Senai’s Institute of
Innovation in Biosynthetic Products. Since the inauguration of the park, resident companies
signed more than 400 contracts with laboratories, units and professors of the university.

Images from the Technology Park’s official website pressroom.
For high resolution, go to: http://www.parque.ufrj.br/en/pressroom/photos
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Maior parque tecnológico do Rio ganha novo centro de pesquisa
O Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), localizado no Rio de Janeiro,
acaba de ganhar mais um centro de pesquisa. Ligado à cervejaria Ambev, o espaço, com
investimento de R$ 180 milhões, será dedicado ao desenvolvimento de produtos com foco na
América do Sul. Inaugurado em 2013, o Parque Tecnológico da UFRJ, que abriga empresas como a
Petrobras, Halliburton, L’Oréal e General Electric (GE), já recebeu R$ 1 bilhão em investimentos nos
últimos dez anos.
De acordo com a Ambev, o centro, com equipamentos para testes, pesquisas e produção de
variados tipos de bebidas, é o mais avançado do grupo. Apesar de estarem voltados para o
consumidor da América do Sul, os produtos desenvolvidos pela equipe brasileira poderão ser
reproduzidos em qualquer lugar do mundo, já que todos os centros tecnológicos da empresa – ao
todo são seis – são interligados.
O Parque Tecnológico da UFRJ - que ocupa 350 metros quadrados da Cidade Universitária, na Ilha do
Fundão, zona Norte do Rio - é um ambiente inovador de interação entre a universidade e as
empresas. Conhecido como o berço da tecnologia do setor petrolífero, se diversificou e, hoje, abriga
62 instituições, sendo 16 empresas de grande porte nacionais e multinacionais, dez pequenas e
médias, 26 residentes da Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ, além de dez laboratórios da
própria UFRJ.
No último ano, foram anunciadas as chegadas de dois novos centros de inovação: o Centro de
Referência Nacional em Farmoquímica, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e o Instituto de
Inovação em Biossintéticos, do Senai. Da inauguração do parque até o momento, as empresas
residentes fecharam mais de 400 contratos com laboratórios, unidades e professores da
universidade.
Imagens extraídas da sala de imprensa do site oficial do Parque Tecnológico.
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