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1 INTRODUÇÃO

Este estudo analisa as infraestruturas científica e tecnológica públicas que prestam 
serviços ao setor de petróleo e gás natural (P&G) no Brasil. Formada principalmente 
por laboratórios, as infraestruturas científicas inserem-se em departamentos de 
universidades e centros e institutos de pesquisa, entidades que integram o sistema 
setorial de inovações em P&G.

Como as infraestruturas de pesquisas constituem a base do sistema setorial 
de inovações, para o entendimento de suas importantes funções é essencial avaliar, 
inicialmente, o processo de evolução histórica do sistema de inovação em petróleo 
e gás natural e como este se configura atualmente. Com esse objetivo – antes da 
avaliação da infraestrutura de laboratórios –, este estudo analisa os antecedentes 
da formação do sistema no contexto das atividades de exploração de petróleo da 
empresa líder do setor (Petrobras) e discute as redefinições de papeis e relações 
de poder ocorridas no sistema, após a quebra do monopólio da companhia, em 
1995. São apresentados no decorrer das análises os principais atores, instituições 
e normas que passaram a integrar o sistema de inovação em P&G.

Como executora, de 1953 a 1995, do monopólio da União no setor de pe-
tróleo, a Petrobras foi responsável tanto pelas atividades produtivas (exploração, 
produção e refino de petróleo e outras), como pelo financiamento, pela coordena-
ção, pela execução e pelo uso dos conhecimentos gerados sobre o petróleo. Essas 
atividades foram desenvolvidas em cooperação com universidades, centros de 
pesquisas e empresas produtoras fornecedoras de bens e serviços para o petróleo. 
Após a mudança institucional que terminou com o monopólio da Petrobras,4 o 
sistema de inovação em P&G tornou-se menos verticalizado, ao incorporar novos 
atores: empresas petroleiras privadas nacionais e estrangeiras, firmas estatais de 
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que erros eventualmente remanescentes são de exclusiva responsabilidade dos autores. 
2. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e 
Infraestrutura (Diset). 
3. Técnica de planejamento e pesquisa da Diset. 
4. A Emenda Constitucional (EC) no 9/1995 eliminou o monopólio da Petrobras na cadeia do petróleo e permitiu a entrada 
de empresas privadas e estatais nas atividades produtivas do setor. A Lei no 9.478/1997, que regulamentou a Emenda 
no 9/1995, dispôs sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo da União. 
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outros países, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), o Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural (CT-Petro), além de universi-
dades e centros de pesquisas voltados às atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I), demandadas pelas empresas petroleiras operadoras de campos 
de petróleo e pelas demais firmas da indústria do petróleo. 

Além do foco deste estudo na análise da infraestrutura de laboratórios que 
prestam serviços de PD&I para petróleo e gás natural, o texto procura demonstrar 
que a formação do sistema de inovação do setor de P&G no Brasil foi condicionada 
pelas orientações e políticas de desenvolvimento tecnológico da Petrobras, nos mais 
de quarenta anos em que exerceu o monopólio do petróleo. E que a companhia 
estatal continua configurando, até hoje, o desenvolvimento do sistema, não obstante 
a entrada de novos e variados atores no sistema de inovação em P&G. 

Essa influência é visível no fato de que, até 2013, a Petrobras enviou recur-
sos para a reforma ou a implantação de mais de setenta laboratórios localizados 
em universidades e instituições científicas, no contexto de seu modelo de Redes 
Temáticas, criado em 2006, que vem desde então orientando a política de inves-
timentos em PD&I da companhia. 

Além desta introdução, este estudo é desenvolvido em cinco seções. A seção 
2 trata de aspectos teóricos dos sistemas nacionais de inovação (SNIs), utilizados 
neste estudo como uma das referências para a análise do sistema setorial de pe-
tróleo e gás natural. A seção 3 examina o sistema de inovação desenvolvido pela 
Petrobras – com foco na constituição do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
(Cenpes) e no lançamento de programas especiais para águas profundas – e analisa 
a entrada de novas instituições governamentais (ANP e CT-Petro) e instituições 
privadas no sistema de inovação em P&G, bem como as relações estabelecidas 
entre essas instituições e as empresas petroleiras. A seção 4 estuda a infraestrutura 
laboratorial do sistema setorial de petróleo e gás natural, com a utilização de dados 
da pesquisa sobre infraestrutura científica realizada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o apoio do Ipea e do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A seção 5 analisa, de forma 
comparativa, a constituição do sistema setorial de inovação em P&G na Noruega 
e no Brasil e os desdobramentos resultantes das diferenças entre os sistemas nos 
dois países. A seção 6 apresenta as conclusões do estudo. 

2 INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS: ASPECTOS TEÓRICOS 

A vasta literatura sobre SNIs tem em comum o reconhecimento da necessi-
dade e da relevância da constituição de redes e sistemas de inovação, no atual 
processo de produção e difusão do conhecimento (Freeman, 2000; Lundvall, 
1992; Nelson, 1993; Etzkowits, 2003; Bijker,1995). Esses autores possuem, 
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também, em comum o argumento da necessidade de múltiplos atores e visões 
para fazer frente à complexidade do conhecimento no estágio atual dos de-
senvolvimentos científico e tecnológico. Os estudos sobre o tema têm enfati-
zado não só a questão da diversidade e da complementaridade requeridas no 
atual estágio do desenvolvimento científico, como também a importância do 
processo de aprendizagem coletiva na geração de novos conhecimentos e suas 
aplicações tecnológicas. 

A abordagem sistêmica do processo de produção, aplicação e difusão do 
conhecimento ganha destaque no final da década de 1980, e suas diversas versões 
têm em comum a ênfase na relação não linear entre ciência e tecnologia, além da 
concepção da necessidade de interação entre múltiplos atores e instituições em 
momentos históricos e contextos sociais específicos (Velho, 2004). 

Segundo Godin (2007), na literatura sobre SNIs, são encontrados dois 
grandes grupos de autores. O primeiro grupo, que tem em Richard Nelson 
(1993) seu expoente mais representativo, vem orientando seus estudos para a 
análise de instituições e a descrição de como os países organizaram seus res-
pectivos sistemas de inovação. O segundo grupo de autores, representados por 
Lundall (1992), enfatiza em suas análises o processo de aprendizagem e novos 
conhecimentos possibilitados pelas interações entre diversos atores e instituições 
do sistema de inovação.

Assim é que, em Nelson (1993), o sistema nacional de inovação é definido 
como “um conjunto de instituições cujas interações são determinantes na capacidade 
de inovar das firmas”. Para Lundvall (1992), esse sistema é entendido mais como 
um conjunto de elementos e relações que interagem na produção, na difusão e na 
aplicação de novos conhecimentos (Godin, 2007). Nessa perspectiva, a aprendi-
zagem coletiva – um dos benefícios resultantes da interação dos diversos agentes 
– é considerada motor da inovação, principalmente em economias intensivas em 
conhecimento. 

Enquanto o foco de análise dos autores mencionados anteriormente tem sido 
a firma enquanto centro de produção e difusão da inovação, o modelo de tríplice 
hélice recoloca o papel das universidades na sociedade do conhecimento também 
como locus onde a inovação pode ocorrer (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000). Um dos 
argumentos presentes nesse modelo é o das sobreposições entre relações e arranjos 
institucionais entre universidades, indústrias e governo. Os três estágios do modelo 
de tríplice hélice apresentado por Etzkowitz e Leydesdorff (2000) representam 
relações estabelecidas entre Estado, empresas e mundo acadêmico, em diferentes 
momentos dos sistemas produtivos nacionais. 
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FIGURA 1
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Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

O modelo de tríplice hélice – nas três configurações ou estágios propostos – busca 
dar conta das especificidades das formas de relações entre universidades, empresas 
e órgãos governamentais assumidas em diversos contextos históricos. Esses estágios 
representam tipos ideais de relações entre as intuições e os atores; na realidade, ele-
mentos ou traços dos três estágios podem ser encontrados em sistemas de inovação 
considerados avançados.

Na primeira configuração do modelo da tríplice hélice, a relação entre em-
presas e instituições de ciência e tecnologia (ICTs) é subordinada à ação do Estado. 
Essa forma de relacionamento – em que o Estado condiciona a configuração das 
relações entre as empresas e o mundo acadêmico – foi típica de países da antiga 
União Soviética e do Leste Europeu, nas décadas de 1960 e 1970. Entretanto, 
formas semelhantes, em que as relações entre empresas e centros de pesquisas são 
fortemente influenciadas por políticas públicas, aparecem em maior ou menor 
grau em economias contemporâneas.

No estágio II, o processo de interação entre as instâncias referentes ao Estado, 
à academia e às empresas ocorre sem subordinação a uma dessas instâncias. Esse 
estágio é considerado um avanço em relação ao estágio anterior, em que a predo-
minância do Estado foi avaliada como inibidora de iniciativas inovadoras por parte 
das empresas e do mundo acadêmico. No estágio II, o Estado tem sua influência 
reduzida e as interações são limitadas, na medida em que estão circunscritas às 
esferas, às características e ao modus operandis das instituições do sistema de ino-
vação. A principal crítica ao estágio II refere-se à reduzida interação e à ausência 
de instituições mediadoras ou de interposições entre as entidades deste sistema. 

O estágio III da tríplice hélice é entendido como a forma de interação ca-
paz de englobar a complexidade do sistema de inovação em economias através 
das múltiplas interações e interposições. As interações entre diversas instituições 
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(universidades; empresas incubadas; alianças estratégicas entre firmas de diferentes 
escopos, segmentos e nível de desenvolvimento tecnológico; parques tecnológicos; 
laboratórios governamentais e de empresas; e grupos de pesquisa acadêmicos e 
organizações representativas das empresas) atuam no sentido de criar ambiente 
inovador em constante transição. 

As fontes de inovação em estágio mais desenvolvido da configuração da 
tríplice hélice não têm um ponto inicial, no sentido de ordem predeterminada, 
como seria, por exemplo, no modelo linear. Ao contrário, são as novas situações e 
desafios gerados a partir do processo de interação entre os diversos participantes da 
rede é que vão indicar o fluxo e a configuração dos sistemas de inovação em seus 
diversos níveis (interorganizacionais, locais, regionais, nacionais e multinacionais). 
O argumento central dessa abordagem é que – para dar conta da complexidade do 
conhecimento – os sistemas de inovação estão sempre em transição, o que exige 
processo de aprendizagem contínuo. 

Em que pese à diferença de abordagens dos autores que tratam de redes e 
sistemas nacionais de inovação, encontramos uma lógica comum na construção 
desse referencial. Em primeiro lugar, a abordagem de SNI tem origem comum 
no debate sobre defasagem tecnológica e competitividade observada entre países.  
As análises das instituições, assim como as relações estabelecidas entre estas, ofere-
ciam instrumental teórico para explicar as disparidades tecnológicas e o desempenho 
econômico entre Europa, Estados Unidos e Japão, no período pós Segunda Guerra 
Mundial (Freeman apud Godin, 2007).Outra dimensão comum subjacente à 
abordagem sistêmica diz respeito ao entendimento da inovação como processo que 
envolve múltiplas interações, e não como processo linear sequencial com origem 
no conhecimento gerado na academia e depois transformado e apropriado pelas 
atividades produtivas. Ao tratar a inovação como fruto de múltiplas determinações 
e aprendizados, a literatura sobre sistema de inovação aponta a necessidade de 
construção de parcerias entre os atores e as instituições do sistema. 

Essa dimensão se torna mais relevante quando o conceito de inovação vai, no 
decorrer do tempo, se ampliando para além da ideia de geração de novos produtos e 
processos, e incorpora aspectos referentes ao modelo de negócios, mudanças organi-
zacionais, design, entre outros. Nesse novo paradigma da inovação aberta, reforça-se 
a necessidade de ampliação das redes e parcerias, não apenas entre instituições de 
determinado sistema de inovação, mas também entre diversos sistemas de produção 
e aplicação de conhecimento, sejam nacionais, regionais, locais ou setoriais. 

A terceira dimensão comum, subjacente aos estudos que adotam a abordagem 
sistêmica, é a necessidade de pensar as relações entre instituições e atores de forma 
histórica e socialmente contextualizada. Nessa perspectiva, as parcerias entre os 
agentes são socialmente construídas em contextos históricos específicos. Essa visão 
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aponta para a necessidade de conhecer os contextos históricos em que sistemas 
locais, regionais e nacionais foram construídos e se articularam para a produção 
de conhecimento, tecnologias e inovações. 

Neste texto, partimos do pressuposto de que a infraestrutura laboratorial cons-
titui parte fundamental do sistema nacional de inovação em P&G e argumentamos 
que, para melhor caracterizar a infraestrutura de pesquisa de determinado setor, é 
necessário conhecer a constituição do sistema. Neste sentido, a infraestrutura de 
pesquisa de petróleo e gás natural será analisada tendo como quadro de referência 
o conjunto de instituições e normas do sistema de inovação em P&G no país.  
A próxima seção apresenta as etapas históricas de formação do sistema, apontando 
o papel singular da Petrobras em sua constituição. 

3 FORMAÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO EM PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Como foi comentado, o processo de formação do sistema de inovação do setor de 
P&G no Brasil – ocorrido durante a segunda metade do século passado – seguiu 
o modelo de gestão tecnológica da Petrobras, detentora do monopólio da cadeia 
produtiva no setor desde sua criação, em 1953, até 1995. Nesse último ano, foi 
aprovada a Emenda Constitucional (EC) no 9/1995, que eliminou o monopólio 
da Petrobras e liberou a participação de empresas privadas e estatais na cadeia 
produtiva do setor de petróleo. Entre aqueles anos, as atividades de PD&I no setor 
avançaram segundo as necessidades tecnológicas dessa empresa, especialmente as 
relacionadas à exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas5 e à 
produção de derivados de petróleo. 

Passados quase vinte anos da abertura do setor de petróleo a empresas nacio-
nais e estrangeiras, a expressiva presença da Petrobras no setor petrolífero nacional 
continua influenciando, de forma preponderante, a expansão do sistema de inova-
ção em P&G. Esse fato decorre de dois fatores básicos: a condição da companhia 
como produtora hegemônica de petróleo do Brasil, com 93% do total produzido 
em terra e mar, e por ser responsável por 95% dos dispêndios em PD&I na área 
de exploração e produção (E&P) de petróleo, conforme a cláusula de exigência 
de investimentos em pesquisas da ANP.6 Além disso, a empresa é detentora de 
volumosas reservas no pré-sal, que constituem um polo de atração de centros de 
pesquisa de empresas multinacionais provedoras de serviços para a exploração e a 
produção de petróleo, que estão se instalando no Parque Tecnológico da Ilha do 

5. As medidas de profundidade no mar são definidas em três níveis: águas rasas (até 300 m); águas profundas (entre 
300 m a 1.500 m); e águas ultraproprofundas (a partir de 1.500 m) (Morais, 2013). 
6. De acordo com a cláusula de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), nos contratos de exploração e 
produção (E&P) de petróleo entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e as empresas 
petroleiras, as empresas detentoras de campos de petróleo ou gás com alta produção – definidos no Decreto no 2.705/1998 
– devem investir 1% do valor da produção em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) (ANP, 2014a; 2014b).
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Fundão, no Rio de Janeiro – onde se situa o Cenpes –, e em outros estados, para 
o atendimento das demandas tecnológicas da Petrobras e das demais empresas 
petroleiras que atuam em águas profundas e no pré-sal. 

Nas próximas duas seções, discutem-se, brevemente, os antecedentes da for-
mação do sistema setorial de inovações em P&G; as seções seguintes analisam a 
formação do sistema e o surgimento de novas instituições e empresas que passaram 
a participar deste. 

3.1 A Petrobras e a formação do sistema de inovação em P&G

Os antecedentes do sistema de inovação do setor de petróleo encontram-se na criação, 
pela Petrobras, em 1955, do Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo 
(Cenap), instalado na antiga Universidade do Brasil (atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ). O Cenap iniciou as primeiras pesquisas científicas na 
Petrobras para apoio à refinação de petróleo, implantou cursos de capacitação de 
recursos humanos para a operação das refinarias e inaugurou o processo de intera-
ção da Petrobras com as universidades, por meio de convênios para a formação de 
cursos de capacitação (Morais, 2013, p. 57).

Após cinco anos de operação do Cenap, verificou-se, no início da década de 
1960, que as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) voltadas à E&P 
de petróleo ainda se encontravam extremamente defasadas, diante do grande 
desenvolvimento que então se verificava nas explorações de petróleo no Golfo do 
México (Williams, 1967). Com o objetivo de aproximar a Petrobras do que se fazia 
no mundo em atividades de P&D em petróleo, foi criado, em 1963, o Cenpes, 
dedicado exclusivamente a pesquisas de petróleo, que permitiu separar as ativida-
des de pesquisa das de ensino, que se encontravam reunidas no Cenap. Com essa 
concepção básica, o Cenpes começou a funcionar, em janeiro de 1966, no campus 
da UFRJ, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. A interação com as universidades 
seria condição essencial para o início do processo de geração de tecnologias para 
águas profundas que a Petrobras empreenderia, a partir da segunda metade da 
década de 1980. 

Antes de iniciar o processo de geração de tecnologias próprias, verificou-se 
importante período de experimentações tecnológicas na Petrobras, de 1974 a 
1983. Entre esses anos – pressionada pelos elevados gastos com as importações de 
petróleo e combustíveis, após as duas crises mundiais do petróleo (1973 e 1979) –,  
a Petrobras acelerou as atividades de exploração na Bacia de Campos, que resul-
taram na descoberta de 22 acumulações de petróleo em águas rasas dessa bacia, 
das quais dezesseis foram transformadas em campos de petróleo, isto é, com todos 
os investimentos necessários. Naquele período, a Bacia de Campos tornou-se 
um grande campo de experimentações na exploração e na produção de petróleo,  
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por meio de processos de learning by doing, uma vez que as equipes que se ocuparam 
da instalação e da operação das primeiras plataformas e equipamentos submarinos 
nos campos desenvolvidos não tinham tido experiência em campos de petróleo 
em outras regiões petrolíferas. 

Ao final daquele período (1983-1985), o relacionamento entre a Petrobras e 
seus parceiros começou a mudar, por meio da implantação de campos mais com-
plexos, situados em águas mais profundas – a exemplo dos campos de Corvina, 
em 1983, com 225 metros de profundidade de água; de Piraúna, em 1983, 
com 293 metros; e de Marimbá, em 1985, em lâmina d’água de 383 metros.  
A Petrobras começou a participar da geração de conhecimentos por meio de 
acordos de cooperação com parceiros e em atividades tecnológicas mais comple-
xas. Dantas e Bell (2011a) chamam esse curto período de “redes de aprendizado 
ativo” (Morais, 2013, p. 25).

Em seguida, a descoberta de campos de petróleo em águas profundas da Bacia 
de Campos, no período 1984-1985, acima de 400 m de lâmina d’água (Campos 
de Albacora e Marlim), passou a demandar a geração de novas tecnologias. Em face 
da urgência de aumentar a produção para diminuir a dependência das importações 
de petróleo, a Petrobras tomou a decisão de desenvolver os novos campos em águas 
profundas por meio da realização de esforços cooperativos com universidades, 
instituições de pesquisa e empresas fornecedoras de equipamentos e serviços. Essa 
decisão iria constituir-se no primeiro passo para a formação de um sistema nacional 
de inovação em P&G, ao envolver diversos participantes nas iniciativas necessárias 
ao desenvolvimento de tecnologias para possibilitar a produção nos novos campos 
de petróleo. No período que começa em 1986, começaram a ser adensadas as redes 
de conhecimento que compõem o sistema setorial de inovações.7

Para levar avante a nova etapa de inovações, foi elaborado pelo Cenpes e 
pelos departamentos técnicos da Petrobras, em 1985, um conjunto de projetos 
de pesquisa voltados ao incremento da capacidade técnica para a produção de 
petróleo e gás natural em águas com profundidade de até 1.000 m. Essa agenda 
constituiu a base para o lançamento do Programa de Capacitação Tecnológica 
para Águas Profundas (Procap 1.000), em 1986. O programa introduziu novas 
práticas e procedimentos para melhorar o compartilhamento do aprendizado e do 
conhecimento no interior da Petrobras, integrou diferentes departamentos para 
objetivos comuns e estabeleceu novas modalidades de colaboração com instituições 
de pesquisa e empresas fornecedoras de bens e serviços. Esse conjunto de ações 

7. Redes de conhecimento podem ser definidas como “arranjos envolvendo atores com diferentes capacitações, interes-
sados em fluxos de conhecimentos e a coordenação de aprendizado e a inovação; envolvem a aquisição, combinação, 
geração, troca e a transferência de formas de conhecimento complementares e heterogêneas” (Orsenigo et al., 2001 
apud Dantas e Bell, 2011a).
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levou as atividades de P&D da companhia a um novo patamar de colaboração 
com os demais entes do sistema de inovação em P&G (Morais, 2013, p. 141). 

O Procap 1.000 foi formado por 109 projetos multidisciplinares e executado 
de 1986 a 1991. A Petrobras contratou empresas industriais locais e firmas de en-
genharia no exterior, em parcerias que procuravam absorver conhecimentos para 
o desenvolvimento de uma grande plataforma semissubmersível de produção de 
petróleo e equipamentos de produção submarina. As universidades e os centros 
de pesquisa participaram, ao lado do Cenpes, principalmente do atendimento 
das demandas da Petrobras relativas a conhecimentos científicos necessários ao 
desenvolvimento dos projetos. 

Ao ser concluído o Procap 1.000, em 1991, cinco anos depois de lançado, 
um grande número de empresas fornecedoras, firmas de engenharia, universidades 
e instituições de pesquisas tinha sido envolvido nos esforços tecnológicos para o 
desenvolvimento de inovações para águas profundas. O Procap 1.000 constituiu-se, 
portanto, no embrião do sistema nacional de inovação em petróleo. O relançamento 
desse programa, em duas edições posteriores (1992 e 2000), e a criação de outras 
instituições relacionadas ao petróleo, após a abertura do setor, em 1995, deram 
consistência e dimensão ao sistema setorial de inovações, como se analisa a seguir, 
mas ainda sob a égide da Petrobras liderando o processo de formação do sistema 
de inovação em P&G.

Com as descobertas, no período 1986-1987, de novos campos em águas 
acima de 1.000 m de profundidade no mar (campos de Albacora Leste e Marlim 
Sul), uma nova fase de pesquisas foi iniciada para possibilitar o desenvolvimento 
de inovações e soluções técnicas requeridas pelas explorações e pela produção de 
petróleo àquelas profundidades, além de reduzir os custos de produção dos campos 
que operaram na fase de aplicação do Procap 1.000. Com esse amplo objetivo, a 
Petrobras aprovou, em setembro de 1992, a criação do Procap 2.000, constituído 
de vinte projetos sistêmicos de P&D, a serem desenvolvidos a partir daquele ano. 

O Procap 2.000 deu continuidade à fórmula adotada no Procap 1.000 – isto 
é, o desenvolvimento de tecnologias por meio da ampliação da rede de instituições 
parceiras da Petrobras, no Brasil e no exterior, para a absorção de tecnologias ainda 
não dominadas e o acompanhamento do estado da arte mundial em plataformas, 
equipamentos e sistemas de produção de petróleo. As parcerias e as contratações 
de projetos pela Petrobras e pelo Cenpes foram realizadas com 66 empresas de 
engenharia e consultoria e 33 universidades e centros de pesquisas; números  
superiores aos registrados no Procap 1.000 (Freitas, 19938 apud Ortiz Neto, 2006).

8. FREITAS, A. G. Capacitação tecnológica em sistemas de produção para águas profundas: o caso da Petrobras. 
1993. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993. 180 p.
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A continuação de descobertas, na década de 1990, de jazidas de petróleo em 
águas cada vez mais profundas trouxe novos desafios tecnológicos para a Petrobras. 
Para viabilizar a produção nessas áreas, o Cenpes deu início, em 2000, à terceira fase 
do programa de desenvolvimento tecnológico para águas profundas (Procap 3.000).

Com a terceira fase do Procap, a Petrobras objetivava ampliar as tecnologias 
nas quais vinha investindo desde o Procap 1.000 e o Procap 2.000, e desenvolver 
um conjunto de novas e complexas tecnologias, além de buscar a redução de custos 
dos campos em produção (Assayag, Formigli e Coelho, 2000; Ortiz Neto, 2006). 
O custo do projeto foi estimado em US$ 130 milhões e envolveu a participação 
de 350 técnicos da companhia.

Um balanço recente do Procap 3.000, de 2000 a 2010, indica que foram 
realizados pelo Cenpes 802 contratos e aditivos, sendo 314 com 119 empresas e 
488 com 58 instituições de ciência e tecnologia. A carteira de contratos ampliou-se 
muito, até 2006, mas foi se restringindo até 2010, com a aproximação do fim do 
programa, em 2011. Os números mostram o aumento significativo da cooperação 
entre a Petrobras e as ICTs. 

Uma síntese das três versões do Procap indica algumas realizações tecno-
lógicas importantes para o aumento das reservas e da produção de petróleo da 
Petrobras (2005).

1) O início da produção do grande campo de Marlim, em 1991, por meio de 
poço localizado sob 721 metros de lâmina d’água, que alcançou recorde 
mundial na produção submarina de petróleo. Esta realização proporcionou 
à Petrobras, em 1992, o maior prêmio internacional na área petrolífera, 
oferecido pela Offshore Technology Conference, de Houston, que reúne 
as maiores associações empresariais e técnico-científicas mundiais dedi-
cadas à área de petróleo.

2) O desenvolvimento do campo gigante de Roncador – completado em 
tempo recorde de 27 meses, desde a descoberta até o início da produção, 
em 1999 –, que bateu o recorde mundial em profundidade de produção 
de petróleo no mar (1.877 metros), cujas inovações tecnológicas deram 
à Petrobras, pela segunda vez, aquele prêmio internacional. 

3) A geração, ao longo das décadas de 1980 a 2000, de dezenas de inovações 
fundamentais para a produção marítima de petróleo, algumas com caráter 
radical, adotadas por várias petroleiras multinacionais.

A formação do sistema nacional de inovação em petróleo iria ser comple-
mentada, a partir de 1997, pela Lei do Petróleo, que regulamentou a reforma 
constitucional do setor de petróleo, em 1995, e criou a ANP, além do surgimento 
de outras instituições, como se discute a seguir. 
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3.2  Adensamento do sistema de inovação em P&G e ampliação das suas 
redes de conhecimento (2007-2013)

No período 1997-2013, ocorreram três fatos importantes no processo de estrutura-
ção do sistema de inovação em P&G: a criação da ANP, em 1997, e do CT-Petro, 
em 1998, bem como a adoção das Redes Temáticas pela Petrobras, em 2006.

3.2.1 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

A ANP foi instituída pela Lei no 9.478/1997, que regulamentou a EC no 9/1995, 
a qual flexibilizou o monopólio da União sobre o setor de petróleo. A agência é 
encarregada – entre outras atribuições – de executar a política nacional do petróleo, 
regular e fiscalizar as atividades da indústria do petróleo, bem como realizar os 
leilões de áreas para a exploração de petróleo, sob os regimes de concessão – nas 
áreas fora do pré-sal – e partilha de produção – na área geológica do pré-sal e em 
áreas estratégicas, de acordo com a Lei no 12.351/2010, que criou este novo regime 
de contratação de empresas para a exploração de petróleo. 

Entre as atribuições da ANP, encontra-se a administração da cláusula de 
investimento em P&D, pela qual as empresas com contratos de concessão de 
áreas para a E&P de petróleo devem investir em atividades de P&D o valor cor-
respondente a 1% da receita bruta da produção dos campos com alta produção.9 
Desse valor obrigatório, 50%, pelo menos, devem ser investidos na contratação 
de projetos ou programas em universidades e institutos de pesquisa previamente 
credenciados pela ANP.10 Adicionalmente, a partir da 11a rodada de licitações de 
áreas de exploração de petróleo (maio de 2013), além da destinação mínima de 
50% para institutos de pesquisas nacionais, foi adicionada a obrigatoriedade de 
que pelo menos 10% dos recursos sejam aplicados em atividades de PD&I nas 
empresas fornecedoras de equipamentos e serviços para as petroleiras, com vistas 
ao aumento da capacitação dessas empresas e à ampliação da oferta de bens com 
maior conteúdo local. Portanto, a destinação dos recursos para P&D passou a 
incluir também a inovação.

A exigência de dispêndios em PD&I das empresas petroleiras adicionou 
um componente importante na consolidação dessas atividades na Petrobras e nas 
demais petroleiras que desenvolvem atividades de produção de petróleo no Brasil, 
ao agregar ao sistema setorial de inovação grande número de universidades e ICTs 
para desenvolverem as atividades de PD&I requeridas. Até setembro de 2014, 354 
unidades de pesquisa – pertencentes a 73 universidades e centros de pesquisa – 
receberam a aprovação da ANP para realizar pesquisas para as empresas petroleiras. 

9. Isto é, campos que recolhem o encargo participação especial, que incide sobre a produção líquida de petróleo de 
campos com alta produção, conforme critérios definidos no Decreto no 2.705/1998.
10. As normas para o cumprimento das despesas com PD&I, por rodada de licitação, nos campos com alta produção 
estão definidas no Regulamento Técnico ANP no 5/2005.
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De 2006 a setembro de 2014, a agência autorizou a realização de 1.235 projetos 
de pesquisas para as petroleiras Petrobras (1.156 projetos), British Gas (30), Statoil 
(13) e Repsol (9), bem como para outras nove petroleiras.

A principal instituição beneficiada com recursos para pesquisas foi a UFRJ, que 
desenvolveu 235 projetos e recebeu R$ 493,7 milhões; a segunda foi a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), com 36 projetos, no valor de R$ 158,4 milhões. 
No total, as instituições de pesquisa e capacitação de mão de obra receberam R$ 3,91 
bilhões, no período de 2006 a setembro de 2014. A Petrobras foi responsável por 
94% dos recursos investidos, sendo os demais 6% provenientes das demais empresas 
petroleiras com obrigatoriedade de aplicação em P&D (ANP, 2014d). 

3.2.2 CT-Petro

A concepção dos fundos setoriais de ciência e tecnologia – no final da década de 
1990 – representou importante reorientação na política governamental de finan-
ciamento e incentivo a projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação, com 
ênfase na interação entre empresas e ICTs. Essa nova orientação teve como base a 
alocação de fontes de financiamentos estáveis, providas pelos respectivos setores, 
tais como os recursos advindos de royalties do petróleo, de contribuições das em-
presas sobre o resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União 
e de proporção do faturamento de empresas beneficiadas pela Lei da Informática, 
entre outras fontes de recursos. A ideia subjacente a esse modelo de financiamen-
to, além de permitir a continuidade necessária aos desenvolvimentos científico e 
tecnológico, é a de promover interações entre empresas e instituições, de modo a 
consolidar sistemas setoriais de inovação. 

O Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural foi o primeiro de dezesseis 
fundos, implementado em 1999, e serviu de modelos aos demais fundos criados 
nos anos seguintes. O CT-Petro financia projetos geradores de conhecimento 
científico e tecnológico para a cadeia de P&G, antes realizados primordialmente 
pela Petrobras. São elegíveis para este fundo as seguintes instituições: i) universi-
dades, públicas ou privadas, sem fins lucrativos; ii) centros de pesquisa, públicos 
ou privados, sem fins lucrativos; e iii) empresas públicas e privadas em parceria, 
na condição de parceiras das ICTs, na forma de convênio, para desenvolvimento 
de novos produtos, processos e serviços de base tecnológica. 

Uma avaliação dos fundos setoriais realizada pelo Ipea11 aponta que, no período 
1999-2008, foram realizados doze editais do CT-Petro e 21 editais transversais – isto 
é, em parceria com outros fundos, tendo sido aprovados 1.228 projetos. Destes, 
12%, ou seja, 143 projetos, foram executados com a participação de empresas, 

11. Elaborado pela pesquisadora Hérica Morais Righi e pela equipe de estatísticos do Ipea.
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posicionando-se a Petrobras com o maior número de projetos e o maior volume 
de recursos captados (30,0%). A ANP é a segunda em termos de recursos captados 
(24,6%), com três projetos aprovados. 

O CT-Petro, enquanto instrumento de fomento para o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a formação de recursos humanos orientados para pesquisas de 
fronteira no setor de P&G, apresentou papel relevante na configuração do sistema 
de inovação setorial, até 2013. Em 2014, o fundo perdeu sua fonte de recursos, 
constituída por parte dos royalties do petróleo, uma vez que os recursos da União 
desta origem serão destinados à educação e à saúde, de acordo com a Lei no 12.858, 
de setembro de 2013. 

3.2.3 Redes temáticas 

O Procap 3.000 estava em execução, em 2006, quando foi descoberta a primeira 
jazida de petróleo no pré-sal, a acumulação de Tupi (atual Campo de Lula), à 
profundidade de mais de 2.100 m de lâmina d’água. A descoberta desse campo 
supergigante (isto é, com mais de 5 bilhões de barris de óleo e gás natural) e das 
demais jazidas que se seguiram no pré-sal, com suas complexidades geológicas, além 
da necessidade de aplicações mínimas em P&D em contrato com a ANP, exigiram 
da Petrobras a reformulação das estratégias de gestão tecnológica até então adotadas. 
Com esses objetivos, foi definido pela companhia um novo modelo de parcerias 
com as ICTs, pelo qual cada centro de pesquisas conveniado fica encarregado 
de um tema e forma uma rede com a Petrobras e com universidades e ICTs. Por 
meio do modelo de redes temáticas, estão sendo reunidos em torno da Petrobras 
as competências e as especializações em petróleo existentes nas universidades e em 
centros de pesquisa do país. 

Para a formação das redes temáticas, foram identificados os temas estratégicos 
na cadeia de P&G, em cinco áreas de concentração: exploração; produção; abaste-
cimento; gás natural, energia e desenvolvimento sustentável; e gestão tecnológica. 
As P&D concentra-se em temas estratégicos constantes destas áreas, como perfu-
rações de poços, nanomateriais, análises das rochas constituintes dos reservatórios 
do pré-sal, biocombustíveis, preservação ambiental, mudanças climáticas, entre 
outros, com o fim de encontrar as soluções tecnológicas requeridas por cada área. 
Para promover a implantação ou a reforma das infraestruturas de laboratórios, a 
Petrobras vem repassando recursos a universidades e centros de pesquisa encarregados 
de desenvolver as pesquisas, com mais de setenta instituições beneficiadas até 2013. 

Outro braço da atual expansão do Sistema Setorial de Inovação em Petróleo 
e Gás, que tem como polo aglutinador as necessidades de novos conhecimentos 
da Petrobras para o pré-sal, encontra-se nas grandes empresas provedoras de ser-
viços para as empresas petroleiras. As empresas (Schlumberger, Baker Hugues, 
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Halliburton, FMC Technologies, Usiminas, Tenaris Confab, General Electric 
e outras) encontram-se, desde 2010, instalando centros de P&D no campus da 
UFRJ, junto ao Cenpes, e em outros locais. 

4  ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DO SETOR DE PETRÓLEO 
E GÁS NATURAL

A análise da formação histórica do sistema setorial de inovação de petróleo e gás 
natural no Brasil, apresentada na seção 2, mostrou que o sistema foi constituído de 
forma centralizada, por meio de empresa monopolista, a Petrobras, que comandou, 
até a abertura do setor de petróleo, na segunda metade da década de 1990, as ações 
de desenvolvimento tecnológico e as pesquisas nesse setor. Atualmente, com as 
redes temáticas, a empresa continua como a principal formadora do perfil de redes 
que o sistema de inovação em P&G vem assumindo no Brasil. 

Mesmo tendo se expandido sob o comando de apenas uma empresa, o sistema 
de inovação em P&G adquiriu consistência e desenvolveu-se graças à forte orien-
tação da Petrobras de investir na geração de tecnologias próprias para possibilitar 
a produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas e, atualmente, no 
pré-sal. A partir da abertura do setor, em 1995, e da adoção de novo marco legal 
(nova Lei do Petróleo), em 1997, e dos financiamentos do CT-Petro, o sistema de 
inovação em P&G fortaleceu-se e aprofundou-se, com a entrada de novas institui-
ções públicas e dezenas de empresas petroleiras privadas, bem como com a adoção 
de novas formas de financiamento às empresas e maior número de universidades e 
centros de pesquisa participantes das atividades de PD&I em petróleo e gás natural. 

Assim, nas duas últimas décadas, o sistema de inovação em P&G ampliou-se 
e consolidou-se em termos de redes de pesquisas, que permitiram significativos 
avanços tecnológicos. O avanço das redes pode ser visto no crescimento do número 
de laboratórios, na melhor qualificação dos recursos humanos e na variedade de 
serviços tecnológicos prestados pelos laboratórios aos diversos segmentos da cadeia 
de P&G, como se analisa a seguir, por meio dos dados referentes a uma amostra 
da infraestrutura de pesquisa pública do sistema de inovação do setor de petróleo 
e gás natural.

A base de dados da infraestrutura de laboratórios de P&G é parte integrante 
de amplo projeto desenvolvido pelo CNPq, em 2013, em parceria com o MCTI 
e o Ipea, voltado ao levantamento de dados sobre a infraestrutura de pesquisa 
científica e tecnológica no Brasil. O projeto Mapeamento de Infraestruturas de 
Pesquisa realizou, em 2013, coleta de dados junto aos coordenadores das mais 
de 4 mil infraestruturas selecionadas, por meio de formulário informatizado.  
O ano de referência para as respostas dos coordenadores dos laboratórios incluí-
dos no levantamento foi 2012. Foram obtidas, até dezembro de 2013, respostas  
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de 2.119 infraestruturas de laboratórios, de 131 diferentes instituições científicas, 
como universidades e institutos de pesquisa. Após a aplicação de alguns critérios 
e refinamentos, a base final utilizada para as análises foi composta de 1.760 in-
fraestruturas de laboratórios. A construção da base global de dados foi feita ao 
longo do primeiro quadrimestre de 2014 (Squeff e De Negri, 2014). Na área 
de petróleo e gás natural, foram identificados três segmentos principais para os 
quais os laboratórios prestam serviços de pesquisas: extração de P&G; atividades 
de apoio à extração; e fabricação de produtos derivados do petróleo, no total de 
117 infraestruturas que responderam ao questionário. Entre essas infraestruturas, 
duas são estação ou rede de monitoramento e uma consistia de planta ou usina-
-piloto. As respostas das 117 infraestruturas ao projeto deram origem às tabelas e 
aos gráficos a seguir analisados.

4.1 Caracterização dos laboratórios

4.1.1 Início de operação dos laboratórios

O gráfico 1 mostra os períodos em que as 117 infraestruturas iniciaram suas opera-
ções. Observa-se que o surgimento de novos laboratórios vem apresentando firme 
crescimento, desde a década de 1980. Não obstante haver – além da Petrobras – 
diversos participantes no mercado com demandas tecnológicas aos laboratórios, 
pode-se argumentar que o processo de expansão dos laboratórios encontra parte 
importante de sua explicação na ampliação das demandas tecnológicas da Petrobras. 
O perfil das demandas da empresa direciona-se cada vez mais para a cooperação 
em redes, como foi analisado na seção anterior, em apoio tanto à produção de 
petróleo em condições cada vez mais complexas no mar quanto ao crescimento da 
produção de combustíveis e sua diversificação. Nesta segunda atividade, a maior 
demanda por pesquisas acompanha as maiores exigências ambientais na queima 
de combustíveis fósseis (diminuição dos níveis de enxofre e do gás carbônico) e 
as tendências tecnológicas no refino, com novos combustíveis menos poluentes 
(biodiesel, diesel H-bio, bio-óleo, bioetanol e etanol), que intensificam as demandas 
da Petrobras aos laboratórios (Morais, 2013, p. 353-361). 

Observa-se no gráfico 1 que a implantação de novos laboratórios continuou 
nos anos mais recentes da série – no período 2010-2012 –, que foram, proporcio-
nalmente, os mais produtivos na criação de novos laboratórios, com a média de 
quase sete novas unidades implantadas por ano. Este resultado pode ser decorrente 
das novas e intensas demandas de conhecimentos que os campos de petróleo no 
pré-sal vêm apresentando e da política da Petrobras de incorporar novos parceiros 
tecnológicos às suas redes de pesquisas.12 

12. Conforme os dois relatórios de pesquisas que a Petrobras apresentou sobre as novas tecnologias em desenvolvimento 
para a exploração e a produção no pré-sal e em águas profundas (Petrobras, 2012; 2013). 
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GRÁFICO 1  
Início de operação dos laboratórios (1970-2012)
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.1.2 Período de modernização

As informações do gráfico 2 confirmam as datas recentes de renovação dos 
laboratórios dedicados à P&D na área de petróleo e gás natural: 90% das 117 
infraestruturas que responderam à pesquisa realizaram modernização dos equi-
pamentos ou dos seus laboratórios nos últimos cinco anos, até 2012, e 43% até 
um ano antes. Os resultados apresentam coerência com os desenvolvimentos 
que vêm ocorrendo no setor de petróleo após 2006 – isto é, com as descobertas 
no pré-sal, suas demandas de novos conhecimentos e as remessas de recursos da 
Petrobras para a implantação ou a modernização dos laboratórios que se integram 
às suas redes temáticas (Morais, 2013, p. 238-248). No caso geral, considerando-
-se todos os setores analisados no Projeto de Mapeamento de Infraestruturas, a 
modernização nos últimos cinco anos atingiu percentual menor de laboratórios 
– isto é, 70% –, o que indica a maior intensidade de modernização dos labora-
tórios voltados ao setor de P&G . 
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GRÁFICO 2 
Período de modernização dos equipamentos ou de toda a infraestrutura dos  
laboratórios – entre 1 a 15 anos
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea.

4.1.3 Financiamentos

Conforme mostra a tabela 1, a Petrobras foi responsável por 57,6% dos finan-
ciamentos recebidos pelas infraestruturas laboratoriais; participação superior 
aos financiamentos fornecidos por entidades financiadoras governamentais, que 
também se encontram na tabela. Esse resultado, como foi comentado, resulta da 
política de investimentos em tecnologia da Petrobras, que optou por modelo de 
ampliação das redes de laboratórios que lhe prestam serviços de pesquisas, por 
meio da transferência de recursos para a renovação ou a implantação de novos 
laboratórios nas universidades e em ICTs. 
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TABELA 1 
Financiamentos recebidos, por entidade financiadora (2012)

Entidade financiadora Número de infraestruturas Valor recebido (R$ milhões) Participação (%)

Petrobras 59 175,3 57,6

Própria instituição 31 38,1 12,5

Empresa privada 29 29,9 9,8

Finep1 25 17,5 5,7

Fundo Estadual de Amparo 36 11,1 3,6

Prestação de serviços 22 8,8 2,9

CNPq 47 7,3 2,4

Outra 8 6,9 2,3

Outra instituição pública 3 5,3 1,7

Capes2 32 3,3 1,1

Outra empresa pública 4 1,3 0,4

Total 296 304,5 100,0

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 
Nota: 1 Financiadora de Estudos e Projetos. 

 2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

O valor total dos financiamentos recebidos pelos laboratórios de petróleo 
e gás natural (R$ 304,5 milhões) pode ser comparado com os valores recebidos 
pelas infraestruturas laboratoriais dos demais setores analisados pelo projeto 
Mapeamento de Infraestruturas de Pesquisa, que se encontram na tabela 2. 
Como se observa, o setor de P&G foi o segundo maior em valor total de finan-
ciamentos recebidos, após o setor de ciências da saúde. Em valores médios, foi 
também o segundo, após o setor de defesa. 

TABELA 2 
Infraestruturas: valor dos financiamentos recebidos, por setor (2012)

Setor Número de infraestruturas (%)
Valor recebido  
(R$ milhões)

(%) Valor médio do financiamento

Ciências da saúde 967 29,7 351,7 21,0 363,7

P&G 296 9,1 304,5 18,2 1.028,7

Aeronáutico 401 12,3 232,6 13,9 580,0

Construção civil 378 11,6 228,3 13,6 604,0

TICs1 348 10,7 210,2 12,5 604,0

Energias renováveis 256 7,9 204,9 12,2 800,4

Ciência agrárias 589 18,1 106,2 6,3 180,3

Defesa 24 0,7 38,0 2,3 1.583,3

Total 3.259 100,0 1.676,4 100,0 514,4

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea.
Nota: 1 Tecnologia de informação e comunicação. 
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4.1.4 Grandes áreas do conhecimento

Em relação às grandes áreas do conhecimento em que operam os 117 laborató-
rios, verifica-se, no gráfico 3, que suas infraestruturas se concentram nas áreas 
de engenharias (79) e de ciências exatas e da terra (52), na proporção de 92,9%. 
Isso resulta dos próprios temas de pesquisa do setor de petróleo, que demandam 
conhecimentos destas grandes áreas científicas, como são os casos dos métodos 
sísmicos e geológicos, da química do petróleo, dos dados geofísicos de poços de 
petróleo, dos sistemas submarinos de produção, da geração de biocombustíveis, 
entre outros. Observe-se que, como foi possibilitado aos respondentes indicar 
mais de uma grande área, a soma total das grandes áreas ultrapassa o total de 
infraestruturas (117). 

Também o número de pesquisadores (514 e 311), no gráfico 3, se concentra, 
em 90,7%, naquelas duas grandes áreas. A quantidade de pesquisadores que aparece 
no gráfico é maior que o número físico dos pesquisadores nos 117 laboratórios 
(tabela 3), uma vez que muitos executam atividades tanto na área de engenharias 
como na de ciências exatas e da terra – o registro do número de pesquisadores não 
foi realizado por meio de resposta do próprio pesquisador, mas a partir da grande 
área em que ele está alocado.

GRÁFICO 3 
Distribuição de infraestruturas e número de pesquisadores por grandes áreas  
do conhecimento 
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4.1.5 Distribuição regional das infraestruturas e dos pesquisadores

A distribuição regional das infraestruturas, da área física instalada e do número 
de pesquisadores encontra-se na tabela 3. As três variáveis se concentram no Su-
deste; especialmente, a área física das infraestruturas (71,8%). Esse resultado está 
relacionado à produção do petróleo brasileiro preponderante na região Sudeste, 
especialmente nas Bacias de Campos e de Santos, que foram responsáveis por 
89% da produção brasileira total, em 2013. A infraestrutura de laboratórios no 
Sudeste desenvolveu-se principalmente em três universidades: na UFRJ, cujos 
laboratórios da Coope (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia) se situam perto do Cenpes da Petrobras, observando-se 
que o primeiro convênio assinado pela Petrobras com uma universidade ocorreu 
com a Coppe, em 1967, ao qual se seguiu processo intenso de cooperação entre 
as duas instituições; na Universidade de São Paulo (USP), onde se encontra a 
grande infraestrutura do Tanque de Provas Numérico; e na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), em que a Petrobras financiou a construção do Centro 
de Estudos do Petróleo (Cepetro), em 1987.13 A construção das infraestruturas no 
Sudeste acompanhou, portanto, as demandas tecnológicas da empresa, de acordo 
com o aumento da produção no Sudeste. 

Confirmando a posição majoritária dos laboratórios localizados no Sudeste, 
dados da ANP mostram concentração dos recursos obrigatórios em P&D nos la-
boratórios dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que receberam, de 2006 
a 2014, 46,3% do total dos recursos (ANP, 2014c). 

O segundo lugar em número de laboratórios (21,4%) e em tamanho 
total da área física (11,9%) cabe aos laboratórios do Nordeste do Brasil. Esses 
percentuais – quando comparados com o caso geral, em que o Nordeste detém 
o percentual de 9,7% do número de laboratórios e 6,3% do tamanho total 
da área física –, refletem a importância que o Nordeste ocupa na produção de 
petróleo, onde as explorações no Brasil começaram e onde foram descobertas 
as primeiras jazidas, no período 1939-1941, no Recôncavo Baiano. Refletem 
também a obrigatoriedade do CTPetro de direcionar 40% dos recursos em 
projetos no Nordeste.

O número total de pesquisadores da amostra alcança 710, com a concen-
tração de 55,4% deles na região Sudeste e 17,6% no Nordeste. Comparando-
-se com os dados das 1.760 infraestruturas do mapeamento, observa-se que, 
no caso geral, 68,3% do total de pesquisadores encontram-se no Sudeste 

13. As três universidades participaram com 24 laboratórios, que responderam ao questionário desta pesquisa, sendo 
dezesseis da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), seis da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
dois da Universidade de São Paulo (USP).
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e 9,8%, no Nordeste. Portanto, o maior percentual de pesquisadores do 
setor de P&G no Nordeste, em relação ao caso geral, acompanha a maior 
representatividade do número de laboratórios desse setor na região, como 
comentado anteriormente. 

TABELA 3 
Número de infraestruturas, total da área física e número de pesquisadores – Grandes 
Regiões (2012)

Grande 
Região

Número de 
infraestruturas

(%) Área física (m²) (%) Área física média (m²)
Número de 

pesquisadores
(%)

Sudeste 65 55,6 34.544,1 71,8 531,5 393 55,4

Nordeste 25 21,4 5.730,4 11,9 229,2 125 17,6

Sul 22 18,8 5.613,8 11,7 255,2 157 22,1

Centro-Oeste 4 3,4 2.197,8 4,6 549,5 29 4,1

Norte 1 0,8 18,0 0,0 18,0 6 0,8

Total 117 100,0 48.104,1 100,0 1.583,3 710 100,0

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.1.6 Titulação dos pesquisadores

Dos 710 pesquisadores, 689 responderam sobre sua titulação, conforme se ob-
serva no gráfico 4 e na tabela 4. Setenta e quatro por cento possuem doutorado 
e 17%, o grau de mestre. Esses resultados são equivalentes aos dados gerais de 
todos os setores do mapeamento, em que o percentual de doutores é de 72% e 
o de mestres,16%, em média. Se a distribuição for recalculada somente entre 
mestres e doutores, o percentual de doutores é de 81% e o de mestres, 19%; o 
elevado número de doutores é, inclusive, superior à participação de doutorados 
existente no Cenpes da Petrobras, onde o percentual de mestre é de 66% e o de 
doutores, 34%. 

Não se dispõe de dados sobre a especialização dos pesquisadores titula-
dos, mas, sendo a Petrobras a principal demandante de novas pesquisas aos 
laboratórios, e conhecendo-se as necessidades de novos conhecimentos que 
a companhia demanda em suas atividades de E&P de petróleo e refino, é 
possível indicar entre os pesquisadores as especializações prováveis de enge-
nheiros de petróleo, de reservatórios e de avaliação de formações, geofísicos, 
geólogos, químicos, engenheiros de processamento para refinarias e petro-
químicas, entre outras. 
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GRÁFICO 4 
Pesquisadores – por titulação (2012)
(Em %)
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

TABELA 4 
Número de pesquisadores, por titulação (2012)

Titulação máxima Total (%)

Doutorado 510 74,0

Mestrado 119 17,3

Graduação 46 6,7

Especialização 7 1,0

Mestrado profissionalizante 3 0,4

Curso de curta duração 1 0,1

Ensino médio (2o grau) 1 0,1

Ensino profissional de nível técnico 1 0,1

Outros 1 0,1

Total 689 100,0

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 
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4.1.7 Tipo de vínculo 

Por tipo de vínculo com a instituição, a tabela 5 mostra que 49,3% dos pesquisadores 
são funcionários públicos; as demais categorias mais representativas são os celetistas 
e os bolsistas. Esses resultados são próximos do que ocorre no caso geral, em que 
54,3% são compostos por servidores públicos, 22,3%, por celetistas e 14,9%, por 
bolsistas. A predominância de vínculos na categoria de servidores públicos indica 
a tendência de carreira estável e com permanência mais longa em uma mesma 
instituição, uma vez que, contratado por uma universidade, o pesquisador não 
tende a mudar de instituição. 

TABELA 5 
Número de pesquisadores, por tipo de vínculo (2012)

Tipo de vínculo Número (%)

Servidor público 350 49,3

Celetista 180 25,4

Bolsista 113 15,9

Outro 40 5,6

Pesquisador visitante 27 3,8

Total 710 100,0

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

Também o pessoal de apoio técnico nos laboratórios tem vínculo principal 
como servidor público no percentual de 59,2%, conforme mostra a tabela 6. 
Observa-se que o número de pessoas de apoio técnico (1.048) supera em 48% 
o de pesquisadores (710); resultado que difere do caso geral, em que o pessoal 
de apoio apresenta número menor (5.104) que o total de pesquisadores (8.058). 

TABELA 6 
Número de pessoas de apoio técnico e administrativo, por tipo de vínculo (2012)

Tipo de vínculo Número (%)

Servidor/ funcionário 620 59,2

Prestador de serviço/terceirizado 264 25,2

Outro 164 15,6

Total 1.048 100,0

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea.

4.1.8 Custos operacionais anuais

A tabela 7 mostra a distribuição do número de infraestruturas, segundo os custos 
anuais em que incorrem para desenvolver suas atividades. Ao serem traduzidos para 
gastos mensais, verifica-se que 49,6% dos laboratórios têm os custos operacionais, 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil338 | 

em média, no valor de R$ 20,8 mil (faixa anual de R$ 200 mil-R$ 300 mil).  
Os laboratórios com custos anuais acima de R$ 1 milhão representam 31,6% do 
total de laboratórios. 

TABELA 7 
Número de infraestruturas, por custos operacionais anuais (2012)

Custos operacionais Número de infraestruturas (%) Acumulada (%)

Até R$ 50 mil 18 15,4 15,4

Acima de R$ 50 mil até R$ 100 mil 17 14,5 29,9

Acima de R$ 100 mil até R$ 150 mil 8 6,8 36,8

Acima de R$ 150 mil até R$ 200 mil 7 6,0 42,7

Acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil 8 6,8 49,6

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 10 8,5 58,1

Acima de R$ 500 mil até R$ 750 mil 3 2,6 60,7

Acima de R$ 750 mil até R$ 1 milhão 9 7,7 68,4

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 10 8,5 76,9

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 9 7,7 84,6

Acima de R$ 5 milhões 1 0,9 85,5

Não é possível estimar 17 14,5 100,0

Total 117 100,0 -

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.1.9 Receitas anuais dos laboratórios

A tabela 8 apresenta as receitas anuais dos laboratórios. Observa-se que 53,8% 
têm receita anual de até R$ 2 milhões. A mesma informação para o caso geral 
indica que 62% das infraestruturas apresentaram receita até esse valor. Na faixa 
superior – isto é, acima de R$ 5 milhões –, os percentuais de laboratórios com 
essa receita anual foram de 5,1% para P&G e 1,4% no caso geral. Assim, os 
laboratórios do setor de P&G apresentaram receita mais elevada, em comparação 
à apresentada no caso geral, o que indica que são estruturas maiores pelo conceito 
de receita anual. Não obstante, o fato de que somente 5,1% das infraestruturas 
alcançam porte significativo de receitas indica que a estrutura geral do segmen-
to de laboratórios que prestam serviços de P&D para petróleo e gás natural é 
formada, em alta proporção, por laboratórios de pequeno porte. Essa condição 
pode ser decorrente do baixo tempo de atividades de grande parte destes, e por-
que ainda se encontram em processo de montagem e modernização, como foi 
mostrado nos gráficos 1 e 2. 
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TABELA 8 
Receitas anuais dos laboratórios (2012)

Receitas anuais Número de infraestruturas (%) Acumulado (%)

Até R$ 50 mil 11 9,4 9,4

Acima de R$ 50 mil até R$ 100 mil 8 6,8 16,2

Acima de R$ 100 mil até R$ 150 mil 5 4,3 20,5

Acima de R$ 150 mil até R$ 200 mil 7 6,0 26,5

Acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil 3 2,6 29,1

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 9 7,7 36,8

Acima de R$ 500 mil até R$ 750 mil 3 2,6 39,3

Acima de R$ 750 mil até R$ 1 milhão 6 5,1 44,4

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 11 9,4 53,8

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 13 11,1 65,0

Acima de R$ 5 milhões 6 5,1 70,1

Não é possível estimar 35 29,9 100,0

Total 117 100,0 -

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea.

4.1.10 Valor dos equipamentos

Quanto ao valor dos equipamentos das infraestruturas de P&G, metade destes 
(49,6%) informou que o valor não excede R$ 1 milhão, conforme a tabela 9. No 
caso geral, alcançam 77,3% do total os laboratórios cujo valor dos equipamentos 
não excede R$ 1 milhão. No caso de equipamentos de valor superior a R$ 5 mi-
lhões, 17,9% dos laboratórios de P&G possuem tal montante, enquanto no caso 
geral apenas 5% dispõem de equipamentos com esse valor ou mais. 

TABELA 9 
 Valor estimado do conjunto dos equipamentos de pesquisa (2012)

Valor dos equipamentos de pesquisa Número de infraestruturas (%) Acumulado (%)

Até R$ 100 mil 16 13,7 13,7

Acima de R$ 100 mil até R$ 250 mil 15 12,8 26,5

Acima de R$ 250 mil até R$ 500 mil 16 13,7 40,2

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 11 9,4 49,6

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 18 15,4 65,0

Acima de R$ 2 milhões até R$ 3 milhões 11 9,4 74,4

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 9 7,7 82,1

Acima de R$ 5 milhões até R$ 7 milhões 6 5,1 87,2

Acima de R$ 7 milhões até R$ 10 milhões 2 1,7 88,9

Acima de R$ 10 milhões até R$ 15 milhões 8 6,8 95,7

Acima de R$ 15 milhões até R$ 20 milhões 4 3,4 99,1

Acima de R$ 50 milhões 1 0,9 100,0

Total 117 100,0 -

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 
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4.1.11 Valor estimado da infraestrutura dos laboratórios

De acordo com a tabela 10, apenas 17,9% das infraestruturas apresentaram 
valor superior a R$ 5 milhões; a maioria das infraestruturas (53%) de P&G in-
dicou montante de até R$ 1 milhão. Nos limites superiores de valor, 10,3% das 
infraestruturas de P&G estimaram que suas infraestruturas têm valor acima de  
R$ 10 milhões; percentual maior que no caso geral, em que 3,1% revelaram que 
as infraestruturas apresentam valor acima deste patamar. 

TABELA 10 
Valor estimado das infraestruturas (2012)

Valor da infraestrutura Número de infraestruturas (%)
Acumulado

(%)

Até R$ 500 mil 40 34,2 34,2

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 22 18,8 53,0

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 24 20,5 73,5

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 10 8,5 82,1

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 9 7,7 89,7

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 8 6,8 96,6

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 1 0,9 97,4

Acima de R$ 30 milhões até R$ 50 milhões 2 1,7 99,1

Acima de R$ 200 milhões 1 0,9 100,0

Total 117 100,0 -

Fonte: MCTI, CNPq e IPEA. 

4.2 Principais atividades

Como pode ser observado na tabela 11, 85% dos laboratórios que responderam 
ao levantamento realizado pelo MCTI, pelo CNPq e pelo Ipea prestam algum 
tipo de serviço a empresas e instituições em geral. Dada a grande demanda da 
Petrobras por novos conhecimentos nas áreas de E&P de petróleo em águas 
profundas e na produção de derivados, e com base na pesquisa sobre o impacto 
tecnológico das parcerias da Petrobras, realizada pelo Ipea,14 é possível apontar 
que parte expressiva da prestação de serviços pelos laboratórios é direcionada 
a esta companhia.

14. A esse respeito, ver Turchi, De Negri e De Negri (2013).
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TABELA 11 
Prestação de serviços 

Presta serviços Número (%)

Sim 99 85

Não 18 15

Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.2.1 Tipos de clientes

Entre os principais clientes dos laboratórios, estão as empresas (69% dos labora-
tórios que prestam serviços direcionam sua pesquisa às empresas), seguidas pelo 
atendimento a pesquisadores (54%) e ao governo (26%) (gráfico 5). 

GRÁFICO 5
Prestação geral de serviços por público-alvo (2012)
(Em %)
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.2.2 Prestação de serviços tecnológicos

Os laboratórios oferecem um conjunto variado de serviços tecnológicos, desde 
consultoria e assessoria técnico-científicas a desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de produtos e processos até elaboração de protótipos, calibração e metrologia. 
A utilização desses serviços varia conforme o público- alvo, como representado 
no gráfico 6. 
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GRÁFICO 6 
Prestação de serviços tecnológicos, por público-alvo (2012)
(Em %)
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea. 

4.2.3 Intensidade de uso das instalações e equipamentos

Outro indicador relevante da dinâmica do sistema pode ser observado na intensi-
dade de uso de instalações e equipamentos para diferentes atividades, no gráfico 7. 

GRÁFICO 7 
Intensidade de uso do laboratório, por tipo de atividade desenvolvida (2012)
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Os laboratórios que realizam atividades de pesquisa são utilizados em sua 
maioria de forma continua (104). Em seguida, 67 laboratórios responderam que 
suas instalações e seus equipamentos são empregados de modo contínuo para 
desenvolvimento de tecnologias. Também de forma contínua, 49 laboratórios são 
utilizados para atividades de ensino. 

A utilização dos laboratórios para atividades de extensão e prestação de serviços 
tem caráter mais esporádico.

Essa concentração nas faixas de uso contínuo e esporádico pode estar refle-
tindo a capacidade dos laboratórios, em termos de recursos humanos e infraes-
trutura, como também sua localização. No Sul e no Sudeste, onde se concentram 
as indústrias do segmento de P&G em operação no Brasil, os laboratórios podem 
ser mais requisitados por empresas para prestação de serviços do que em regiões 
com menos firmas no setor – como no Norte e no Centro-Oeste –, ou as equi-
pes desses laboratórios podem estar mais envolvidas com P&D de tecnologias 
de forma contínua, não tendo recursos humanos para serviços de extensão e 
prestação de serviços. 

4.2.4 Tipos de usuários externos

Além da equipe dos laboratórios, foram levantadas informações sobre os vínculos 
do usuário externo,15 representados no gráfico 8. Observa-se, como esperado, que 
a grande maioria dos usuários é constituída de brasileiros. Destes, o maior número 
é constituído por alunos de pós-graduação, seguido por pesquisadores de outras 
instituições e alunos de graduação. Apenas 216 laboratórios são utilizados por 
pesquisadores de empresas. 

Os dados sobre natureza dos vínculos de pesquisador externo mostram que 
a interação de pesquisadores de outras instituições de pesquisa com o laboratório, 
ainda que pequena, é maior do que com pesquisadores de firmas. Esse é um dado 
que reflete a situação do setor onde as empresas têm, em sua maioria, centros de 
P&D próprios, como é o caso da Petrobras com o Cenpes.

15. Entende-se por usuários externos “aquele pesquisador que utilizou os serviços ou os equipamentos do laboratório 
no ano-base, e não faz parte da equipe de pesquisadores, técnicos ou estudantes do próprio laboratório e/ou infraes-
trutura”. Assim, são pesquisadores vinculados a outras instituições, no Brasil ou no exterior, ou a outros departamentos 
da própria instituição que não fazem parte da equipe do laboratório e/ou infraestrutura. 
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GRÁFICO 8 
Vínculo do pesquisador usuário (2012)
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4.2.5 Grau de importância das atividades de cooperação

Os laboratórios, enquanto locus de desenvolvimento de pesquisas e serviços tecnoló-
gicos para empresas e instituições, desempenham papel relevante na constituição de 
um sistema de inovação. Entretanto, para que esse sistema se consolide, é necessário 
que seus segmentos estabeleçam parcerias, de forma a criar mecanismos mais per-
manentes para trocar informações e gerar novos conhecimentos. Os coordenadores 
dos laboratórios do segmento P&G analisados estudaram o grau de importância 
da cooperação por tipo de atividade. Essas avaliações são apresentadas no gráfico 9.

A importância de estabelecer parcerias com agências de fomento brasileiras 
foi avaliada como alta por cerca de 69,4% dos coordenadores dos laboratórios 
respondentes. Além disso, 65,6% avaliaram como de alta importância as parcerias 
realizadas com empresas brasileiras. A relevância atribuída à cooperação com firmas 
deve provir da experiência com a Petrobras. Como foi visto anteriormente, 57,6% 
do financiamento dos laboratórios respondentes vieram da Petrobras. Em seguida, 
observa-se que 62,5% dos coordenadores avaliaram como de alta importância as 
cooperações com instituições brasileiras. 

A cooperação com empresas e instituições estrangeiras foi avaliada como 
de menor importância por cerca de 65,6% de coordenadores. E 52,1% con-
sideraram também como de baixa relevância as interações com agências de 
fomento internacionais. 
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GRÁFICO 9 
Grau de importância atribuída às atividades de cooperação (2012)
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Fonte: MCTI, CNPq e Ipea.

De fato, essas avaliações parecem refletir uma visão de cooperação bastante re-
lacionada ao financiamento de projetos. Disso decorre a maior importância atribuída 
às empresas brasileiras e às agencias de fomento nacionais, que aportaram recursos 
para construção da infraestrutura dos laboratórios pesquisados. A cooperação para 
o desenvolvimento de projetos conjuntos com firmas ou instituições estrangeiras 
é experiência vivida por poucos laboratórios do segmento.

4.2.6 Avaliação da capacidade técnica da infraestrutura

 Nesta subseção, são apresentadas as avaliações dos coordenadores sobre as con-
dições técnicas e físicas da infraestrutura laboratorial. No gráfico 10, podem ser 
observados quatro aspectos levados em conta na avaliação geral da infraestrutura: 
condições dos insumos, equipamentos, manutenção e instalações.

Conforme o gráfico 10, 64,1% dos coordenadores perceberam as condições de 
insumos como muito bom e 24,7%, como bom. Apenas 6,8% dos coordenadores 
consideraram ruim a qualidade dos insumos de seus laboratórios.

Os equipamentos foram considerados muito bons por apenas 24% dos  
coordenadores dos laboratórios. Grande parte dos coordenadores – ou seja, 46,1% –  
avaliou os equipamentos como bons e 23,9%, como regulares. 
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No tocante à manutenção dos laboratórios, as faixas entre muito bom (46,1%) 
e bom (43,6%) concentraram a maioria das avaliações. Apenas um laboratório foi 
percebido como muito ruim em termos de manutenção. 

As instalações físicas dos laboratórios foram avaliadas por grande parte 
dos coordenadores nas faixas bom (36,8%) e regular (35%). Apenas 15,4% 
das instalações foram consideradas muito boas pelos seus coordenadores.  
No outro extremo, observou-se que 12,8% dos coordenadores avaliaram as 
instalações físicas de seus laboratórios como ruins. Este dado segue a ten-
dência geral conforme análise apresentada por Squeff e De Negri (2014) na 
nota técnica Infraestrutura científica e tecnológica no Brasil. Entretanto, dado o  
investimento da Petrobras nestas áreas, esperava-se avaliação melhor no tocante 
às instalações físicas.

GRÁFICO 10 
Avaliação das condições gerais da infraestrutura (2012) 
(Em %)
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A seguir, apresenta-se a avaliação dos coordenadores sobre os recursos hu-
manos dos laboratórios. 
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GRÁFICO 11
Avaliação dos recursos humanos (2012)
(Em %)
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Observa-se, no gráfico 11, que a maioria dos coordenadores avaliou como 
adequados tanto o número de profissionais de apoio técnico (77,7%) quanto a 
qualificação dos profissionais (74,5%) que atuam nos laboratórios respondentes. 

A formação dos pesquisadores foi avaliada como adequada por 48,9% dos 
coordenadores, como pouco adequada por 35% e como inadequada por 16%. 
Em relação ao número de pesquisadores, 34% dos coordenadores avaliaram 
como adequado, e proporção semelhante (36%) considerou como inadequado. 
As avaliações referentes ao número de pesquisadores chamam atenção para a 
necessidade de atrair novos pesquisadores e estimular a formação dos existentes. 
Cabe observar que, com a instalação de novos centros de P&D das empresas 
de serviços petroleiros que estão vindo para atender às necessidades do pré-
-sal, é esperado aumento da demanda por pesquisadores nas diversas áreas de 
pesquisa em P&G. 

As avaliações dos coordenadores dos laboratórios e as análises das seções 
anteriores mostram cenário bastante positivo, que reflete a orientação das em-
presas – observando-se a presença majoritária da Petrobras entre as empresas – e 
de agências governamentais no fortalecimento da inovação do setor de P&G. 
Essas avaliações são corroboradas por outra pesquisa realizada pelo Ipea, de-
senvolvida para a Petrobras com coordenadores de projetos, que avaliaram os 
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impactos tecnológicos das parcerias desta empresa com centro de pesquisas e 
universidades no país (Turchi, De Negri e De Negri, 2013). No estudo, coorde-
nadores de pesquisas desenvolvidas em parceria com a Petrobras indicaram uma 
série de benefícios advindos da parceria. Os benefícios transcenderam a criação 
e/ou as reformas de laboratórios, e manifestaram-se também no número de 
dissertações, teses de doutorado e artigos que foram desenvolvidas no decorrer 
da execução de projetos de pesquisas com a Petrobras. Além da qualificação de 
recursos humanos, os coordenadores das pesquisas apontaram que os produtos 
e os processos gerados nas parcerias com essa empresa permitiram às ICTs con-
solidar e ampliar competências científicas e tecnológicas nas áreas de petróleo e 
de outras formas de energia. 

Os dados da presente pesquisa, particularmente os que apresentam a ava-
liação dos coordenadores de laboratórios são consistentes com os resultados 
encontrados na pesquisa Impactos Tecnológicos das Parcerias da Petrobras com 
Universidades, Centros de Pesquisa e Firmas Brasileiras (Turchi, De Negri e  
De Negri, 2013). As pesquisas referidas mostram uma avaliação muito positiva 
em relação à qualificação e a formação de recursos humanos para atender às atuais 
demandas do setor de P&G. 

Os coordenadores de laboratórios, porém, são cautelosos na avaliação das 
condições da infraestrutura laboratorial, ao considerar que, embora avançada em 
relação aos padrões brasileiros, ainda estamos distante das melhores estruturas 
do gênero no exterior. De fato, a consolidação de infraestrutura de pesquisa 
na cadeia de P&G, mais dinâmica e integrada no país, pede a incorporação de 
outros atores, principalmente centros de pesquisas de outras empresas opera-
doras e fornecedores, além de mais pesquisadores nos diversos segmentos da 
cadeia produtiva.

O gráfico 12 apresenta a avaliação dos coordenadores sobre a capacidade 
técnica de seus laboratórios. Trinta e três por cento dos coordenadores considera-
ram a capacidade técnica de seus laboratórios como adequada e compatível com a 
observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil, e 30% avaliaram a capa-
cidade como avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas 
do tipo no exterior.

Vinte e oito por cento dos coordenadores consideraram a capacidade 
técnica dos seus laboratórios avançada em relação aos padrões brasileiros, mas 
ainda distante da observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior. 
Apenas 9% dos laboratórios foram avaliados, em termos de sua capacidade 
técnica, como insuficiente em relação à observada em outras infraestruturas 
do tipo no Brasil. 
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GRÁFICO 12 
Avaliação da capacidade técnica da infraestrutura (2012)
(Em %)
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Essas avaliações vão ao encontro da literatura que trata do papel da Petrobras 
(Furtado, 2007; Morais, 2013; Turchi, De Negri e De Negri, 2013) na deman-
da de novas tecnologias para exploração de petróleo em águas profundas e dos  
investimentos via CT-Petro na construção e ou reforma de laboratórios desta área.

5  FORMAÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO EM PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
EM DOIS PAÍSES: COMPARAÇÕES ENTRE O BRASIL E A NORUEGA

Esta seção analisa a formação do sistema de inovação em P&G na Noruega e 
estabelece comparações com o desenvolvimento do sistema no Brasil. A Noruega 
é tomada como paradigma, uma vez que esse país se tornou um dois maiores 
exportadores de petróleo nas últimas décadas do século passado e construiu um 
parque industrial produtor de equipamentos submarinos, constituído por empresas 
nacionais e estrangeiras, em estreita cooperação. A base desse desenvolvimento 
foram ações governamentais, com a participação ativa de seus centros de pesquisa 
na formação de pessoal qualificado e na geração de conhecimentos para o aumento 
da competitividade da indústria de equipamentos offshore.

Nesse aspecto, há diferenças marcantes com o Brasil, que, não obstante ter 
desenvolvido tecnologias inovadoras para o petróleo offshore, centradas em empresa 
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estatal, não desenvolveu um setor industrial de capital nacional de porte significativo 
nessa área (Ruas, 2011). Este texto discute as razões das diferenças entre os dois 
países, tanto na formação do sistema de inovação em P&G quanto no desenvolvi-
mento do setor industrial de bens e serviços para as operações de petróleo offshore.

Observa-se, como ponto básico, que os dois países adotaram diferentes re-
gimes de exploração de petróleo. No Brasil, optou-se pelo regime de monopólio, 
exercido pela Petrobras de 1953 a 1995; nesse último ano, o setor de petróleo foi 
aberto a empresas privadas e estatais. Na Noruega, as explorações na plataforma 
marítima foram abertas às empresas nacionais e estrangeiras logo no início do 
estabelecimento do sistema de concessões de áreas para a exploração, em 1965, 
porém com a presença do Estado na administração, no monitoramento e na de-
finição das diretrizes a serem seguidas pelas empresas nas atividades de E&P de 
P&G nas áreas marítimas. 

O sistema adotado na Noruega procurou, desde a descoberta de petróleo, em 
1969, atrair empresas de capital estrangeiro para se instalarem no país, diante do 
reconhecimento da necessidade de dispor da capacitação dessas empresas para o 
pleno desenvolvimento da indústria do petróleo; porém, uma das condições para 
qualquer firma estrangeira ganhar a concessão de área para a exploração e a produ-
ção de petróleo era a subcontratação de empresas nacionais fornecedoras de bens e 
serviços para o setor, “to serve the interests of Norwegian society” (Engen, 2007, p. 4). 

A descoberta dos primeiros grandes campos de petróleo (Ekofish e Frigg, 
em 1969 e 1971) comprovaram o grande potencial do país em P&G. Seguindo 
as tendências mundiais de fundação de empresas estatais para explorar o setor de 
petróleo – que vinha desde a década de 1920 (Morais, 2013) – o governo criou, 
em 1972, a empresa Statoil, com o objetivo de conduzir as explorações, isolada-
mente ou em associação com empresas do setor privado. Como norma, a Statoil 
participaria, obrigatoriamente, com 50% dos investimentos em cada campo, uma 
regra que foi depois flexibilizada. A empresa adaptou tecnologias e negociou com 
firmas estrangeiras a transferência de tecnologias e conhecimentos para as empresas 
fornecedoras de equipamentos e serviços norueguesas, com base em sistema de 
concessões de áreas pelo Estado, que exigia a associação da empresa com as demais 
petroleiras nas explorações, o que contribuiu para reforçar a predominância da 
Statoil no setor. Na década de 1970, com apoio na indústria naval e no setor de 
armadores já instalados, começou a trajetória de construção de grandes plataformas 
de produção de petróleo marítimo, que constituíram importante alicerce para o 
desenvolvimento de tecnologias offshore no país. 

De acordo com as normas aprovadas pelo Parlamento norueguês, no iní-
cio da década de 1970, para obter novas áreas para a exploração de petróleo, as  
petroleiras estrangeiras deveriam incorporar empresas domésticas fornecedoras 
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de equipamentos e serviços em seus planos de trabalho de E&P, e transferir co-
nhecimentos para estas e para instituições de pesquisas norueguesas. A base legal 
da exigência da contratação de firmas norueguesas foi estabelecida em decreto 
real, de 1972, que definiu a obrigatoriedade da compra de bens noruegueses pelas 
empresas que recebessem licenças de áreas para a exploração de petróleo, desde 
que competitivos em qualidade, preço e prazo de entrega; as listas de aquisições 
de bens e serviços pelas empresas participantes dos campos de petróleo deveriam 
ser regularmente submetidas ao Ministério do Petróleo e Energia (MPE).16

 Esse aparato de proteção à indústria doméstica se desenhou no contexto 
de proteção à indústria nascente, como descrito por Michael Porter, e viabilizou 
a criação de um cluster petrolífero no país, caracterizado pela constante evolução 
tecnológica (Engen, 2007). A grande dimensão das reservas de petróleo encontradas 
nas décadas seguintes e o aumento da produção criaram um grande e lucrativo 
mercado de exportação de petróleo em relação às dimensões do país, que contava 
com pouco mais de 3,5 milhões de habitantes na década de 1970. A prevalência 
de objetivos nacionais de crescimento industrial, desenvolvimento tecnológico e 
criação de empregos fez com que o Parlamento norueguês organizasse o ritmo das 
explorações na plataforma marítima, de forma a dar tempo às empresas norueguesas 
de absorverem conhecimentos tecnológicos externos. 

Analisando-se o caso brasileiro, foi a Petrobras que desempenhou a posição 
de empresa articuladora da produção industrial de materiais e equipamentos para 
setor de petróleo, e realizou grande esforço de nacionalização nas suas aquisições 
de equipamentos para a instalação das grandes refinarias construídas da década 
de 1950 ao ano de 1980 e para a produção de petróleo na plataforma submarina, 
após as crises internacionais do petróleo, em 1973 e 1979 (Silveira, 2013). Con-
tudo, nas aquisições da Petrobras, não havia política governamental deliberada de 
fortalecimento de empresas de capital nacional, mas a tentativa de trazer para o 
Brasil capacidades produtivas e tecnológicas, com dois objetivos principais: superar 
as restrições cambiais na importação e encontrar e produzir petróleo mais rapida-
mente, por conta das dificuldades na economia originadas das duas crises mundiais 
do petróleo, que diminuiram a capacidade brasileira de importação de bens em 
geral. Esses objetivos foram aprofundados pela crise da dívida externa, em 1982, 
que levou à perda da capacidade do Brasil de pagar seus compromissos financeiros 
internacionais. Esses condicionantes intensificaram a necessidade de “descobrir 
petróleo a qualquer custo e de antecipar a produção, a fim de resolver os problemas 
na economia decorrentes da dependência de fontes externas de petróleo”.17

16. Conforme o relatório Referências para a política industrial do setor de petróleo e gás: o caso da Noruega (ABDI, 2011).
17. Engenheiro João Carlos de Luca, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, em entrevista a um dos autores, 
em 2011.
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Outros fatores contribuíram fortemente para a não formação de setor industrial 
de capital nacional fornecedor de equipamentos para a exploração e a produção de 
petróleo. Com a baixa nos preços desse bem, a partir de 1986, a Petrobras deixou 
de adquirir equipamentos a qualquer custo no mercado nacional. Igualmente, o 
ambiente macroeconômico adverso nos anos 1980 não facilitava à indústria de 
capital nacional permanecer produzindo e acompanhar o desenvolvimento tecno-
lógico da indústria internacional. A Petrobras passou a dar preferência a contratos 
turn key com grandes petroleiras integradas, decisão que provocou a diminuição 
da participação das empresas de capital nacional na indústria do petróleo (Ruas, 
2011, p. 350). 

Outros fatores tornariam ainda mais complexo o surgimento de uma indústria 
parapetroleira de capital nacional. Com a grande baixa nos preços internacionais 
do petróleo, entre 1986 e 2004, a necessidade de reduzir custos levou as empresas 
produtoras internacionais de equipamentos submarinos para petróleo a realizar 
intenso processo de fusões e aquisições (Lotty, 2004 apud Ruas, 2011).18 Desse 
processo surgiram firmas de maior porte – com escala global, maior diversidade de 
produtos ofertados e participação mais elevada no total investido em P&D –, que 
passaram a centralizar grande parte das vendas da indústria parapetroleira. As empresas  
que surgiram participaram de forma integrada de diversas atividades, como enge-
nharia e desenvolvimento de produtos, fabricação, realização de projetos completos 
(engineering, procurement and construction – EPC) e atividades de E&P. Além disso, 
essas firmas estão geralmente presentes em províncias petrolíferas maiores, em mer-
cados com maior escala de produção. 

Assim, diferentemente da Noruega, a necessidade de produção rápida de 
petróleo impediu que o Brasil esperasse os resultados de uma eventual política 
de desenvolvimento tecnológico que permitisse a formação de setor formado 
por empresas parapetroleiras de capital nacional. Nas condições de restrições 
para importar do Brasil, a Petrobras deveria dispor rapidamente de plataformas 
e equipamentos para iniciar a produção dos campos de petróleo descobertos nas 
décadas de 1970 a 1990. 

O segundo aspecto que diferencia as experiências do Brasil e da Noruega 
repousa na criação nesse país, logo no início das explorações, de aparato de ins-
tituições para monitorar a atuação das empresas petroleiras. Para administrar o 
desenvolvimento do setor de petróleo, foram criados, em 1973, o Ministério do 
Petróleo e Energia e uma agência para administrar as operações no setor, a Norwegian 
Petroleum Directorate (NPD), que concedia as licenças para as explorações. 

18. LOOTY, M. Mudanças no ambiente competitivo e novas estratégias tecnológicas: uma análise baseada nas esta-
tísticas de patentes das principais empresas das principais empresas parapetrolíferas a partir dos anos 1980. Revista 
Brasileira de Inovação, v. 3, n. 2, jul./dez. 2004. 
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Ao Parlamento norueguês, cabia a aprovação do arcabouço para a operação do setor 
de P&G e a aprovação de novas áreas para exploração; o MPE foi encarregado da 
gestão dos recursos do petróleo e do setor como um todo. As licenças para exploração 
podiam ser concedidas com exclusividade para a Statoil ou para empresas privadas 
com as quais esta firma tivesse parceria. O Parlamento norueguês, frequentemente, 
tomava decisões voltadas à geração de empregos nas empresas fornecedoras e no 
desenvolvimento regional; como afirmou Engen (2007, p. 20): “Strong political 
interventions gave priority to uniform and continuous investments in projects where 
Norwegian actors had acquired a compatible competence”. A política de favorecer o 
surgimento de indústria de fornecedores domésticos era continuamente amparada 
por medidas que determinavam o aumento da participação desses fornecedores 
nos investimentos de petróleo offshore. 

No Brasil, como se observou, não houve a necessidade da criação desse apa-
rato burocrático, pois não havia concessões de áreas para empresas privadas, e as 
explorações estavam sob o controle do Poder Executivo, maior acionista e detentor 
do controle do capital da Petrobras. 

 O estabelecimento do aparato regulatório na Noruega e a participação de 
empresas norueguesas nos investimentos no setor de petróleo constituíram uma 
fase preparatória para a formação de sistema de inovação em petróleo nesse país. 

Seguindo a política governamental de norwegianisation dos investimentos e 
da tecnologia, a política de proteção aplicada na implantação dos dois primeiros 
grandes campos de petróleo da década de 1970 (Ekofish e Frigg) representou 
a oportunidade para os fornecedores noruegueses aprimorarem a tecnologia de 
plataformas de concreto e participarem do desenvolvimento de equipamentos 
submarinos. Observe-se que o governo estabelecia os requerimentos tecnológicos 
e de design a serem seguidos pelas empresas estrangeiras e norueguesas; porém, as 
universidades ainda não participavam desses investimentos, razão pela qual ainda 
não se iniciara a formação de um sistema de inovação em petróleo na Noruega.  
E, a despeito da participação obrigatória de firmas norueguesas no fornecimento 
de equipamentos, as empresas estrangeiras ainda detinham a maior parte do for-
necimento de equipamentos (Engen, 2007, p. 17). 

A formação de um sistema de inovação em petróleo norueguês tomou forma 
no final da década de 1970, no campo gigante de Statfjord, descoberto em 1974, 
quando começou a construção de três grandes plataformas de concreto de gravidade 
integradas – denominadas de concrete deep water structure (Condeep) –, que envolveu 
os interesses das mais diversas áreas, como as firmas norueguesas subcontratadas, 
os agentes políticos e as associações de trabalhadores. O desenvolvimento da 
competência tecnológica da Statoil na instalação dessas plataformas foi suficiente 
o bastante para permitir que a empresa se tornasse um operador independente. 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil354 | 

Como explicou Engen: 

Nessa fase, os atores noruegueses foram gradualmente incluídos no sistema 
de inovação de petróleo através de políticas ativas de setor nascente. A empresa 
Statoil iniciou sua transformação em uma empresa de petróleo integrada, e Aker 
e Kvaerner estabeleceram-se como principais fornecedores. Isso implicou, entre 
outras coisas, que os principais fornecedores aumentaram sua ênfase em fontes 
internas de inovação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas soluções técnicas 
e de engenharia (Engen, 2007, p. 21, tradução nossa). 

No entanto, para esse autor, à época houve pouco apoio científico ou tecno-
lógico de fontes públicas, e as universidades norueguesas e as instituições de P&D 
mantiveram-se ausentes do cenário do petróleo.

Em 1979, foi dado um passo fundamental para a concessão de maior apoio 
à pesquisa interna, por meio de uma nova política: os good will agrements. Por 
meio deste instrumento, as empresas estrangeiras passaram a receber pontuações 
com o objetivo de melhorarem suas posições nas próximas rodadas de concessões 
de áreas exploratórias. As firmas receberiam pontuação maior se comprovassem a 
transferência de know how e a contratação de empresas norueguesas e de institutos 
de pesquisa para a pesquisa de P&G no país. 

Diversos centros de pesquisa foram estabelecidos, em pouco tempo, para 
estudos em petróleo. As principais áreas de pesquisa para estas instituições foram os 
estudos em geologia aplicada, em tecnologia de perfuração de poços e em pesquisas 
para maior recuperação de petróleo nos reservatórios (Gulbrandsen e Nerdrum, 
2007 apud Engen, 2007).19 

A política norueguesa para o petróleo foi, assim, caracterizada por um bem 
articulado sistema de avaliação das contribuições que as operadoras de petróleo 
podiam trazer para a capacitação tecnológica nacional.

Durante toda a década de 1980, verificam-se os efeitos da política protecionista 
e do sistema de concessão já referidos. Os principais fornecedores noruegueses e 
seus subempreiteiros aumentaram seu domínio na plataforma marítima norueguesa, 
por meio da cooperação entre eles. Finalmente, os acordos de tecnologia citados e 
o aumento do financiamento público à pesquisa de petróleo contribuíram para o 
amadurecimento do sistema norueguês de inovações em petróleo.

O sistema de explorações assim formado – isto é, com a forte proteção do 
Estado – sofreu uma reviravolta, na segunda metade da década de 1980, com a 
queda ocorrida nos preços do petróleo, após o término dos efeitos do segundo 
choque do petróleo de 1979. 

19. Gulbrandsen e Nerdrum (2007). Public sector research and industrial innovation in Norway: a historical 
perspective. University of Oslo: Oslo (TIK Working Papers on Innovation Studies). 
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Com a nova realidade de preços baixos do petróleo, o principal objetivo do 
desenvolvimento tecnológico na Noruega passou a ser a redução dos custos de 
exploração e produção. Com esse objetivo, foi criado o programa Norsok, voltado 
ao desenvolvimento tecnológico e organizacional e a novas relações contratuais, 
regulamentos e iniciativas de cooperação e negociações entre as empresas de petróleo 
e seus fornecedores. A principal meta era reduzir os custos médios em até 50%, 
proporcionar aos atores maior liberdade no planejamento e na implementação de 
soluções tecnológicas alternativas, além de objetivos ambiciosos para o aumento 
da eficiência e da padronização dos equipamentos utilizados na produção offshore.

O programa Norsok, executado a partir da década de 1990, representou forte 
mudança em relação às políticas protecionistas do sistema de concessões e dos 
“acordos de boa vontade”, pois as empresas passaram a dispor de mais liberdade 
na escolha de tecnologias e fornecedores. A partir do programa, não fazia diferença 
nas escolhas tecnológicas do sistema de inovação em P&G se o operador de um 
campo fosse estrangeiro ou nacional. Os institutos de pesquisa e universidades 
passaram a realizar pesquisas técnicas mais aplicadas, e o Conselho de Pesquisas 
da Noruega tornou-se importante financiador de P&D na indústria do petróleo.

Durante essa fase, pode-se falar da existência de um sistema norueguês 
de inovações em petróleo e gás natural, segundo o qual: os atores noruegueses 
começaram a dominar a maioria dos segmentos desse sistema; a maioria das in-
vestigações técnicas aplicadas passou a ser realizada pelos institutos de pesquisa e 
pelas universidades da Noruega; e o Conselho de Pesquisa da Noruega tornou-se 
importante financiador de P&D na indústria de P&G.

A produção de petróleo da Noruega cresceu aceleradamente nas décadas de 
1980 e 1990, tendo alcançado a média de 3,2 milhões de barris/dia, no período 
1995-2005, o que tornou o país um dos principais produtores e exportadores mun-
diais de P&G. A partir de 2005, a produção passou a apresentar queda, em razão 
da diminuição da capacidade produtiva dos campos maduros – que já produzem 
há mais de trinta e cinco anos – e da não ocorrência de descobertas de campos 
importantes para reverter essa tendência. A produção, em 2013, foi de 1,8 milhão 
de barris/dia – isto é, 46% inferior ao ano de maior produção, ocorrida em 2001, 
que alcançou 3,4 milhões de barris/dia. Quanto às reservas nacionais, reduziram-se 
de 11,4 bilhões de barris, em 2000, para 8,7 bilhões, em 2013. 

Diante da queda da produção e das reservas, o país lançou dois programas 
principais na década passada: Petromarks, cujas metas são a elevação das reservas e 
o aumento do fator de recuperação das reservas que já se encontram em produção; 
e Demo 2000, com objetivos de redução de custos e riscos para as empresas, bem 
como de comercialização de novas tecnologias, por meio de projetos de demons-
tração de novos equipamentos e serviços. 
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Ao final das análises desta seção, podem ser apontados os resultados dos 
diferentes desenvolvimentos ocorridos na Noruega e no Brasil. No período de 
mais de quarenta anos de evolução do sistema de inovação em petróleo offshore 
na Noruega, desde a década de 1970, o país tornou-se um importante exportador 
de tecnologia offshore. No Brasil, enquanto a Petrobras foi capaz de desenvolver 
tecnologias próprias para o avanço das explorações offshore, isso não ocorreu com a 
indústria nacional. No período de quarenta anos que marcam os desenvolvimentos 
do setor de petróleo offshore no Brasil, a partir da descoberta do primeiro campo 
de petróleo marítimo (o Campo de Garoupa, em 1974, na Bacia de Campos), 
não houve no país a implantação de cluster representativo de empresas de capital 
nacional com tecnologias avançadas na exploração e na produção de petróleo, como 
se verificou na Noruega. Grande parte das inovações coordenadas pela Petrobras 
foi realizada por empresas multinacionais instaladas no país, cujas contribuições 
para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação foram baixas para o potencial de 
produção nacional, não obstante o grande mercado nacional, responsável por 386 
árvores de natal molhadas instaladas de 1978 a 2000, que representou um quarto 
do mercado mundial.20 As possibilidades de exportações também foram limitadas, 
uma vez que a divisão de mercado faz com que sejam as matrizes ou as fábricas 
localizadas em outros países as fornecedoras para os demais mercados absorvedores 
de equipamentos submarinos (Ruas, 2011, p. 360). 

No fim dos anos 1990 e no início da década de 2000, as empresas estrangeiras 
aumentaram sua participação no mercado brasileiro, via aquisições – a exemplo 
a compra da CBV Indústrias Mecânicas, em 1998, pela FMC Technologies – ou 
investimentos próprios. Formou-se apenas uma firma de capital nacional, com 
produção destacada de equipamentos para a produção offshore, a MFX, fabricante 
de umbilicais para águas profundas (Ruas, 2011, p. 357-364). Depois de 2006, 
com as descobertas no pré-sal, o domínio das empresas estrangeiras tende a crescer, 
por meio de grandes investimentos em equipamentos de produção submarinos, 
como manifoldes, árvores de natal, cabeças de poço, umbilicais, dutos flexíveis e 
sistemas de bombeamento e separação submarinos, aproveitando as economias de 
escala e escopo que já possuem. 

Da mesma forma, o aumento da presença das empresas estrangeiras, com 
seus laboratórios, parece inconteste, como se verifica pelos diversos centros de 
P&D implantados no Brasil nos anos recentes. Esses centros estão se dedicando a 
pesquisas na fronteira do conhecimento da exploração e da produção no pré-sal. 
Isso poderá garantir aos laboratórios estrangeiros posição de liderança na geração de 
conhecimentos demandados pelas empresas exploradoras e operadoras de campos 
de petróleo no pré-sal, somente amenizada pelas exigências da política de conteúdo 

20. Dados da Petrobras, em Brasil Energia, fevereiro de 2001, citado em Ruas (2011, p. 351). 
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local, que visa promover a ampliação da cadeia de supridores industriais locais e 
as capacitações tecnológicas na produção de equipamentos para a exploração e a 
produção de petróleo.

6 CONCLUSÕES 

Este trabalho analisou a infraestrutura de laboratórios que prestam serviços de P&D 
para as empresas que compõem a cadeia produtiva de petróleo e gás natural, bem 
como a formação histórica do sistema de inovação em P&G. 

O início da formação do sistema ocorreu em 1986, ano do lançamento do 
primeiro programa de capacitação para águas profundas da Petrobras (Procap).  
A formação do sistema continuou, em 1992, com a adoção do segundo Procap e, 
em 2000, com a do terceiro Procap, que ampliaram a cooperação tecnológica da 
Petrobras com ICTs e empresas fornecedoras.

O sistema fortaleceu-se e foi aberto para outras empresas além da Petrobras, 
após a abertura do setor de petróleo, em 1995, seguindo-se como fatos importantes a 
criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 1997, 
e a exigência às empresas petroleiras de aplicação de 1% das receitas dos campos 
com alta produção em P&D; com esta medida, diversas empresas petroleiras – além 
da Petrobras – passaram a contratar pesquisas com ICTs, diante da determinação 
legal de que 50% dos dispêndios obrigatórios que devem realizar em P&D devam 
ser dispendidos junto a universidades e centros de pesquisa. O número de ICTs 
credenciadas pela ANP para realizar pesquisas alcançava, no final de 2014, 354 
unidades de pesquisa. São instituições com reconhecimento formal de que 

atuam em atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas de relevante interesse 
para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, e que possuem infraestrutura 
e condições técnicas e operacionais adequadas para seu desempenho (ANP, 2014c). 

Os valores totais obrigatórios projetados pela ANP para aplicação em PD&I 
serão crescentes nos próximos anos, devendo alcançar R$ 2,16 bilhões, em 2015, e 
R$ 3,94 bilhões, em 2020, em razão, principalmente, do crescimento da produção 
de petróleo do pré-sal e dos campos incluídos na cessão onerosa.21

Em síntese, no período 1986-2013, o início, o desenvolvimento e a configu-
ração do sistema nacional de inovação do setor de P&G podem ser fundamentados 
nos seguintes fatos: 

21. As projeções encontram-se no boletim ANP Petróleo e P&D (ANP, 2014a). Pelo contrato de cessão onerosa, a 
Petrobras recebeu – contra pagamento à União e com dispensa de licitação – o direito do exercício de exploração e 
produção de hidrocarbonetos em áreas do pré-sal não concedidas em leilões; o volume máximo acumulado de pro-
dução que a Petrobras poderá realizar nas áreas da cessão onerosa é de 5 bilhões de barris boe. A cessão abrangeu 
seis blocos definitivos (Tupi Sul, Florim, Tupi Nordeste, Guará Sul, Franco e Entorno de Iara) e um bloco contingente 
(Peroba) da Bacia de Santos.
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• adoção pela Petrobras de três fases consecutivas do Programa de 
Capacitação Tecnológica para Águas Profundas (Procap); 

• criação da ANP; 

• elaboração do CT-Petro; 

• ampliação das parcerias da Petrobras com universidades e centros de 
pesquisas para a pesquisa e o desenvolvimento de equipamentos e serviços 
necessários à exploração e à produção de petróleo; 

• o interesse de trazer para o Brasil grande número de empresas estrangeiras 
fabricantes de equipamentos submarinos, que se engajam no desenvol-
vimento dos equipamentos, em colaboração com a Petrobras e com os 
centros de pesquisas e as universidades; 

• atração de fornecedores multinacionais de serviços para as empresas 
petroleiras, que estão implantando centros de pesquisa, para o atendi-
mento das demandas tecnológicas da Petrobras e das demais empresas 
que investem na exploração de petróleo; e

• lançamento pela Petrobras, em 1986, das redes temáticas, por meio da 
identificação dos temas estratégicos a serem pesquisados e desenvolvidos 
na área de P&G, que envolvem mais de cem universidades e centros de 
pesquisas. 

Como orientação teórica para a análise das relações ocorridas entre as em-
presas, as universidades e os órgãos governamentais naquele sistema, durante as 
várias fases de sua formação, da configuração atual que assumiu, foi utilizado neste 
trabalho o modelo de tríplice hélice, apropriado para a interpretação da evolução 
do sistema no Brasil.

Com efeito, o sistema brasileiro apresentou, desde seu início até o presente, 
fortes características do estágio I do modelo de tríplice hélice. Desde seus pri-
mórdios, o sistema setorial de inovação em petróleo e gás natural foi fortemente 
condicionado pelo Estado, através do monopólio de setor, executado por apenas 
uma empresa estatal. Todas as atividades ligadas à exploração, à produção, à dis-
tribuição e à P&D de P&G estavam sob o controle da Petrobras. 

As análises mostraram que o sistema de inovação em P&G conseguiu, ao 
longo do tempo, transitar para fases mais dinâmicas e com interações com outros 
agentes e instituições, não só devido ao fim do monopólio, mas, principalmente, 
pelo fato de que a Petrobras teve sua atuação fortemente orientada para o desen-
volvimento de pesquisas em apoio às explorações de petróleo. A orientação para 
realização de P&D foi reforçada nos anos que se seguiram ao fim do monopólio, o 
que contribuiu para a atual configuração do sistema setorial de inovação no setor.



Infraestrutura Científica e Tecnológica do Setor de Petróleo e Gás Natural no Brasil  | 359

Na atual configuração do sistema, encontram-se características tanto do estágio 
II como do estágio III do modelo do tríplice hélice. Entraram novas instituições, como 
a ANP, o fundo CT-Petro, universidades e centros de pesquisa, outras operadoras 
de petróleo e centros de pesquisas de empresas prestadoras de serviços petrolíferos. 
Entretanto, integração mais contínua no sistema brasileiro – característica principal do 
estágio III – está restrita a algumas instituições e empresas. É o caso da Petrobras e de 
suas redes de pesquisas estabelecidas com ICTs, que a empresa vem financiando para 
tratar de temas prioritários para exploração no pré-sal e nas demais áreas empresariais 
em que atua. Quanto à relação das ICTs com as empresas fornecedoras nacionais, 
apresentam níveis de interação menores que os que tinham com a Petrobras.

No projeto Mapeamento da Infraestrutura de Pesquisas, foram obtidas 
respostas de 117 infraestruturas que prestam serviços de P&D para os segmentos 
de extração de petróleo e gás natural, atividades de apoio à extração de P&G e 
fabricação de produtos derivados do petróleo.

Das 117 infraestruturas, constituídas principalmente por laboratórios cien-
tíficos, 65 iniciaram suas operações entre 2000 e 2012; vinte começaram suas 
operações entre 2010 e 2012 – ou seja, com a média de quase sete novas unidades 
implantadas por ano. Outro resultado do questionário mostra que 90% das 117 
infraestruturas realizaram modernizações dos seus equipamentos ou laboratórios 
nos últimos cinco anos até 2012, e que 43% destas modernizaram os equipamen-
tos ou laboratórios até um ano antes. Esses resultados foram interpretados como 
sendo efeito, principalmente, da atual expansão tecnológica da Petrobras por meio 
das redes temáticas, que vêm equipando, desde 2006, dezenas de laboratórios em 
universidades e institutos de pesquisa para desenvolverem os estudos demandados 
para as explorações no pré-sal e nas demais áreas em que a estatal atua. 

O principal agente financiador das infraestruturas de P&G foi a Petrobras, 
que apoiou 59 laboratórios, no valor total de R$ 175,3 milhões e no valor médio 
de R$ 2,98 milhões por laboratório. As demais fontes financiaram 237 laboratórios 
de P&G, no valor total de R$ 129,5 milhões e com valor médio de R$ 546 mil.

Em termos de distribuição regional, as infraestruturas que prestam serviços 
ao setor de petróleo concentram-se no Sudeste (55,6%), como também 71,8% do 
total da área física instalada e 55,4% dos pesquisadores. Esse resultado está rela-
cionado à produção de petróleo preponderante na região Sudeste, especialmente 
nas Bacias de Campos e de Santos, que foram responsáveis por 89% da produção 
brasileira total, em 2013. 

Por meio das informações sobre as receitas anuais pode-se avaliar o porte dos 
laboratórios que prestam serviços ao setor de P&G e comparar com o tamanho 
dos laboratórios dos demais setores incluídos no programa. No setor de P&G, 
50,4% das infraestruturas tiveram receita anual superior a R$ 1 milhão. Nos oito 
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demais setores avaliados no projeto Mapeamento da Infraestrutura de Pesquisas, 
os percentuais mais elevados ocorreram em energias renováveis – no qual 16% das 
infraestruturas tiveram receita superior àquele valor – e no setor de defesa (13,6%). 
Na faixa superior de receitas – isto é, acima de R$ 5 milhões –, os percentuais de 
laboratórios com essa receita anual foram de 5,1% para P&G, 4,5% para defesa e 
4% para energias renováveis. As infraestruturas de P&G apresentaram, portanto, 
receitas anuais relativamente maiores que as dos demais setores avaliados. 

Outros indicadores de porte dos laboratórios se encontram no valor dos 
equipamentos e dos custos operacionais anuais. No setor de P&G, 50,4% das 
infraestruturas dispunham de equipamentos com valor acima de R$ 1 milhão. 
Entre os demais setores, o de energias renováveis tinha 38% das infraestruturas 
acima desse valor, e o setor aeronáutico, 35,8%. Quanto ao valor dos custos ope-
racionais anuais, 17,1% das infraestruturas de P&G apresentaram valor superior 
a R$ 1 milhão, enquanto nos demais setores o maior percentual ocorreu no setor 
de defesa (11,4%); o terceiro maior percentual foi o do setor aeronáutico (8,8%). 

Assim, os laboratórios do setor de P&G são estruturas maiores pelo conceito 
de receita anual, valor dos equipamentos e custos operacionais anuais. Não obs-
tante, o fato de que somente 5,1% das infraestruturas terem alcançado valor de 
receitas anuais acima de R$ 5 milhões indica que a estrutura geral do segmento de 
laboratórios que prestam serviços de P&D para petróleo e gás natural é formada, 
em alta proporção, por laboratórios de pequeno e médio portes. Essa condição 
pode ser decorrente do baixo tempo de atividades de grande parte deles, que ainda 
se encontram em processo de modernização e ampliação para atender ao recente 
crescimento da demanda originada, principalmente, das explorações de petróleo 
no pré-sal.

Não obstante o Brasil ter formado sistema de inovação em petróleo que 
se encontra apto a gerar as tecnologias demandadas pelas complexas condições 
de E&P de petróleo na plataforma marítima,22 a constituição desse sistema sob 
a direção de uma empresa estatal, e não do Estado brasileiro, teve consequên-
cias no perfil do parque industrial instalado no país. Fazendo-se comparação 
com a Noruega – conforme análise na seção 5 –, no período dos últimos 45 
anos (1970-2014) de evolução do sistema de inovação em petróleo offshore no 
mundo, esse país se tornou importante exportador de tecnologia offshore. Esse 
resultado foi alcançado por conta da atuação coordenada do Estado norueguês, 
que incentivou investimentos no parque industrial nacional de petróleo – em 
cooperação com empresas estrangeiras – e a implantação de universidades e 
centros de pesquisas especializados em petróleo. No Brasil, contrariamente, 

22. Para mais informações a respeito das tecnologias desenvolvidas para a exploração e a produção de petróleo em 
águas profundas e no pré-sal, ver Petrobras (2012; 2013).
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enquanto a Petrobras foi capaz de coordenar o desenvolvimento de tecnologias 
para o avanço das explorações offshore, isso não ocorreu com a indústria nacional. 
Não houve no país a implantação de cluster representativo de empresas de capital 
nacional com tecnologias avançadas na exploração e na produção de petróleo, 
como se verificou na Noruega (Ruas, 2011, p. 360).

Finalmente, pode-se resumir como se encontra o sistema de inovação do setor 
de P&G no Brasil por meio da seguinte figura. 

FIGURA 2
Sistema setorial de inovações em P&G
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Elaboração dos autores.

No topo do sistema, encontra-se a ANP, com suas atribuições de coordenação 
da cláusula de investimento em pesquisa e desenvolvimento, pela qual as petroleiras 
devem investir em P&D o valor correspondente a 1% da receita bruta da produção 
de campos com alta produção de petróleo. 

Em seguida, no segundo estágio do gráfico, como principal petroleira do 
sistema de inovação em P&G, encontra-se a Petrobras, que atua nesse sistema por 
meio de três eixos: o Cenpes;23 a formação de recursos humanos para atuação no 
setor de P&G por meio da Universidade Corporativa Petrobras; e as interações 

23. O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes) constitui-se em um dos maiores centros de pesquisa em petróleo 
do mundo; conta com 227 laboratórios e 8 mil equipamentos e dispunha, em 2013, de 1.959 funcionários, sendo 477 
mestres e 241 doutores.
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e as ações colaborativas que desenvolve com as ICTs e os centros de pesquisa de 
empresas prestadoras de serviços para o setor, por meio das redes temáticas. 

Cabe ressaltar que, não obstante a condição da ANP como reguladora das 
atividades de pesquisa em petróleo, a Petrobras continua a liderar o sistema de 
inovação em petróleo e gás natural no país. Essa liderança deriva tanto da sua com-
petência em P&D como do volume de recursos que tem investido na construção 
de redes de inovação e na geração de conhecimentos e desenvolvimento de tecno-
logias em P&G e refino, entre outras áreas em que atua. Essa posição foi reforçada, 
nesta década, com a transferência que a União fez à Petrobras de grandes campos 
de petróleo, sem licitação, no contrato de cessão onerosa, em 2010, e na futura 
transferência do petróleo excedente a esse tipo de cessão – o que foi anunciado em 
junho deste ano –,24 além de sua liderança no consórcio que desenvolve o Campo 
de Libra. Esses campos do pré-sal, com reservas estimadas totais de 27,5 bilhões 
de barris – as reservas brasileiras atuais são de 16,6 bilhões de barris –, irão gerar 
grandes demandas de pesquisas na fronteira do conhecimento em petróleo, por 
se situarem em águas profundas e no pré-sal. 

Abaixo da Petrobras em ordem de importância, encontram-se as empresas 
petroleiras privadas, que apresentam baixa relevância no sistema setorial de ino-
vações, não apenas em decorrência da ainda pequena participação na produção 
nacional de petróleo – ou seja, em torno de 10% –, mas, especialmente, em função 
da sua incipiente produção de petróleo em águas profundas e no pré-sal, que são 
os ambientes que mais exigem investimentos em novas tecnologias de exploração 
e produção de petróleo. 

No terceiro estágio do sistema de inovação em P&G, encontram-se as ins-
tituições e firmas geradoras de tecnologias e inovações em articulação com as 
petroleiras: i) as empresas fornecedoras de equipamentos e sistemas, com seus 
laboratórios de pesquisa; ii) as universidades e as ICTs, públicas e privadas; e  
iii) as grandes empresas de serviços petrolíferos, com seus centros de pesquisa em 
processo de instalação no Brasil, atraídas pelas demandas tecnológicas do pré-sal. 

No quarto estágio, como entidade financiadora de todo o sistema – que 
abrange universidades, centros de pesquisa e empresas –, encontrava-se o CT-
-Petro, em sua função de financiar atividades de P&D e promover interações 
entre empresas e ICTs para a formação de recursos humanos e a realização de 
pesquisas em P&G. 

24. Em junho de 2014, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) anunciou a contratação direta da Petrobras 
para produzir – sob regime de partilha – os volumes excedentes de hidrocarbonetos que foram verificados em quatro 
áreas da cessão onerosa, no pré-sal: Búzios, Florim, Entorno de Iara e Nordeste de Tupi. A Petrobras produzirá o petróleo 
que exceder a produção já contratada original de 5 bilhões de barris.
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