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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a relação Universidade-Empresa e tem como objetivo compreender o 

modelo de Gestão Compartilhada de P&D da Petrobras com a UFRN. Trata-se de um estudo 

de caso em que se procurou investigar se o modelo de cooperação estabelecido pelas duas 

instituições agrega inovação, se gera conhecimento técnico-científico e se contribui para a 

articulação com outros atores locais na promoção da inovação tecnológica. Além da pesquisa 

documental os dados necessários à análise foram obtidos através do envio de questionários 

aos coordenadores de projetos de P&D da empresa e da universidade. Também foram 

realizadas entrevistas com sujeitos que participaram do processo estudado desde o seu início 

até os dias atuais. Este estudo de caso foi analisado teoricamente através da Visão de 

Recursos e de Redes Interorganizacionais. Os dados amostrais também permitiram observar 

que: as pesquisas estavam alinhadas ao planejamento estratégico da empresa e que 29% dos 

projetos de P&D tiveram sucesso quanto ao alcance dos objetivos propostos (dos quais 11% 

foram incorporados aos processos da empresa); que foi produzido conhecimento técnico-

científico registrado por centenas de publicações nacionais e internacionais, teses, 

dissertações, onze patentes, e por inovações tecnológicas radicais e incrementais; que a 

parceria também trouxe benefícios aos processos acadêmicos induzidos pela melhoria na 

infraestrutura da UFRN e pela mudança de “atitude” da universidade (atualmente com 

destaque nacional na pesquisa e formação de quadros para o setor petróleo). Quanto ao 

modelo, do ponto de vista técnico, embora tenha alguns problemas, deduz-se que ele é 

adequado. Do ponto de vista de gestão o modelo é criticado por conter um excesso de 

burocracia. Do ponto de vista estratégico a destinação dos recursos oriundos do marco legal 

necessita ser reavaliada, pois está focada somente no nível superior e entende-se que deva 

chegar também ao ensino médio dada à nova realidade do setor petróleo no Brasil. Para isso é 

desejável agregar o poder público local na parceria. O conjunto das informações levam à 

concluir que o modelo identificado e nomeado é uma inovação de arranjo organizacional aqui 

denominado de Gestão Compartilhada de P&D em Petróleo da Petrobras com a UFRN. 

Afirma-se que o modelo de Gestão Compartilhada é possível existir, que é uma forma simples 

e eficaz para o gerenciamento de parcerias entre empresas e Instituições de Ciência e 

Tecnologia. Ele foi criado por contingências decorrentes do marco regulatório e por 

dependência de recursos. A parceria é resultante de um processo de Convergência, 

Construção e Avaliação apoiado no tripé Simplicidade, Sistematização e Continuidade, 

fatores importantes para a sua consolidação. Na prática foi construído um arranjo 

organizacional inovador para gerir parcerias universidade-empresa que é definido por uma 

relação diádica em dois níveis (institucional e técnico, portanto a governança é híbrida), por 

reuniões de medição trimestrais sistemáticas padronizadas e contrapartida financeira 

proporcional ao avanço da pesquisa. Estes detalhes conduziram ao estabelecimento de um 

ponto de interação entre as dimensões científica e tecnológica-empresarial, desmitificando 

que sejam dois mundos distantes. 

 

Palavras-chave: gestão, inovação, parceria universidade-empresa, dependência de recursos, 

redes interorganizacionais. 
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ABSTRACT 

 

This work addresses the relationship between University-Firm aims to understand the model 

of shared management of R&D in petroleum of Petrobras with UFRN. This is a case study 

which sought to investigate whether the model of cooperation established by the two 

institutions brings innovation to generate technical-scientific knowledge and contribute to the 

coordination with other actors in the promotion of technological innovation. In addition to 

desk research the necessary data for analysis were obtained by sending questionnaires to the 

coordinators of projects in R&D at the company and university. Also, interviews were 

conducted with subjects who participated in the study since its inception to the present day. 

This case study were analysed through the Resource-Based View and Interorganizational 

Networks theory. The sample data also stands that: searches were aligned to the strategic 

planning and that 29% of R&D projects have been successful on the scope of the proposed 

objectives (of which 11% were incorporated into business processes); which was produced 

technical and scientific knowledge caracterized by hundreds of national and international 

publications; thesis, dissertations, eleven patents, and radical and incremental innovations; the 

partnership has also brought benefits to the academic processes induced by the improved 

infrastructure UFRN and changing the "attitude" of the university (currently with national 

prominence in research and staff training for the oil sector). As for the model, the technical 

point of view, although it has some problems, it follows that it is appropriate. From the 

viewpoint of the management model is criticized for containing an excess of bureaucracy. 

From the standpoint of strategic allocation of resources from the legal framework needs to be 

reassessed, because it is focused only on the college level and it is understood that should also 

reach the high school given the new reality of the oil sector in Brazil. For this it is desirable to 

add the local government to this partnership. The set of information leads to the conclusion 

that the model is identified and named as a innovation of organizational arrangement here 

known as Shared Management of R&D in petroleum of Petrobras with UFRN. It is said that 

the shared management model it is possible to exist, which is a simple and effective way to 

manage partnerships between firms and Science and Technology Institutions. It was created 

by contingencies arising from regulatory stand points and resource dependence. The 

partnership is the result of a process of Convergence, Construction and Evaluation supported 

by the tripod Simplicity, Systematization and Continuity, important factors for its 

consolidation. In practice an organizational arrangement was built to manage innovative 

university-industry partnership that is defined by a dyadic relationship on two levels 

(institutional and technical, therefore governance is hybrid), by measuring the quarterly 

meetings of systematic and standardized financial contribution proportional to the 

advancement of research. These details have led to the establishment of a point of interaction 

between the scientific and technological-business dimension, demystifying they are two 

worlds apart. 

 

Key-words: Management. Innovation. University-firm partnership.  Resource dependence. 

Interorganizational networks. 
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Capítulo 1: Introdução 
 

Durante a vigência do monopólio do petróleo (Lei 2004 de 03/10/53) não existia 

obrigatoriedade de investimentos em pesquisa de desenvolvimento (P&D) em petróleo pela 

Petrobras nas instituições de ciência e tecnologia (C&T) do país. A participação das 

universidades no processo de P&D para petróleo e gás era mais voltada para a prestação de 

serviços à Petrobras e alguns poucos convênios em cursos de pós-graduação em temas 

específicos, tais como: Estratigrafia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Geofísica 

nas Universidades Federal do Pará e Federal da Bahia; Engenharia Mecânica, Geologia e 

Engenharia de Reservatórios na Universidade Estadual de Campinas. Nesta época, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN não tinha tradição em pesquisas no 

setor petróleo e gás natural. A primeira lista com dez demandas de P&D levada pela Petrobras 

à UFRN, em 1999, praticamente saturou o sistema de pesquisas das áreas “duras” da 

universidade e decorreram alguns anos até que outros grupos de pesquisadores se dessem 

conta da oportunidade que se apresentava. Este era o ano de 1999. Daí em diante a parceria 

em P&D entre a Petrobras e a UFRN cresceu tornando-se uma referência nacional para a 

criação das Redes Temáticas da Petrobras.  

A flexibilização do monopólio do petróleo através da Lei N
o
 9478, de 06/08/1997, 

denominada de “Lei do Petróleo”, se constituiu em aumento da “oferta” de investidores em 

P&D no setor petróleo, uma vez que a partir de então outras empresas poderiam exercer todas 

as atividades de exploração, produção, transporte, refino, comercialização de petróleo e gás 

natural no Brasil. Além disso, com a instituição do marco regulatório do setor passou-se a 

exigir que as empresas petrolíferas fizessem investimentos em P&D no setor petróleo no país 

bem como o próprio governo passou a ter mais recursos para pesquisa, oriundos dos royalties 

do petróleo. 

Entre as diversas medidas, essa Lei estabeleceu a base de suporte para as pesquisas no 

setor petróleo e definiu as participações governamentais nos contratos de concessão de 

produção tais como: bônus de assinatura; royalties; participação especial; pagamento pela 

ocupação ou retenção de área.  

O objetivo dessa política pública é desenvolver o país, aumentar a capacidade de 

inovação tecnológica em petróleo, da mesma forma como fizeram outros países 

industrializados ao entenderem que a ciência, a tecnologia e a inovação estão na base do 

desenvolvimento das nações. Os Estados Unidos é um país muito desenvolvido 
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tecnologicamente porque, de acordo com Reich (2008, p.226), forneceu muito subsídio para o 

desenvolvimento de atividades de P&D para empresas, impulsionando o desenvolvimento e a 

qualificação dos engenheiros e dos cientistas que trabalham naquele país. 

A criação de conhecimento exerce papel relevante para o desempenho superior das 

organizações, principalmente quando este conhecimento é associado às inovações 

tecnológicas necessárias para se obter uma vantagem competitiva sustentável em relação aos 

competidores. Na indústria do petróleo, não é diferente, ela é caracterizada por grandes 

investimentos em todos os processos, inclusive em inovação tecnológica. De acordo com o 

conceituado por Hatch e Cunliffe (2006, p.149), a indústria do petróleo é uma atividade 

tecnologicamente intensiva, onde o input é não standard e o output é customizado dadas as 

suas especificidades. Em outras palavras é uma indústria na qual muito é feito sob 

encomenda.  

Como qualquer atividade, o setor petróleo tem que continuamente melhorar processos 

de exploração e produção para descobrir e extrair maiores quantidades de hidrocarbonetos das 

formações geológicas (extrair mais significa aumentar o fator de recuperação) o que leva às 

empresas petrolíferas à investirem grandes quantidades de recursos financeiros em P&D. A 

Petrobras possui um processo anual dedicado à obtenção de novas tecnologias. Trata-se de um 

fórum onde são cruzadas as metas do planejamento estratégico com as necessidades de 

tecnologias para atingi-las. Dados internos da empresa informam que ela investe anualmente 

cerca de 1% da receita líquida em P&D. Mais detalhes no Capítulo 2 e na Figura 2.5. 

A Petrobrás foi criada por meio do Decreto Lei N
o
 2004, de 3 de outubro de 1953, 

após uma intensa campanha popular denominada “O petróleo é nosso”. O movimento popular 

baseava-se nas descobertas do Recôncavo Bahiano, num subúrbio de Salvador, o bairro do 

Lobato (1939), e em Candeias (1941). Essas descobertas foram feitas ainda sob a jurisdição 

do Departamento da Produção Mineral (DNPM) que desejava salvaguardar as riquezas 

nacionais dos interesses estrangeiros. Na época da sua criação, a Petrobras recebeu todo o 

acervo de conhecimento do DNPM. Segundo o Boletim Técnico da Petrobras N
o
 50 (2007) 

em 1953 existiam seis refinarias particulares no Brasil: Refinaria Sul Rio-Grandense (criada 

em 1932), Refinaria Matarazzo e Refinaria Ipiranga (criadas em 1936), Refinaria de 

Manguinhos (criada em 1945), Refinaria de Mataripe (criada em 1950) e Refinaria de Manaus 

(criada em 1952). Posteriormente estas refinarias foram adquiridas pela Petrobras, com 

exceção da Rio-Grandense e Matarazzo, que foram desativadas por causa da obsolescência 

das instalações. A Petrobras possui 11 refinarias no Brasil e 3 no exterior (EUA, Japão, 
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Argentina). Sua capacidade diária de refino no país é de 1,8 milhões de barris, enquanto que a 

produção diária de petróleo e gás no Brasil e no exterior é pouco mais de 2,7 milhões de barris 

de óleo equivalente
1
. Consta dos planos da Petrobras a construção de quatro novas refinarias 

na Região Nordeste do Brasil, nos estados de Pernambuco, Maranhão, Ceará e Rio Grande do 

Norte
2
.  

A Petrobras tem nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará a maior produção 

petrolífera terrestre do país, atualmente produz em média 73 mil barris diários
3
. Os 

hidrocarbonetos são produzidos na Bacia Potiguar (terrestre e marítima) e na Bacia Ceará-

Mundaú (marítima). Ambas, durante a década de 90 chegaram a produzir entre 95 e 115 mil 

barris diários. A empresa está instalando projetos de injeção de água e de injeção contínua de 

vapor para retornar ao nível de produção diária já alcançado. 

Durante a vigência da Lei N
o
 2004 coube à Petrobras exercer o monopólio estatal da 

União com as seguintes atribuições:  

 Pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros 

existentes no território nacional; 

 Refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

 Transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 

petróleo produzidos no país; 

 Transporte, por meio de dutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de 

gases raros de qualquer origem. 

Em termos de estrutura organizacional este trabalho caracteriza a Petrobras como 

empresa de estrutura multidivisionada (Forma M) segundo a classificação de Barney e 

Hesterly, (2004), na qual a outra possibilidade é a organização por função (Forma U). As 

UO’s são delimitadas por macro processos com influências geológicas e geográficas. Ao alto 

escalão da sede da empresa cabe a definição da estratégia. A operação da estratégia 

corporativa cabe aos executivos das UO’s. Esta forma de organização da corporação, que 

opera globalmente, objetiva garantir que as metas estabelecidas pelo alto escalão sejam 

perseguidas pelas áreas operacionais ao mesmo tempo que procura reduzir a limitação da 

racionalidade
4
 dos executivos no sentido do acesso às informações decisórias, conforme a 

Figura 1.1. 

 

                                                        
1 Média diária em BOED (barris de óleo equivalente por dia) em 31/12/2010. 
2 Mais detalhes sobre a Petrobras em: http: //www.petrobras.com.br/pt/investidores/. 
3  Média diária em 2010. 
4 O sentido da racionalidade limitada expressado aqui é racionalidade funcional ou procedimental, segundo 

conceituado pelo cientista político Herbert Simon, que afirmou nos anos 50 que os administradores decidem a 
partir de um nível de informações que os deixa confortáveis com a decisão. 
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Figura 1.1: Estrutura organizacional de uma empresa multidivisionada. 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Barney & Esterly (2004). 

 

O Centro de Pesquisas Leopoldo Miguez de Melo da Petrobras (CENPES) localizado 

no Rio de Janeiro executa a política de pesquisa tecnológica da empresa definida pela alta 

gerência, de acordo com o planejamento estratégico da companhia e das tendências do setor 

levantadas por especialistas próprios. Dessa forma, são traçadas as estratégias tecnológicas de 

curto, médio e longo prazos. As pesquisas específicas para a solução de problemas 

tecnológicos ou melhorias de processos são coordenadas por Comitês Tecnológicos 

Operacionais (CTO) organizados por processo. Aos comitês cabe priorizar as propostas de 

pesquisas, de acordo com a visão estratégica da cúpula da empresa. 

Em 1999, a Petrobras, antecedendo-se ao primeiro edital do fundo setorial do petróleo 

(CT-PETRO), elegeu a UFRN como universidade âncora para pesquisas na região nordeste e 

para ela foi direcionada uma carteira de projetos de P&D e de Infraestrutura na busca pela 

solução de problemas tecnológicos e prestação de serviços. Trata-se de uma busca por 

recursos complementares aos recursos disponíveis internamente na empresa. Analisando-se 

em perspectiva esta parceria e o envolvimento posterior de outras instituições de ciência e 

tecnologia nacionais com idêntico objetivo, admitiu-se que as abordagens da Teoria Baseada 

em Recursos e da Teoria das Redes Interorganizacionais seriam suficientes para caracterizá-

la.  

Desde o início da parceria procurou-se adotar a postura empresarial no relacionamento 

entre UFRN e a Petrobras. De um lado tinha-se uma empresa de economia mista, com ações 

em bolsa de valores e fins lucrativos e por outro lado uma instituição acadêmica pública com 

a sua missão social de formar recurso humanos para o mercado e gerar conhecimento. Ambas 
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convergiram para atuar conjuntamente na criação de condições para o desenvolvimento de 

projetos
5
 de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

A gestão dessa parceria teve características de compartilhamento das 

responsabilidades desde o seu início. Dessa forma, a UFRN inseriu-se na indústria do 

petróleo, inicialmente aprendendo o jargão dos técnicos, em seguida aportando ciência, 

gerando conhecimento e inovações tecnológicas. Em troca, construiu uma grande 

infraestrutura composta por laboratórios e equipamentos multiusuários. No período 1999 a 

2010 foram contratados R$ 127 milhões pela Petrobras na UFRN, - aproximadamente 80 

milhões diretamente como investimentos da cláusula de Participação Especial – em P&D, 

Infraestrutura e serviços tecnológicos. A Figura 1.2 mostra os investimentos ligados ao 

petróleo na UFRN, totalizando R$ 144,7 milhões, sendo 17,7 milhões oriundos da ANP e 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
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Figura 1.2: Investimentos em P&D ligados a petróleo na UFRN (R$). 

Fonte: Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC). 

 

As temáticas de pesquisa ou serviços tecnológicos da Petrobras na UFRN estão vinculadas 

às atividades de perfuração, energias renováveis, estudos geológicos e geofísicos, estudos de 

simulação do comportamento de reservatórios, estudos de otimização operacional, estudos de 

                                                        

5 Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com 

início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. (VARGAS, 2002). 
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métodos de recuperação suplementar, biotecnologias e automação de processos de produção 

de petróleo. Até o momento são 39 laboratórios, construídos ou ampliados, através desta 

cooperação. Este conjunto de laboratórios e pesquisadores pode ser considerado como uma 

extensão do CENPES em Natal, na medida em que atende à demanda de análises laboratoriais 

de rotina e de pesquisas para a Unidade local de E&P da Petrobras (UO-RNCE). 

As condições satisfatórias para a realização de pesquisas na UFRN têm atraído um 

número significativo de pesquisadores e melhorado a qualidade do trabalho desenvolvido por 

estes profissionais. A presença de pesquisadores de outras instituições tem feito com que os 

novos saberes produzidos sejam compartilhados dentro de um tempo razoável, contribuindo 

assim para o aprimoramento institucional. Isso reforça a aplicação do conceito teórico de 

redes interorganizacionais para estudar esse modelo de parceria empresa-universidade. 

Entretanto, a parceria, após dez anos de existência, originou poucas empresas de base 

tecnológica, embora tenha sido firmados até Agosto/2009 o total de 264 instrumentos 

contratuais considerando contratos para P&D, infraestrutura e serviços, convênios e termos de 

cooperação com UFRN, conforme a Figura 1.3. A estimativa é que o processo envolveu no 

seu ápice aproximadamente 500 pessoas na universidade. 
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Figura 1.3: Quantidade de instrumentos contratuais da Petrobras com a UFRN. 

Fonte: Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC). 

 

A melhoria da infraestrutura de pesquisa e ensino da UFRN repercutiu também nos 

outros centros acadêmicos da UFRN não diretamente relacionados com o setor petróleo. Tal 
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efeito, que neste trabalho é denominado de “irradiação positiva”, espalhou-se na universidade. 

Por exemplo, são realizadas pesquisas sobre materiais para odontologia, construção civil e 

indústria cerâmica, nas instalações dos laboratórios do Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás 

Natural (NEPGN). (Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN). Relatório Técnico Final. FINEP. 

Ref. N. 2536/03. CONVÊNIO N. 01.04.0027.00. 2007, 2009). 

Os objetivos da UFRN ao participar deste processo são ampliar a infraestrutura 

institucional e, especificamente, aquela a ser compartilhada pelos grupos e projetos de 

pesquisas aplicados ao desenvolvimento científico e tecnológico nas diferentes áreas do 

conhecimento. Esses objetivos constam do planejamento estratégico, de 2008, da UFRN, que 

tem como uma das metas tornar a instituição um pólo de excelência na pesquisa fundamental 

e aplicada. Com esta visão, a UFRN pretende capacitar-se para poder apoiar tecnicamente as 

empresas do Rio Grande do Norte, aumentar a produção intelectual, formar recursos 

humanos, possibilitar que apóie vigorosamente o Programa Nacional de Recursos Humanos 

da ANP, dar condições para que execute com êxito os projetos de pesquisa científica da 

graduação e da pós-graduação para atender às necessidades da indústria petrolífera e 

disponibilizar recursos humanos qualificados. 

Por sua vez, a Petrobras procura relacionar-se com parceiros nos locais onde atua, pois 

os contratos de concessão da ANP possuem cláusulas de conteúdo local mínimo. Em P&D 

não é diferente, o próprio marco legal do setor assim o exige, (o marco da inovação para P&D 

em petróleo será detalhado no Item 3.2 do Capítulo 3). 

Considerando que cada instituição envolvida nesta parceria de P&D tem os seus 

próprios objetivos é importante investigar se eles foram (ou estão sendo) alcançados depois de 

uma década de atividades. As questões surgem de imediato, tais como: avaliar se os 

problemas técnicos da Petrobras estão sendo solucionados e se os objetivos dos projetos de 

P&D são realmente alcançados; se os investimentos realizados pela Petrobras na universidade 

são frutos da necessidade por inovação ou são apenas uma obrigatoriedade induzida pelo 

marco legal; saber se os resultados obtidos são realmente aplicados aos processos produtivos 

da empresa; e qual a efetividade disso em termos empresariais. 

As questões acima citadas remetem também para outras, de caráter mais amplo, 

relacionadas à universidade, ao meio ambiente político econômico e social da região, tais 

como: a visão institucional da UFRN nesta parceria; impacto do modelo de gestão 

compartilhada de P&D em termos de produção de conhecimento; visão do corpo acadêmico 
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da UFRN em relação às inovações tecnológicas produzidas em parceria com a Petrobras e o 

que acontece na UFRN com o conhecimento tecnológico desenvolvido neste processo. 

Dada a importância que esta parceria tem para a comunidade técnica e acadêmica, este 

trabalho propõe-se investigar o seguinte problema de pesquisa: em que medida o modelo de 

Gestão Compartilhada de P&D desenvolvido e mantido pela Petrobras e a UFRN, no período 

de 1999 a 2009, foi capaz de agregar inovação aos processos produtivos da Petrobras, gerar 

conhecimento técnico científico e contribuir para a articulação com outros atores locais na 

promoção da inovação tecnológica? 

Neste estudo adota-se a expressão Gestão Compartilhada de P&D em Petróleo da 

Petrobras com a UFRN (GC)
6
 para definir o modelo de gestão da parceria cooperativa em 

pesquisas adotada pelas duas instituições. O modelo foi construído conjuntamente ao longo de 

uma década (1999 a 2009). É uma cooperação tecnológica com governança híbrida
7
, feita por 

dois gestores institucionais, um em cada lado da parceria, que tratam das questões maiores do 

relacionamento entre as duas instituições. Trata-se, portanto de uma relação diádica em dois 

níveis, o primeiro é o nível de gestão e o segundo é o nível técnico. Os projetos situam-se 

majoritariamente nas áreas das engenharias na universidade e na área de engenharia de 

produção da empresa. A visão conjunta na GC é a cooperação tecnológica voltada para 

resultados. A Petrobras busca resolver problemas tecnológicos para melhorar processos de 

produção de hidrocarbonetos. A UFRN, além de cumprir com a sua missão acadêmica de 

formar pessoas para o mercado (muitos deles para a própria indústria do petróleo), produz 

novos conhecimentos. Os direitos e deveres de cada parceiro são estabelecidos formalmente 

em contratos, convênios ou termos de cooperação. 

Para melhor entendimento deste estudo também foram estabelecidos alguns 

significados para a abordagem da relação entre a Petrobras e a UFRN conforme a seguir: 

a) Inovação tecnológica significa melhoria de processos de E&P da empresa incorporada ao 

mercado dentro ou fora da Petrobras;  

b) Geração de conhecimento técnico-científico significa as publicações originadas nos 

projetos de pesquisa (dissertações, teses, novas disciplinas criadas, consultorias, cursos de 

extensão, patentes requeridas);  

                                                        
6 Mais detalhes no Capítulo 4. 

 
7 São dois gestores institucionais denominados pontos focais e cada projeto tem dois coordenadores técnicos, o 
pesquisador da universidade e o cliente da pesquisa na empresa. Ver Figura 4.1. 
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c) Articulação com atores locais significa outras interações com empresas da cadeia petróleo 

ou com o poder público local (estadual, municipal) com o objetivo de produzir inovações ou 

outras atividades úteis ao setor petróleo. 

Para nortear as ações investigativas em busca da solução do problema posto 

anteriormente foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: 

a) As inovações produzidas nas pesquisas realizadas pela parceria da Petrobras 

com a UFRN foram incorporadas aos processos da empresa? 

b) Quais as dificuldades para utilização desses resultados? 

c) Quais os benefícios aos processos da empresa proporcionados pelas 

inovações? 

d) Quais os processos produtivos que foram modificados em função das 

inovações produzidas? 

e) As demandas de projetos de pesquisa da Petrobras para a UFRN são feitas 

tendo como referência a necessidade de inovação dos processos? 

f) Quais os problemas existentes no modelo de gestão da parceria em P&D da 

Petrobras com a UFRN? 

g) Quais as inovações produzidas na parceria que foram aproveitadas pela 

UFRN? 

h) Qual o conhecimento gerado pela parceria no período 1999 - 2009? 

i) Os resultados das pesquisas realizadas podem ser de fato definidos como 

inovações tecnológicas?  

j) As pesquisas realizadas criaram inovações incrementais ou radicais? 

k) Quais os benefícios ao processo ensino-aprendizagem que foram alcançados 

pela parceria? 

l) Quais as articulações que foram realizadas com outros atores locais em prol 

da inovação tecnológica? 

m) Quais as contribuições que foram realizadas por outros atores locais em prol 

da inovação tecnológica? 

 

Definido o problema e as questões de pesquisa tem-se como objetivo geral deste 

estudo compreender de que forma o modelo de Gestão Compartilhada de P&D desenvolvido e 

mantido pela Petrobras e a UFRN, no período de 1999 a 2009, agrega inovação aos processos 

produtivos da empresa, gera conhecimento técnico-científico e contribui para a articulação 

com outros atores locais na promoção da inovação tecnológica. 

Em busca de atingir o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos 

para este estudo: 

 



Introdução 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
11 

a) Investigar se os resultados dos projetos de pesquisa foram incorporados aos 

processos produtivos da empresa. 

b) Analisar as dificuldades da empresa para utilização dos resultados das pesquisas. 

c) Verificar os benefícios trazidos pelos resultados das pesquisas nos processos 

produtivos da empresa. 

d) Identificar os processos produtivos da empresa que foram modificados em função 

da incorporação dos resultados das pesquisas. 

e) Analisar as motivações das demandas dos projetos de P&D da Petrobras para a 

UFRN. 

f) Identificar os problemas do modelo de gestão compartilhada de P&D. 

g) Identificar o conhecimento técnico-científico produzido (ou induzido, aproveitado) 

pela parceria no período 1999 a 2009. 

h) Averiguar se os resultados das pesquisas constituíram-se em inovações 

tecnológicas incrementais ou radicais. 

i) Examinar se o conhecimento técnico-científico alcançado através da parceria 

constituiu-se em benefício para o processo de ensino-aprendizagem.  

j) Analisar se a parceria em P&D da Petrobras com a UFRN possibilita articulação 

com outras organizações locais na promoção da inovação tecnológica. 

k) Conhecer as contribuições em prol da inovação tecnológica realizadas por outros 

atores locais em decorrência da parceria em estudo. 

 

Dada a configuração do arranjo organizacional da Petrobras com a UFRN, entende-se 

que seja pertinente estudá-lo segundo referenciais de tecnologia, estratégia, cooperação 

universidade-empresa encaixando-os nas perspectivas teóricas baseadas em Dependência de 

Recursos e Redes Interorganizacionais. 

Com base no referencial teórico supracitado a tese a ser investigada neste estudo é a de 

que “este modelo de cooperação universidade-empresa, centrado na contratualização de 

resultados, configura-se por si só como uma inovação de arranjo interorganizacional, capaz de 

gerar conhecimento científico e inovações tecnológicas para as duas instituições, mas ainda 

com baixa irradiação e envolvimento de outros atores locais em prol da inovação tecnológica 

no Rio Grande do Norte.” 

Reforçando a pertinência deste estudo há outros fatores a considerar, tais como: o fato 

de que não foi localizada na literatura nenhuma parceria similar para P&D na indústria do 

petróleo que possa servir de comparação. Em termos de ciência e política pública global 

foram identificados sistemas de Hélice Tripla
8
 (HT) de países europeus, mas nenhum do setor 

                                                        
8 Sistema dinâmico formado por três agentes: Governo, Instituição de Ciência e Tecnologia, Empresa. O 
conceito HT foi proposto por Leydesdorff & Etzkowitz (1998) e será tratado com mais detalhes no Capítulo 2. 
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petrolífero. A saber, Jones-Evans & Klofsten (1998) estudaram o papel da universidade no 

processo de transferência do conhecimento para as empresas, sob um ponto de vista europeu, 

e concluíram que a troca de conhecimento é nos dois sentidos, sendo que na Europa a 

universidade tem mais tecnologia do que a indústria. Os autores descrevem três casos reais 

relacionados com incubadoras no Trinity College Dublin da Irlanda, na Linköping University 

e no Projeto Unitek da Umeä University da Suécia. O estudo trata das contribuições feitas 

pelas universidades para o desenvolvimento tecnológico a partir do ponto de vista das 

empresas. Muito pouco exame detalhado foi feito a respeito do papel proativo que a 

universidade pode ter no desenvolvimento de fortes links com a indústria ou com as 

estratégias e políticas empreendidas para aumentar o processo de transferência de tecnologia 

da academia para um negócio local. Os autores examinam o papel que as universidades 

desempenham no desenvolvimento econômico regional. Os resultados mostraram que a 

transferência de tecnologia com a indústria é mais efetiva quando os recursos vão para 

atividades que são levadas em estreita cooperação com atores externos e quando claros 

objetivos daquelas atividades são para satisfazer reais necessidades. Eles concluem que as 

iniciativas selecionadas para objetivos definidos são preferíveis ao invés de programas 

desfocados e amplos. 

Foram identificados poucos trabalhos anteriores dedicados ao tema P&D em petróleo 

no RN. Dentre eles o de Rezende (2001) que estudou a HT do CTGÁS - UFRN – GOVERNO 

e recomendou: “[...] desenvolvimento de uma política pública de inovação no RN”, e Lima 

(2007) que ao estudar a gestão do conhecimento da parceria UFRN com a Petrobras 

recomendou “[...] ampliar a atividade de extensão da UFRN e estabelecer novas parcerias 

com órgãos e instituições nacionais e internacionais com o foco de pesquisa na área de 

petróleo e gás.” O trabalho de Lima (op.cit) ao analisar a gestão do conhecimento na parceria 

Petrobras com a UFRN identificou como ocorre a geração e disseminação do conhecimento 

na rede de empresas que operam o sistema petrolífero do RN, caracterizando o sistema como 

uma Hélice Tripla. 

Outro aspecto revelado, da importância desta relação universidade-empresa, é que a 

parceria da Petrobras com a UFRN serviu de base para a criação, em 2006 (quando da criação 

da Participação Especial), do conjunto de redes temáticas da Petrobras com universidades 

nacionais em diversos estados da federação
9
. Tal movimento de aproximação da Petrobras 

(uma das maiores petrolíferas do mundo) com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) tem 

despertado interesses para vários estudos acadêmicos. Por exemplo, para avaliar o impacto na 
                                                        
9 Em 2011 são 50 redes temáticas envolvendo 129 ICT’s em 26 estados. 



Introdução 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
13 

academia, na indústria e nas ICT’s que uma empresa do porte da Petrobras pode causar e em 

conseqüência influenciar no desenvolvimento técnico e científico do Brasil foram 

identificadas pesquisas em andamento do Grupo de Pesquisa em Inovação tecnológica e 

Território (GRITT), formado por pesquisadores da UNICAMP, UFMG e UFPE, apoiada 

pelas entidades de fomento: CNPq, FAPESP e IDRC/Canadá, cujo objetivo é analisar as 

relações entre universidades e institutos de pesquisa e empresas (sendo a Petrobras uma das 

empresas pesquisadas) e verificar as contribuições para o desenvolvimento econômico e 

social do país e da região, tendo como premissa que as ICT’s produzem e acumulam 

conhecimento e tecnologias fundamentais para alavancar o processo de inovação no país. 

Neste mesmo sentido o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) está realizando um 

estudo nacional para avaliar o impacto dos investimentos da Petrobras nas ICT´s brasileiras, 

no desenvolvimento econômico e social do país, através do projeto de pesquisa financiado 

pela Petrobras denominado “Impactos tecnológicos das parcerias da Petrobras com as 

universidades e centros de pesquisas nas firmas brasileiras”. Também são investigadas as 

práticas de gerenciamento de projetos, logística e gestão ambiental do binômio Petrobras-

universidades pela Escola Politécnica da UFRJ. No Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFRN há estudo em andamento para avaliar o comportamento de 

sustentabilidade das empresas participantes da REDEPETRO RN
10

. 

Os trabalhos de pesquisa acima citados sugerem que há um interesse acadêmico em 

torno do tema interação da Petrobras com as universidades brasileiras. Esta tese espera 

contribuir para preencher esta lacuna do conhecimento. Este trabalho assume importância 

relativamente maior na medida em que se admite que a demanda por pesquisas por parte da 

Petrobras será incrementada em decorrência das recentes descobertas das jazidas do pré-sal, 

dado que com o incremento da produção de petróleo no país mais recursos financeiros 

deverão ser investidos em P&D pelo setor. Acrescente-se a isso o fato de que há recursos 

públicos de um fundo setorial (CTPETRO) envolvidos, o que de certa forma valoriza o 

benefício público dessa investigação acadêmica.  

Acredita-se que este estudo forneça contribuição como registro e avaliação da atual 

política de investimentos em P&D no setor petróleo, que pode também ser útil a outros fundos 

setoriais brasileiros. 

 

                                                        
10 Organização em rede constituída por 63 empresas e 8 instituições fornecedoras de bens e serviços para a 
cadeia do petróleo do Rio Grande do Norte, instalada em 2008 em Mossoró-RN. 
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Para abordar a parceria de P&D da Petrobras com a UFRN nos seus 10 anos de 

existência, de forma a alcançar os objetivos traçados e responder ao problema de pesquisa, a 

estrutura do trabalho é formada por 7 capítulos.  

 A Introdução, objeto deste capítulo, faz um histórico apresentando o cenário 

em seus aspectos gerais, onde se justifica o trabalho, apresenta-se o problema, 

os objetivos da pesquisa e a tese investigada.  

 O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico usado para analisar a parceria que 

é formado por três vertentes. A vertente 1 foca na tecnologia, inovação e 

estratégia tecnológica. A vertente 2 cobre a cooperação universidade-empresa e 

a vertente 3 analisa a parceria segundo os pressupostos da Teoria Baseada em 

Recursos e da Teoria das Redes Interorganizacionais. 

 O Capítulo 3 é apresenta o marco legal da inovação no Brasil, relatando o 

conjunto normativo que define os incentivos em P&D para empresas 

brasileiras. Abrange a Lei N
o
 10793/04 (Lei da Inovação), a Lei N

o
 11196/05 

(Lei do Bem) e Decreto Lei N
o
 5798/06. Do setor petróleo são abordadas as 

leis N
o
 2004/53 (Lei do Monopólio do Petróleo e da criação da Petrobras), N

o
 

9478/97 (Lei do Petróleo) e um resumo ilustrado do novo marco legal para o 

Pré-Sal. 

 O Capítulo 4 descreve o modelo de gestão compartilhada de P&D da Petrobras 

com a UFRN, que se constitui no objeto deste estudo. Nele é apresentada a 

forma como o modelo do relacionamento universidade - empresa foi criado e 

consolidado. 

 O Capítulo 5 apresenta os aspectos metodológicos do trabalho, que baseados 

nas questões de pesquisa, norteou a pesquisa de campo. 

 O Capítulo 6 apresenta e analisa os dados da pesquisa. A análise procura as 

convergências e divergências na visão dos dois lados da parceria sobre 

aspectos diversos do modelo de gestão compartilhada de P&D. 

 O Capítulo 7 tece considerações sobre a tese proposta e apresenta as 

conclusões e recomendações para outros estudos. 
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Capítulo 2: Fundamentação teórica 
 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica relacionada à caracterização da 

relação universidade-empresa (U-E) tendo por motivação a busca por tecnologias para atender 

a processos de E&P que, conforme abordado no Capítulo 1 são processos tecnologicamente 

intensivos. Esta busca levou a Petrobras a relacionar-se com ICT’s, no caso a UFRN. 

Posteriormente ela implantou um relacionamento em maior escala com outras universidades 

brasileiras tendo por modelo a relação de parceria com a UFRN. No sentido de obter um 

suporte teórico para as situações acima, o referencial teórico pesquisado foi dividido em três 

vertentes principais à saber: a vertente 1 que aborda a tecnologia, a inovação e a estratégia 

tecnológica para as empresas obterem vantagem competitiva; a vertente 2 analisa a 

Cooperação Universidade-Empresa (C-U-E) como um espaço de aprendizagem, geração e 

troca de conhecimento; a vertente 3 analisa os comportamentos organizacionais das empresas 

e das ICT’s segundo as perspectivas teóricas baseadas em recursos cujos focos são os 

“recursos” propriamente ditos, o “conhecimento” e as “relações”. Por fim, como própria 

decorrência da dependência de recursos e da visão relacional, à vertente 3 é adicionada a 

abordagem teórica das redes interorganizacionais no sentido que as organizações buscam por 

complementaridades. Entretanto, a tarefa de caracterizar a relação da Petrobras com a UFRN 

é teoricamente desafiadora, porque a relação está continuamente em evolução e sujeita às 

oscilações de fatores econômicos, sociais e políticos. 

 

2.1: Tecnologia, inovação e estratégia tecnológica 
 

A tecnologia possui diversas definições e significados, mas em todos eles há um ponto 

em comum, o novo, a novidade, as novas soluções, as novas máquinas, a contribuição cada 

vez mais rápida para o progresso e para ganhos econômicos. Para Tigre (2006, p.72) “[...] 

tecnologia pode ser definida como conhecimento sobre técnicas”. Para Plonski (1999, p.9) 

“[...] tecnologia é entendida como conhecimento organizado aplicável à produção de bens e 

serviços”. 

Segundo Tigre (2006, p.11) “[...] a história mostra que o desenvolvimento de novas 

tecnologias e ativos produtivos é muito mais importante para o crescimento econômico do que 

a mera acumulação de reservas”. A tecnologia permite que organizações tenham vantagens 

competitivas por meio da criação de novos produtos e processos, que por sua vez criam novos 
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mercados, ou ela pode contribuir para a economia de recursos como mão-de-obra, capital e 

insumos, através da melhoria da qualidade de produtos e processos.  

O Quadro 2.1 mostra as fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas segundo 

Tigre (2006, p.94). 

 

FONTES DE TECNOLOGIA EXEMPLOS 

Desenvolvimento tecnológico próprio P&D, engenharia reversa e experimentação. 

Contratos de transferência de tecnologia Licenças e patentes, contratos com universidades e centros de pesquisa. 

Tecnologia incorporada Máquinas, equipamentos e software embutido. 

Conhecimento codificado Livros, manuais, revistas técnicas, internet, feiras e exposições, software aplicativo, 

cursos e programas educacionais. 

Conhecimento tácito Consultoria, contratação de RH experiente, informações de clientes, estágios e 

treinamento prático. 

Aprendizado cumulativo Processo de aprender fazendo, usando, interagindo etc. devidamente documentado e 

difundido na empresa. 

Quadro 2.1: Fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas. 

Fonte: Tigre (2006). 

 

No desenvolvimento tecnológico próprio, as atividades de P&D são usualmente 

divididas em pesquisa básica em que o foco é o avanço científico, pesquisa aplicada visando a 

solução de problemas práticos e o desenvolvimento experimental voltado à geração de 

produtos, serviços e processos, (TIGRE, 2006, p.94). Em sendo a pesquisa básica de longo 

prazo e de resultados arriscados ela é evitada pelas empresas, sendo na maioria das vezes 

financiada pelo Estado. Aqui, cabem as observações feitas por Tigre (2006, p.95): 

 

[...] nos países desenvolvidos, a maior parte das atividades de P&D é realizada em 

empresas, mas o Estado exerce papel fundamental na expansão do conhecimento e 

da base científica para que o setor produtivo desenvolva tecnologias aplicadas, e  

 

[...] a relação universidade-empresa é essencial para o desenvolvimento tecnológico 

dada a vocação complementar das instituições. 

 

Quando a tecnologia melhora produtos, processos ou cria novos produtos e estes são 

aceitos pelo mercado tem-se a inovação tecnológica. A inovação tecnológica em produto é 

considerada como exploração de novos mercados. Para Tigre (2006, p.47) “[...] o novo 

mercado é um monopólio temporário, cuja duração depende da velocidade de imitação pela 

concorrência e, em alguns casos, da proteção legal por meio de patentes”. A inovação se 

constitui numa ferramenta essencial para aumentar a produtividade e a competitividade de 

organizações ou países. Assim ela impulsiona o desenvolvimento econômico de regiões e 

países, a exemplo do Vale do Silício da Califórnia, o Japão e Coréia do Sul. 
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O Manual de Oslo (1997, p.55) assim define a inovação tecnológica: 

 

[...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

 

De acordo com Tigre (2006, p.87) “[...] o Manual de Oslo (1997) não encara a 

inovação apenas como uma fonte de novas idéias, mas principalmente como um fator 

solucionador de problemas em qualquer etapa do processo produtivo”. 

Na literatura tecnológica as expressões desenvolvimento e inovação, comumente são 

citadas somente como P&D, (e menos frequentemente P&DI, sendo o I de inovação). 

Segundo o Manual de Oslo (1997, p.105): 

 

[...] a pesquisa e o desenvolvimento experimental (P&D) compreendem o trabalho 

criativo realizado de forma sistemática com o objetivo de aumentar o estoque de 

conhecimentos, incluindo os conhecimentos do homem, da cultura e da sociedade, e 
o uso desse estoque de conhecimentos para antever novas aplicações. 

 

Ao longo do tempo, o aparecimento das invenções tais como o motor a vapor, a 

eletricidade, o motor a combustão, a linha de montagem de Henri Ford, a automação na 

indústria têxtil, etc, propiciou o surgimento das grandes empresas e a profissionalização das 

atividades de P&D. Conforme Tigre (2006, p.39) “[...] o surgimento da grande empresa, no 

início do século XX, foi acompanhado pela formalização e intensificação das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, com o aparecimento dos laboratórios de pesquisa industrial”. 

Tais laboratórios patrocinados pelas empresas desenvolviam essencialmente atividades 

ligadas à P&D. Isto aconteceu simultaneamente nos EUA, Inglaterra, França e Alemanha. 

Nos EUA houve a partir de 1940 um forte financiamento de P&D pelo Departamento de 

Defesa, mas isso não é regra geral de sucesso porque o P&D militar raramente tem uso civil 

com retorno econômico. 

A atividade de P&D comercial é voltada para a busca de conhecimento científico e 

tecnológico novo ou a aplicação de conhecimentos existentes de uma nova forma, cujo 

objetivo é criar novos produtos e mercados com ganhos econômicos. Mas desde a concepção 

de uma idéia até a chegada do produto ao mercado, toda a descoberta científica tem um longo 

caminho a percorrer, conforme sintetizado na Revista Pesquisa & Tecnologia da Universidade 

Federal do Ceará (2009, p.39) e ilustrado na Figura 2.1.  
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[...] A primeira fase começa nos livros, com os estudos teóricos. Depois, iniciam-se 

as experiências em laboratórios. É daí que nasce o conhecimento que, após vários 
ajustes, dará origem a um novo produto. Mas antes disso, bem no meio desse 

processo, está uma etapa fundamental na viabilização comercial do que foi adquirido 

em laboratório: os testes em plantas piloto. As plantas piloto são o elo entre a 

pesquisa e a fabricação industrial. As plantas piloto são ferramentas capazes de 

reproduzir em escala intermediária tudo aquilo que os cientistas descobriram em 

proporções microscópicas. O objetivo, nessa fase, é simular a aplicabilidade do 

produto – até então testado apenas nos laboratórios – em escala industrial, 

identificando seus pontos fortes e também suas limitações. 

 

 

Figura 2.1: Fases da inovação desde a idéia até o produto.  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Pesquisa & Tecnologia/UFC (2009, p.39) 

 

O Manual de Oslo (1997) não restringe o conceito de inovação às descobertas de 

novos produtos ou processos. Também existe inovação na área de gestão e mercadológica. Os 

exemplos mais clássicos de inovação de gestão organizacional são o fordismo
11

 e o 

toyotismo
12

.  

                                                        
11 Em 1911 Frederick Taylor publicou “Os princípios da administração científica” propondo a divisão 
do trabalho em etapas de modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultra-especializadas e 
repetitivas, separando o trabalho intelectual do trabalho manual e fazendo o controle do tempo gasto 
em cada tarefa para que fosse executada no menor tempo. A isso se denominou taylorismo. Em 
1914, Henri Ford fundador da Ford Motor Company, seguindo à risca o taylorismo, implantou um 
novo modelo de negócios baseado em oficina de modelos customizados para linha de produção 
automatizada de veículos padronizados, revolucionando a indústria automobilística. Este processo 
ficou conhecido como fordismo. 
 
12

 O toyotismo é um sistema de organização da produção criado no Japão, após a Segunda Guerra 
Mundial, por Taiichi Ohno. O sistema foi aplicado na fábrica da Toyota (origem do nome do sistema). 
Suas principais características são: mão de obra multifuncional e bem qualificada que pode atuar em 
várias áreas do sistema produtivo da empresa; somente o necessário é produzido evitando-se ao 

Livros 

(estudos teóricos) 
Produto 

Testes piloto Ajustes 

Laboratório 

(Fase experimental) 
Conhecimento 
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A inovação pode ser incremental, semi radical ou radical conforme o impacto que 

tenha na tecnologia ou no modelo de negócios da organização. Ela é incremental quando leva 

à melhoria moderada de produtos e processos de negócio sem, contudo alterar a estrutura 

industrial. Segundo Davila et al (2007, p.60) “[...] a inovação incremental é a forma 

predominante na maioria das empresas, seguidamente recebendo mais de 80% do 

investimento total das companhias em inovação, cujos portfólios de inovação estão cheios de 

projetos voltados para pequenas mudanças”. Para Tigre (2006, p.90) “[...] inovações 

incrementais são aquelas realizadas cotidianamente nas organizações, por meio do processo 

de aprendizado”. Um exemplo de inovação incremental são as variantes de modelos de um 

automóvel sobre a mesma plataforma.  

Uma inovação semi radical acarreta mudanças substanciais num modelo de negócios 

ou na tecnologia de produção da organização, mas não em ambas. A produção de veículos 

com air-bag é considerada uma inovação semi radical, pois incorpora uma tecnologia nova 

sem modificar a estrutura de negócio da montadora.  

A inovação é radical quando leva a introdução de um produto ou serviço inteiramente 

novo. Para Tigre (2006, p.90) “[...] inovações radicais são descontínuas no tempo e no espaço 

e geralmente derivam de atividades de P&D”. Este tipo de inovação representa uma ruptura 

estrutural com o padrão tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores, mercados 

ou até um novo paradigma tecnológico. Por exemplo, a tecnologia de combustíveis flex na 

linha automobilística.  

Mas, de acordo com Davila et al (2007, p.59) “[...] é falsa a idéia de que inovação trata 

sempre de fazer algo novo. Na verdade, todos os três tipos de inovação incluem uma mistura 

do velho e do novo”. A Figura 2.2 ilustra as possibilidades da matriz da inovação em relação à 

tecnologia e ao modelo de negócios. 

 

                                                                                                                                                                             

máximo o excedente; a produção é ajustada à demanda do mercado (just-in-time) e a implantação do 
sistema de qualidade total para evitar ao máximo o desperdício de matérias-primas e tempo. 
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Figura 2.2: Matriz da inovação.  

Fonte: Davila et al (2007, p.58) 

 

Inovar é agregar valor a um produto ou processo existente através de melhorias que 

contribuam para, no caso de um produto, aumentar as vendas, e em se tratando de um 

processo melhorar o seu rendimento de forma a alavancar a competitividade das empresas e 

assegurar o aumento continuado do faturamento e lucro. Segundo Quadros (2006), “[...] as 

empresas que inovam para terem vantagem competitiva não o fazem ao acaso e sim de forma 

planejada e sistemática em todas as suas dimensões”.  

Segundo Porter (1991) a habilidade da firma em inovar aumenta a sua vantagem 

competitiva, e nenhuma estratégia tecnológica pode ignorar na priorização de projetos de 

P&D, a importância da inovação para a vantagem competitiva em custo ou diferenciação do 

produto perante a concorrência. Ainda segundo Porter (1991, p.184-185) outras estratégias 

tecnológicas importantes são: escolher entre liderar tecnologicamente ou seguir os líderes em 

tecnologias, ter políticas de licenciamento que melhorem o posicionamento competitivo geral 

ao invés de refletirem a pressão do lucro no curto prazo e vias de obtenção externa de 

tecnologias por meio de licenciamento ou associações. Este último aspecto tem todo um 

desenvolvimento teórico à parte que trata da vantagem competitiva baseada em recursos 

relacionais que será abordada mais adiante neste capítulo. 

O entendimento das fontes de recursos e em quais condições eles podem fornecer 

vantagem competitiva sustentável para a firma foi o objetivo de vários escritos de Jay Barney. 

Em seu artigo no Management Science, Barney (1986) introduz o conceito de strategic factor 

market (SFM), que é o local onde recursos necessários para implementar uma estratégia são 

adquiridos com o objetivo de obter performance empresarial acima do normal. Este mesmo 
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autor reitera que nem sempre tal performance depende da criação de um SFM, mas do custo 

de implementação da estratégia. Em Barney (1991) foram descritas as características do 

recurso para que forneça a Vantagem Competitiva Sustentáves (VCS): ele deve ser raro, 

valioso, não perfeitamente imitável, não facilmente substituível, que somado às habilidades da 

gestão que as identifica e as gerencia, tornam-se estratégias organizacionais que exploram as 

forças da empresa em busca do desempenho superior. Ainda segundo Barney (1991), a 

empresa que neutraliza as ameaças externas evita as fraquezas internas, e se ao mesmo tempo 

a firma explorar as suas forças internas irá transformá-las em oportunidades de mercado. A 

firma que faz isso obtém a VCS. Ele também explica outra característica da VCS: a 

sustentabilidade da estratégia neste caso não significa “durar eternamente no calendário”. O 

significado de sustentabilidade apresentado por Barney (1991) é a inabilidade do competidor 

em duplicar ou ultrapassar a tal estratégia. 

Dez anos depois, revisitando os pressupostos de Barney (1991), Barney, Wright e 

Ketchen (2001) publicaram no mesmo jornal que, além das características tradicionais para 

fornecimento de VCS pelos recursos, eles devem ser vistos como conjuntos de ativos 

tangíveis e não tangíveis da firma. Estes últimos seriam as capacidades da firma, as suas 

habilidades gerenciais, os seus processos e rotinas organizacionais e o controle da informação 

e do conhecimento. Este pacote de habilidades é usado para formular as estratégias da firma. 

As organizações formulam as suas estratégias de inovação tecnológica buscando 

identificar, desenvolver ou adquirir as competências necessárias para que a inovação seja uma 

fonte produtiva de recursos para a sustentação da sua vantagem competitiva. Ou seja, a 

estratégia de inovação é mais abrangente do que a estratégia tecnológica. Ela está alinhada às 

outras dimensões da empresa. Assim, a estratégia de inovação em desenvolvimento de 

produtos e processos e negócios alinha-se ao mercado e ao “core” da empresa, e as atividades 

de P&D e tecnologias críticas fundamentais ao negócio alinham-se tanto ao “core” da 

empresa quanto as competências essenciais do corpo técnico e administrativo. Por fim a 

estratégia de conhecimento crítico alinha-se também às competências essenciais. Desta forma, 

as invenções (idéias) quando agregam valor a produtos e/ou processos geram inovação 

tecnológica, e quando aliadas às capacidades administrativas, resultam em empreendedorismo 

e conquista de novos mercados.  

A estratégia tecnológica faz parte do conjunto de estratégias gerais das empresas na 

busca por atingir as metas do negócio e a tecnologia constitui apenas um dos aspectos do 
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planejamento empresarial que disputa recursos com as demais atividades. Esta adequação aos 

objetivos da empresa é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia competitiva. 

Os elementos da estratégia tecnológica estão relacionados com as escolhas da empresa 

em relação à estratégia competitiva, à cadeia de valor, ao grau de comprometimento de 

recursos e opções relacionadas à organização e gestão. Segundo a taxonomia de Freeman 

(1974) as estratégias tecnológicas estão divididas em seis tipos: ofensiva, defensiva, imitativa, 

dependente, tradicional e oportunista. As estratégias não são exclusivas e inflexíveis, ao 

contrário elas são adaptáveis, possuem gradações no longo prazo, uma vez que os mercados 

vão sendo destruídos e criados à medida que incorporam novas tecnologias.  

Freeman (1974) e Tigre (2006), considerando os riscos, requisitos e características de 

cada estratégia tecnológica fazem descrições das posturas estratégicas empresariais em 

relação à tecnologia apresentadas a seguir: 

Estratégia tecnológica ofensiva: Ao adotar esta estratégia a empresa inovadora corre grandes 

riscos, porque neste caso a inovação (seja de produto, processo, relacionamento, design ou 

logística) é uma idéia pioneira ainda não testada no mercado. No Brasil, segundo Tigre (2006, 

p.169), pouquíssimas empresas adotam uma estratégia de tecnologia ofensiva, dentre elas 

destaca-se a Petrobras. 

Estratégia tecnológica defensiva: Dificilmente uma organização consegue manter uma 

estratégia ofensiva por todo o tempo em todas as áreas onde atua. Isto tem custos e riscos 

elevados. Mesmo tendo obtido um sucesso inicial com uma inovação as defensivas são 

empresas que esperam algum tempo para consolidar resultados anteriormente obtidos. Para 

manterem o ciclo de vida de seus produtos e aproveitarem ao máximo os parques instalados 

necessitam investir muito em marketing de produtos maduros.  

Estratégia tecnológica imitativa: São empresas que não pretendem ser líderes ou obter 

grandes lucros com a inovação, querem apenas marcar a sua presença no mercado, oferecendo 

um produto similar aos existentes por um preço mais baixo. Quanto maior o protecionismo ao 

mercado local, maior viabilidade de uma estratégia imitativa.  

Estratégia tecnológica dependente: A estratégia dependente consiste em assumir um papel 

subordinado em relação a outras empresas mais poderosas. Tais empresas não têm a iniciativa 

de promover mudanças técnicas em seus produtos ou processos a não ser quando são 

demandadas pelos clientes ou controladores, e mesmo assim neste caso dependem de outras 

empresas para obterem as instruções para inovar. As empresas tecnologicamente dependentes 
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não dispõem de recursos próprios para realizar P&D, alterar processo produtivo e lançar 

novos produtos, mas conseguem operar os equipamentos existentes de maneira eficiente.  

Estratégia tecnológica tradicional: A empresa com estratégia tradicional não muda o seu 

produto e nem o processo produtivo sob o risco de descaracterizá-lo. Neste caso as inovações 

podem ocorrer apenas em atividades meio, como a gestão da qualidade, informatização das 

operações e da logística de distribuição. Esta postura tradicional pode ser devida a fatores 

como o mercado que não demanda mudanças ou a concorrência que também não inova. A 

empresa tradicional não dispõe de capacidade técnica própria para iniciar mudanças, mas 

pode desenvolver inovações incrementais, fazer pequenas alterações de design do produto 

com base em vivência própria dos colaboradores. 

Estratégia tecnológica oportunista: A estratégia oportunista está associada à exploração de 

nichos de mercado ou de oportunidades temporárias. Identificar este mercado e chegar 

rapidamente com o produto requisitado constitui-se no atributo essencial dessa estratégia. São 

situações especiais que abrem as janelas de oportunidades. 

O Quadro 2.2 resume as posturas tecnológicas empresariais que por sua vez definem a 

estratégia competitiva. 

ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS E O IMPACTO NA SUA ESTRATÉGIA 

COMPETITIVA  
TIPO DE ESTRATÉGIA IMPACTO 

Ofensiva A empresa busca a liderança tecnológica e de mercado. 

Defensiva A empresa acompanha as mudanças tecnológicas. Não corre riscos. 

Aprende com os líderes. São inovadoras defensivas. Aprimoram uma nova 

tecnologia. 

Imitativa A empresa tem interesse nas mudanças tecnológicas, mas não tem 

possibilidade de diminuir o hiato tecnológico em relação às empresas 

líderes. Adota o licenciamento de tecnologia. 

Dependente A empresa adota uma postura reativa, promovendo mudanças em seus 

produtos ou processos somente mediante a solicitação de seus clientes ou 

matrizes. 

Tradicional A empresa não tem interesse em mudanças e não há pressão de mercado 

para mudança. 

Oportunista Está ligada à sensibilidade do empresário em perceber uma oportunidade 

de mercado (em rápida mudança).  Normalmente a necessidade pode ser 

atendida com pouco esforço de desenvolvimento. 

Quadro 2.2: Concepções de estratégia tecnológica com base na política de inovação. 

Fonte: Freeman (1974). 

 

A identificação da estratégia é útil para o gestor ao contribuir para o direcionamento 

das ações e avaliar os resultados. Assim pode-se selecionar uma ou mais possibilidades 

estratégicas e ir adaptando-as ao longo do tempo, de acordo com os objetivos dos dirigentes, 

acionistas e a disponibilidade de recursos humanos e financeiros.  
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De acordo com Tigre, (2006) o investimento de P&D das empresas varia segundo as 

suas estratégias, o setor de atividades em que atuam e o seu porte. Geralmente são as de 

grande porte que mais investem em P&D, apesar de existirem pequenas empresas inovadoras. 

Por isso o esforço em P&D de uma empresa é medido pelo percentual dos dispêndios 

alocados em P&D em relação ao seu faturamento líquido. Os setores como as indústrias 

aeronáutica, farmacêutica e eletrônica são os que mais investem em P&D. Já o esforço em 

inovação de um país é medido pelos investimentos em P&D em relação ao seu Produto 

Interno Bruto (PIB), que no caso do Brasil é igual a 1,19% em 2009 segundo dados do 

MCT
13

. Dentre os setores empresariais em nível mundial o setor farmacêutico é o líder nestes 

investimentos e chega a gastar até 10% do faturamento, conforme os dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No Brasil investe-se em P&D 

pouco mais de um terço do que investem os países membros da OCDE, conforme consta em 

Tigre (2006) e os setores industriais menos dinâmicos tecnologicamente gastam menos de 1% 

do seu faturamento. Os investimentos setoriais em P&D no Brasil segundo a pesquisa do 

IBGE – PINTEC (2008) e o comparativo com os países da OCDE (2003)
14

 estão na Tabela 

2.1. 

A Consultoria Booz & Company realiza anualmente um estudo sobre os maiores 

investidores setoriais mundiais em P&D e o disponibiliza no relatório denominado The 

Global Innovation 1000. O relatório número 61 de 2010, (disponível em http: 

//www.booz.com/media/file/sb61_10408-R.pdf)) mostra em 1º lugar o setor de 

computação/eletrônicos com US$ 136,9 bilhões, seguido do setor de saúde com US$ 112,8 

bilhões. No 3º lugar está o setor automotivo com US$ 73 bilhões. Em 5º lugar está o setor de 

petroquímicos/energia vem com US$ 36,6 bilhões. Entretanto estes consultores analisam que 

só a medida do tamanho do dispêndio em P&D não garante ser a empresa inovadora. Segundo 

The Global Innovation 1000 (2010, 1) “o segredo dos inovadores e porque consistentemente 

se superam é porque são bons nas coisas certas e não em tudo”.  

 

 

 

 

 

                                                        
13 Disponíveis em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/29144.html 
14 Não foram localizados dados mais recentes no site da OCDE 
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Tabela 2.1: Comparativo dos dispêndios setoriais em P&D com relação ao faturamento líquido, no Brasil 

e nos países da OCDE. 

 

SETORES 
Brasil dispêndio 

em P&D 
Receita Líquida 

setorial 
Brasil 
(2008) 

OCDE 
(2003) 

TOTAL (1000 R$) (1000 R$) 0,8% 1,8% 

Eletrônicos e comunicações 907.268 40.996.127 2,2% 
 

7,6% 

Outros equipamentos de 
transporte (inclui aeronaves) 691.176 32.219.201 2,1% 

 
8,0% 

Farmacêutico 618.317 29.992.116 2,1% 
 

10% 

Veículos automotores 6.767.066 410.712.460 1,6% 
 

2,2% 

Informática 1.261.437 79.017.850 1,6% 
 

4,3% 

Refino de petróleo 2.223.608 176.046.651 1,3% 
 

0,5% 

Materiais elétricos 544.834 51.802.108 1,1% 
 

2,2% 

Químico 1.102.511 170.839.326 0,6% 
 

2,0% 

Máquinas e equipamentos 456.619 85.531.494 0,5% 
 

2,0% 

Borracha e plástico 302.191 58.189.535 0,5% 
 

1,0% 

Celulose e papel 338.914 97.308.478 0,3% 
 

0,3% 

Produtos de metal 189.076 60.133.587 0,3% 
 

0,5% 

Siderurgia 704.529 246.386.027 0,3% 
 

0,7% 

Alimentos e bebidas 735.159 318.954.617 0,2% 
 

0,3% 

Metais não ferrosos 78.432 35.838.299 0,2% 
 

0,7% 

Móveis 30.770 17.213.981 0,2% 
 

0,5% 

Produtos têxteis 86.260 52.412.559 0,2% 
 

0,4% 

Minerais não metálicos 76.771 48.281.422 0,2% 
 

0,6% 

Madeira 17.127 16.388.177 0,1% 
 

0,2% 

 

Fonte: Esta pesquisa com base em IBGE – PINTEC 2008, disponível em http:// 

ww.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pintec/2008/tabelas_pdf/tab_1_1_08.pdf e com os 

dados da OCDE em Tigre (2006, p.122). 

 

As empresas que por estratégia realizam investimentos em P&D tendem a ampliar o 

mercado e a capacidade de absorver e compartilhar conhecimentos, com isso a tendência é de 

aproximação de forma colaborativa com as universidades. No Brasil isso ainda não é muito 

comum, mas há incentivos governamentais para isso, portanto é um processo que está 

iniciado. Numa aproximação dessa natureza a empresa ganha avanços tecnológicos, a 



Fundamentação teórica 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
27 

universidade ganha recursos financeiros, e ambas podem cumprir melhor os seus papéis 

institucionais. 

 

2.2: Cooperação universidade-empresa 

 

Além do espaço primário da cooperação universidade-empresa (C-U-E) que segundo 

Plonski (1999, p.6) “[...] é a formação de quadros para as empresas”, existem outras 

possibilidades, as consultorias, os estágios, os cursos de extensão, prestação de serviços e a 

pesquisa aplicada. De acordo com Santana e Porto (1999, p.415),  

 

[...] a cooperação universidade-empresa é o estabelecimento de relações entre a 

universidade e a empresa, de maneira que as atividades impetradas promovam uma 

sinergia entre as organizações, tornando-as mais competitivas em seus respectivos 

campos de ação. 

 

Em Santana e Porto (2009, p.417) citando Santoro e Chakrabarti (2002), a C-U-E pode 

existir sob as quatro possibilidades a seguir:  

(1) suporte à pesquisa;  

(2) pesquisa cooperativa;  

(3) transferência de conhecimento, e  

(4) transferência de tecnologia.  

A transferência de conhecimento no sentido Universidade=>Empresa se dá através do 

aprendizado obtido nos cursos desde a graduação, extensão, especialização e pós-graduação, 

que chegará até a empresa via mão de obra qualificada e pela natural expansão das fronteiras 

do conhecimento. No sentido Empresa=>Universidade o aprendizado ocorre junto com a 

P&D cooperativa com universidades, na identificação da necessidade de novos produtos e 

também pela difusão tecnológica que os acompanha ao serem inseridos no mercado. 

Visando estabelecer uma diferença entre os itens (3) e (4) de Santana e Porto (op. cit) 

cabe aqui a consideração de Davenport (1998) ao definir conhecimento como: informação 

valiosa da mente humana que inclui a reflexão, a síntese, o contexto, é de difícil estruturação e 

captura através de máquinas, é frequentemente tácito e de difícil transferência, enquanto que a 
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tecnologia conforme já visto anteriormente em Plonski (1999, p.9) “[...] é entendida como 

conhecimento organizado aplicável à produção de bens e serviços”. 

Mas as possibilidades de C-U-E nem sempre se traduzem numa relação tranqüila. 

Podem ocorrer conflitos comerciais relacionados à confidencialidade, à propriedade 

intelectual, à prioridades institucionais diferentes e problemas burocráticos ligados a 

procedimentos administrativos. Isto pode tornar a C-U-E, segundo Santana e Porto (op.cit): 

“[...] um produto da sorte, vinculado ao talento das pessoas que dela participam”. 

Por sua vez o poder público atua decisivamente na C-U-E através dos incentivos 

fiscais, financeiros e estratégias. Este papel será enfatizado mais adiante neste capítulo. 

Segundo Plonski (1999, p.10):  

 

[...] internacionalmente a cooperação empresa-universidade é intensamente apoiada 

pelo governo, tanto pela administração direta como por entidades da administração 

indireta, assim como aponta E. Stal, os centros de pesquisa cooperativa nos EUA 

foram uma iniciativa da National Science Foundation e os da Austrália constituem o 

programa de maior orçamento do seu Departament of Industry, Science and 

Technology. 

 

A evolução da influência do governo na política de ciência e tecnologia do Japão, país 

destaque no setor tecnológico, é descrita por Fugigaki e Nagata (1998, p.388) que analisaram 

a evolução histórico-conceitual da ciência e tecnologia daquele país através de atos de 

governo durante 40 anos a partir de 1960, e que resultaram no processo de evolução do 

relacionamento entre universidade, indústria e governo. Os autores constataram que a agência 

de Ciência e Tecnologia japonesa emitiu 10 planos gerais de C&T e 13 planos em campos 

específicos de C&T neste período, e os agrupou em quatro fases-objetivo, a saber: 

recuperação do gap tecnológico e desenvolvimento de tecnologias domésticas (1960-1969); 

em busca da harmonia em C&T (1970-1980); criando novos valores (1981-1985); 

colaboração e competição (1986-presente), e que talvez o Japão esteja atualmente numa 

quinta fase (1995-presente) de melhoria da competitividade no sistema nacional de pesquisa 

baseado na lei básica de C&T de 1995, denominada Diretrizes Básicas de Aceleração da 

Atividade de C&T Regional. Como resultado essas quatro fases culminaram em: alto 

crescimento econômico do Japão; concentração em contramedidas de poluição do ar e água e 

política energética; mudança na política (inicial) de recuperação do gap tecnológico para 

criação de novas tendências internacionais e incremento em competitividade nestas novas 

tendências.  
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Já nos EUA o papel que o governo desempenhou para levar o país a ser o líder 

mundial em tecnologia é sumarizado por Petry (2009, p.79) a seguir:  

 

[...] o país desenvolvido tem uma longa história de investimentos em educação e 

pesquisa. Neste aspecto a motivação pelo desenvolvimento deve ser meta do 

governo central. Os significativos gastos públicos federais com P&D realizados 

pelos Estados Unidos durante e depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 

1950 e 1960, estimularam a inovação tecnológica e projetaram os EUA à liderança 

mundial. 

 

Na conjuntura sócio-econômica atual denominada “economia baseada em 

conhecimento” os países líderes investem cada vez mais em conhecimento para alavancar o 

desenvolvimento econômico e social. Mello (2004) compilou os investimentos de países 

desenvolvidos membros da OCDE de 2003 e concluiu que: 

 

[...] nos Estados Unidos, investimentos em conhecimento – a soma de investimentos 

em P&D, software e educação superior- chegaram a quase 7% do PIB em 2000, bem 

acima da média dos paises da OCDE, de 4,8% do PIB. Em 2001, paises da OCDE 

alocaram cerca de USD 645 bilhões para P&D, com os Estados Unidos contando 

com 44% deste total, a União Européia com 28% e o Japão com 17%. Gastos em 

P&D na área OCDE tem crescido anualmente de 4,7%. 

 

A C-U-E no Brasil ocorre em alguns locais do território nacional como resultado de 

uma construção de longo prazo. Os esforços necessários para o sucesso de tais parcerias 

demandam tempo, investimento e dedicação pessoal. Os locais onde isto ocorreu com sucesso 

são denominados de “pontos de interação” conforme Suzigan e Albuquerque (2008, p.6): 

 

[...] um diagnóstico razoável da situação do Brasil neste tópico indicaria a existência 

de um “padrão de interações entre universidades e empresas” caracterizado pela 

existência apenas localizada de “pontos de interação” entre a dimensão científica e a 

tecnológica. 

 

No setor petrolífero do Brasil há alguns pontos de interação identificados. A Petrobras 

dispõe de estrutura interna para agir em cooperação com o segmento acadêmico em nível 

nacional. Um destes pontos de interação é a cooperação em P&D com a UFRN, que é o objeto 

deste estudo. Suzigan e Albuquerque (2008, p.7) descrevem casos bem sucedidos de C-U-E 

em outras áreas do conhecimento tais como: 
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[...] nas ciências da saúde, a produção de soros e vacinas (Instituto Oswaldo Cruz, 

Instituto Butantã); nas ciências agrárias: algodão, florestas para celulose, grãos, 
carnes (IAC – Instituto Agronômico de Campinas, Embrapa); em mineração, 

engenharia de materiais e metalurgia, a produção de minérios, aços e ligas metálicas 

especiais (UFMG); em engenharia aeronáutica, a produção de aviões pela Embraer 

(CTA e ITA); em geociências, extração de petróleo e gás pela Petrobras (COPPE-

UFRJ, UNICAMP). 

 

A interação U-E na maioria das vezes produz resultados para a empresa. Ao aliarem-

se as pós-graduações com a pesquisa aplicada propicia-se a geração de inovações tecnológicas 

que muitas vezes agregam-se a novos produtos ou novos processos ou simplesmente 

modificam e melhoram processos ou produtos já existentes. Entretanto este ainda não é o caso 

geral no Brasil porque são poucos os pontos de interação entre a universidade e a empresa. 

Suzigan e Albuquerque (op. cit) ressaltam que o nosso país está ainda num estágio 

intermediário de construção do sistema nacional de inovação, “[...] possivelmente ao lado do 

México, Argentina, Uruguai, África do Sul, Índia e China”. Talvez os autores citados façam 

esta afirmação ao compararem os investimentos brasileiros em P&D com os dos países da 

OCDE. 

Há mais de 40 anos os argentinos Jorge Sábato e Natalio Botana, visando responder 

questões relacionadas com a necessidade de novas abordagens para o desenvolvimento da 

América Latina, dado que até então os juros baixos e os déficits públicos sustentados não 

dinamizavam a economia da região, recomendaram numa conferência na Itália em 1968, 

(World Order Models Conference), um programa de substituição de importações eficiente 

com a inserção da ciência e da tecnologia para que o setor produtivo aprimorasse seus 

processos e produtos. Para isso seria necessário acontecer na América Latina um processo de 

articulação da infraestrutura científica e tecnológica com o setor produtivo e com o governo. 

Este modelo foi denominado de Triângulo de Sábato, (SÁBATO E BOTANA, 1968), no qual 

cada um dos componentes
15

 ocupa um vértice, conforme representado na Figura 2.3. 

 

                                                        
15 Neste trabalho, com a finalidade de simplificação do texto denominou-se de Universidade a infraestrutura 
científica e tecnológica e de Empresa o setor produtivo. 
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Triângulo de Sábato

Governo

Empresa Universidade

 

Figura 2.3: O Triângulo de Sábato 

Fonte: Modificado pelo autor com base em Sábato e Botana (1968) 

 

A base do Triângulo de Sábato representa a interação entre empresa e a universidade 

do país. Esta base trabalhando articuladamente, sob o olhar estratégico do governo, em tese, 

adicionaria desenvolvimento tecnológico e substituiria as importações de um país.  

Sábato e Botana (op. cit) descrevem os tipos de relações que podem se desenvolver 

entre os elementos dos vértices do triângulo, que são: 

- intrarrelações: são as relações que ocorrem entre os componentes de cada vértice, isto é 

entre as empresas, entre as universidades e dentro do governo; 

- extrarrelações: que se criam entre a sociedade e os componentes do triângulo, por exemplo, 

o intercâmbio científico, a geração e consumo de inovações tecnológicas, o comércio exterior 

e até o surgimento de Sistemas Locais de Inovação (SLI). 

- inter-relações: são as relações que ocorrem entre pares de vértices.  

Por sua vez as inter-relações podem ser: 

- inter-relações verticais: que são as que ocorrem entre o vértice Governo com o vértice 

Empresa ou entre o vértice Governo com o vértice Universidade. 

- inter-relações horizontais: que são as relações entre o vértice Empresa com o vértice 

Universidade. 

A rigidez usada para descrever as interações entre os vértices do triângulo de Sábato é 

a principal crítica feita ao modelo. A evolução deste modelo foi proposta por Leydesdorff e 



Fundamentação teórica 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
32 

Etzkowitz (1998) denominada de Hélice Tripla (HT). Segundo a abordagem destes autores, o 

sistema Hélice Tripla é um complexo processo dinâmico relacionado com interações entre a 

universidade, a indústria e o governo cujo resultado é a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento. O sistema teria uma dinâmica que se traduz numa espiral de transições, 

teoricamente sem fim. Os pesquisadores Leydesdorff e Etzkowitz (op. cit) têm como 

perspectiva que neste processo a universidade é o líder do relacionamento entre a indústria e o 

governo, para gerar novos conhecimentos, inovação e desenvolvimento econômico. A Hélice 

Tripla é um modelo mais complexo do que o Triângulo de Sábato na medida em que focaliza 

nas inter-relações entre pares de elementos componentes da Hélice Tripla. As inter-relações 

fornecem o espaço para a aprendizagem interativa caracterizada pelas trocas e o 

conhecimento é o principal elemento de troca na Hélice Tripla. Para Nonaka e Takeuchi 

(1997) o conhecimento é criado pelo indivíduo. Depois de criado ocorre a socialização do 

conhecimento para um nível organizacional e, posteriormente, para o nível 

interorganizacional. Observa-se então que uma organização ou uma rede interorganizacional 

não pode criar conhecimento, mas pode proporcionar o espaço para a sua criação e 

socialização. 

O espaço de relações positivas estabelecido exerce um poder de atração para negócios 

no local onde a HT se estabelece podendo contribuir para a criação de novas empresas. No 

sistema HT, a metáfora da hélice transmite a idéia da dinâmica impulsionando o processo e ao 

mesmo tempo lhe fornecendo sustentabilidade. Segundo os autores a dimensão de cada uma 

das hélices não deve ser desproporcional (uma maior ou menor que a outra), senão haverá o 

desbalanceamento do movimento, ou seja, é desejável que a HT seja harmoniosa para que o 

processo realmente funcione como um sistema equilibrado, conforme a Figura 2.4. 
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Figura 2.4: A Hélice Tripla e a idéia da dinâmica do processo de interação entre os elementos. 

Fonte: Modificado pelo autor a partir de AGIPI/UEPR (www.pitangui.uepg.br/agipi/). 

 

Objetivamente o sistema HT é a forma adotada no mundo inteiro para conjugar 

recursos, ciência e negócios. Neste ponto é importante comentar a respeito dos papéis que 

cada hélice componente da HT de Leydesdorff e Etzkowitz (op. cit) pode desempenhar em 

prol do sucesso do sistema. Segundo estes autores a universidade é o elemento chave da tríade 

se assumir um papel empreendedor na promoção da disseminação e aplicação prática do 

conhecimento. Os pesquisadores Jones-Evans e Klofsten (1998), descrevem o papel pró-ativo 

que a hélice universidade tem no desenvolvimento de um forte link com a indústria no nível 

regional e que este aspecto, relacionado à transferência de tecnologia, vem crescendo 

ultimamente. Esta atuação é segundo Jones-Evans e Klofsten (1998, p.373):  

 

[...] geração de conhecimento científico novo e aplicado que pode ser usado por 

indústria local de alta tecnologia; induzir firmas baseadas em conhecimento a se 

estabelecerem na região; criar oportunidades diretas e indiretas de emprego na área; 

atuar como uma fonte de conhecimento técnico especializado para as firmas locais. 

 

Em qualquer lugar do mundo um aspecto crucial na interação U-E foi desempenhado 

pelos cortes das verbas públicas destinados às universidades. Segundo Leydesdorff e 

Etzkowitz (op. cit) isto as obrigou a procurar outros formatos de ação que propiciassem 

melhor desempenho institucional. Portanto, da parte da universidade, a motivação principal 

para fazer parcerias com as empresas seria a dificuldade crescente para a obtenção de recursos 

públicos para serem aplicados em pesquisa. E segundo Etzkowitz e Leydesdorff, (1998, p. 

206), “[...] o relacionamento universidade - indústria - governo é um dos fatores que mais 

Governo 

Indústria Universidade 



Fundamentação teórica 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
34 

contribuem para o crescimento econômico, com o desenvolvimento de novas empresas, 

produtos, processos e serviços inovadores”. 

Ao governo, como um dos elementos da HT, cabe o papel de buscar o 

desenvolvimento. Assim sendo o governo fornece o venture capital que pode ser traduzido 

como o “capital empreendedor”, ou “capital a fundo perdido” necessário para iniciar projetos 

de risco técnico e econômico. Plonski (1999, p.9) cita uma nova tendência que representada 

pelas universidades capitalistas de oportunidade (venture capitalist). Estas instituições 

instalam negócios através de incubadoras de empresas ou exploram parques tecnológicos e 

cita que isto já ocorre na Venezuela onde a Universidade Central participa de diversas 

“empresas rentales universitárias”.  

No caso deste estudo o capital de risco é representado pelos recursos financeiros de 

incentivo oriundos dos royalties e da Participação Especial que o marco legal do setor 

petróleo institui para serem aplicados em P&D no setor petróleo nas universidades brasileiras. 

Este tópico será detalhado mais adiante no Cap. 3 (Marco Legal da Inovação Tecnológica no 

Brasil).  

Adicionalmente Mello (2004, p.5) complementa o papel do governo citando que o 

“[...] governo como a fonte de relações contratuais que garantam interações estáveis e 

permutas”. É o agente regulador que fornece a base política e jurídica necessária ao 

estabelecimento dos sistemas tecnológicos que levam ao estabelecimento das HT´s ou mesmo 

que as extrapolam. As políticas reguladoras possuem abrangência nacional, como é 

atualmente no Brasil o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) para a 

expansão do sistema nacional de ciência tecnologia e inovação nas empresas brasileiras e 

promoção do desenvolvimento tecnológico e social e é claro melhorar a competitividade da 

indústria nacional. O PACTI, a Lei da Inovação, a Lei do Bem e o Decreto Lei 5798/06 

definem e regulam a atual estratégia do governo brasileiro para tecnologia. 

Em relação ao papel que as empresas desempenham na HT pode-se afirmar 

resumidamente que lhes cabe converter o conhecimento oriundo da pesquisa em novos 

produtos ou processos inovadores de acordo com a sua estratégia e levar isso ao mercado. 

Entretanto para Dagnino (2003, p.272) “[...] a motivação principal das empresas por 

ampliação das relações com as universidades e institutos de pesquisa seria o custo crescente 

da pesquisa associada ao desenvolvimento de produtos”. 

Na Petrobras a base da inovação compreende o alto alinhamento com o planejamento 

estratégico. Os investimentos em P&D são focados no negócio, na certeza da aplicação 
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prática da pesquisa. Este fator é determinante na priorização da própria proposta de pesquisa 

que deve ser aplicada a um processo produtivo na empresa. Na medida do possível com data 

marcada de entrega do produto, embora haja plena consciência da possibilidade do insucesso 

técnico
16

. Algumas linhas de pesquisa são realizadas em cooperação tecnológica com 

parceiros (ICT’s ou fornecedores). A empresa criou recentemente os núcleos regionais de 

competência visando induzir a capacitação local, isto é, desenvolver fornecedores de 

tecnologias no local onde se fazem necessárias. Estes fatores, segundo Freeman (1974) 

caracterizam a estratégia tecnológica da Petrobras como sendo ofensiva. A Figura 2.5 contém 

os dez maiores investimentos anuais em P&D no setor de petróleo mundial em 2010, segundo 

dados do Centro de Pesquisas da Petrobras. A figura mostra os investimentos em P&D de 

cada empresa petrolífera comparados com a respectiva receita bruta. A Petrobras aparece em 

4º lugar em investimentos em P&D empatando com a PetroChina na comparação deste 

investimento com a receita bruta. É importante notar que ambas são as primeiras do mundo 

neste quesito. 

 

Investimento em P&D no Setor Petróleo em 2010
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Legenda: ▲: investimento em P&D dividido pela receita bruta(%). ; ▓: investimento em P&D (US$). 

 

Figura 2.5: Dez maiores investimentos em P&D do setor petróleo comparado com a receita bruta. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Petrobras/Cenpes, plano diretor 2030.  

 

                                                        
16 Neste trabalho insucesso técnico significa que a pesquisa foi realizada mas os objetivos inicialmente traçados 

não foram alcançados por dificuldades diversas relacionadas com a rota tecnológica e não com a equipe 
pesquisadora.  
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Nesta linha de estratégia tecnológica ofensiva a Petrobras desenvolveu tecnologias 

pioneiras de exploração de petróleo em águas profundas. A estratégia da empresa deriva das 

condições geológicas das bacias costeiras brasileiras e também da disponibilidade interna dos 

recursos técnicos e econômicos exigidos. Os recursos com que a empresa conta para obter 

inovação tecnológica são as pessoas (empregados próprios ou pesquisadores externos), os 

investimentos exclusivos para P&D e a infraestrutura seja ela própria ou das ICT’s parceiras. 

Mas para isso tornar-se realidade também são necessárias condições favoráveis criadas pelo 

poder público. De acordo com Tigre (2006, p.169) “[...] os incentivos locais são fundamentais 

para a inovação. Isso inclui iniciativas de prefeituras e universidades de criarem parques 

tecnológicos, teleportos, incubadoras de empresas e pacotes de incentivos fiscais e 

creditícios”. O pacote de incentivos de infraestrutura, a proximidade de clientes potenciais, 

líderes industriais e comerciais pode favorecer muito uma estratégia tecnológica ofensiva. 

Segundo Dagnino (2003, p.275):  

 

[...] ainda que a empresa continue sendo entendida como o principal agente da 

inovação, maior importância passa a ser conferida aos fatores de competitividade 

sistêmica do entorno em que ela atua e onde ocorre em sua integralidade a difusão 

da inovação. 

 

Com envolvimento participativo dos atores da HT e a obtenção de inovações no 

sentido da criação de novos produtos ou serviços, dependendo das condições locais, pode 

surgir um SLI ou innovation cluster. Foram estas interações que levaram ao surgimento do 

Vale do Silício nos EUA no início dos anos 1970. O SLI de acordo com Santana e Porto 

(2009, p.416) “[...] são mecanismos de acoplamento que surgem na esteira do Triângulo de 

Sábato ou da HT, cujo exemplo é a incubadora de empresas”. 

Conforme Sendin e Appoloni (2006, p.1, 2) para caracterizar-se um SLI 

necessariamente há que ter os seguintes elementos:  

1- A ICT como socializadora do conhecimento gerado por indivíduos;  

2- as empresas inovadoras usando este conhecimento para produzir inovações;  

3- agentes ou estruturas de transferência vinculando a ICT ao setor produtivo e 

4 - um mínimo de coordenação entre estes agentes, para que o conjunto realmente 

funcione como um sistema harmônico.  
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No caso de sucesso a incubadora poderá gerar empresas concentradas no entorno do 

sistema que forneceu as condições de nascimento. A este aglomerado Sendin e Appoloni (op. 

cit), denominam de Arranjo Produtivo Local (APL) como sendo um cluster ou aglomeração 

setorial constituída por várias empresas atuando no mesmo ramo e não necessariamente tem 

que haver inovação envolvida. Tigre (2006, p.120) cita os APL como “[...] locais que reúnem 

clusters de empresas com forte sinergia entre si, vistos hoje como importantes estímulos à 

inovação e competitividade.” 

Embora haja potencial para inovação no APL, esta variável nem sempre é considerada 

como estratégica entre as empresas participantes do arranjo. Os autores acrescentam ainda que 

a presença de grupos de empresas atuando no mesmo ramo setorial atraem um elenco de 

fornecedores de bens e serviços conectados ao setor em foco. A este conjunto físico de 

empresas agrega-se o conjunto de agentes (ex: SEBRAE) facilitadores da interação entre elas, 

culminando o processo com algum tipo de governança para a consecução de objetivos 

estratégicos de consenso.  

Villela & Pinto (2009, p.1075) relembram a definição de APL de Cassiolato e Lastres 

(2003) onde “[...] APL´s são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e 

sociais, com foco em um conjunto específico de atividade econômica, que apresentam 

vínculos, mesmo que incipientes”. Também são citados os estudos do SEBRAE (2004) que 

identificam os APL´s pelas concentrações de atividades econômicas similares ou 

aglomerações produtivas em uma mesma localidade, caracterizadas pelo padrão de 

especialização. Por sua vez, Villela & Pinto (2009, p.1075) afirmam que APL é “[...] uma 

rede de empresas aglomeradas em um território e com uma produção específica, contando 

com o apoio de instituições de diversos matizes”, proporcionando melhoria da qualidade de 

vida da população local, que se traduz por vida humana ética e responsável, incluindo aí a 

preservação ambiental, já que a sustentabilidade é primordial para a sobrevivência dos 

negócios ali estabelecidos.  

Na prática percebe-se a C-U-E como a contratualização de arranjos ou sistemas 

cooperativos estratégicos que são criados para desenvolver pesquisa aplicada, com ganhos 

econômicos de um lado e recurso financeiro para a criação de conhecimento de outro. Tudo 

isso dentro de uma visão maior de desenvolvimento do país. Esses arranjos, frutos de 

estratégias de governamentais, são impulsionados por incentivos fiscais estabelecidos no 

marco regulatório setorial. Já em teoria, a C-U-E pode ser observada através de perspectivas 

constantemente em evolução. As tendências teóricas da Dependência de Recursos e das Redes 
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Interorganizacionais parecem melhor se ajustar a este estudo de caso. Elas serão detalhadas no 

tópico a seguir. 

 

2.3- A visão de recursos e redes na teoria organizacional 

 

A abordagem teórica organizacional baseada em recursos teve a sua evolução estudada 

por Acedo, Barroso e Galan (2006) que identificaram três tendências complementares: (1) a 

Visão Baseada em Recursos (RBV) cujo foco é econômico; (2) a Visão Baseada em 

Conhecimento (KBV) cujo foco é o conhecimento organizacional considerado como um ativo 

estratégico e a (3) Visão Relacional (VR) que são as alianças institucionais baseadas na 

confiança e nas relações de uma firma com componentes do ambiente no qual ela está 

inserida. 

A tendência da Visão Baseada em Recursos é uma evolução da Teoria da Dependência 

de Recursos, cujos conceitos seminais foram lançados em 1959 pela economista Edith 

Penrose, que apresentou a sua interpretação teórica sobre o processo de crescimento da firma 

(PENROSE, 1959). Este trabalho que foi apoiado empiricamente num estudo de caso, é 

reconhecido como a Teoria do Crescimento da Firma (PELAEZ, 2007) e também como a base 

da Teoria Baseada em Recursos ou Resource-Based View (RBV), (WERNERFELT, 1984). 

No trabalho de Penrose (op.cit) estabeleceu-se a firma como um conjunto de recursos 

produtivos capazes de serem recombinados, podendo a depender das condições, levá-la ao 

crescimento ou ao rendimento decrescente. Os “recursos” desdobram-se na realidade em dois 

tipos: recursos propriamente ditos e serviços. A combinação de recursos e serviços caracteriza 

cada firma como uma individualidade de caráter único, (PELAEZ, op.cit). Para Penrose 

(op.cit) as possibilidades de crescimento da firma dependeriam da capacidade do empresário 

“schumpeteriano” em recombinar os recursos disponíveis ou obtê-los a um determinado preço 

e identificar as oportunidades de mercado. Isto deixaria de lado as barreiras para o 

crescimento da firma, pois a oferta de recursos em tese é ilimitada.
17

 O potencial de 

crescimento da firma seria determinado também pela sua capacidade tecnológica. 

Mas a perspectiva da dependência de recursos segundo Hall (2004, p.250): 

 

                                                        
17  Lembrar que este conceito foi concebido na década de 50 quando provavelmente não se tinha idéia da 
fragilidade do nosso planeta. 
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[...] inicia com o pressuposto de que nenhuma organização é capaz de gerar todos os 

diversos recursos de que necessita. De modo similar, nem toda atividade possível 

pode ser desempenhada dentro de uma organização a fim de torná-la independente. 

Ambas as condições significam que as organizações precisam depender do ambiente 

para obter recursos. Mesmo organizações aparentemente auto-sustentáveis, como 

monastérios isolados, precisam recrutar novos membros ou cessarão de existir. Os 

recursos necessários podem ser sob a forma de matérias-primas, fundos, pessoal ou 

operações de serviços e de produção, que a organização não pode produzir ou não o 

faz isoladamente. Recursos incluiriam inovações tecnológicas (MARPLE, 1982).  

As fontes de recursos no ambiente são outras organizações, com exceção das 

indústrias agrícolas e extrativas, dotadas do potencial de possuir a base física, 
constituída pelas matérias primas. Mesmo essas organizações dependem de outras 

para outros recursos. O fato de que recursos são obtidos de outras organizações 

significa que o modelo de dependência de recursos pode ser considerado 

interorganizacional. 

 

Para Wernerfelt (1984), a quem é associado o surgimento do campo teórico da RBV, 

um recurso é qualquer ativo tangível ou intangível ligado permanentemente à firma que possa 

ser caracterizado como força ou fraqueza da mesma tais como: marca, conhecimento de 

especialistas, tecnologias, relações com outras firmas, maquinário, procedimentos eficientes, 

capital etc. A RBV, portanto, focaliza nos aspectos internos e econômicos da firma. O 

crescimento da firma conforme preconizado por Penrose (op.cit) depende então do uso efetivo 

do conjunto dos seus recursos produtivos aliado com a capacidade de relacionamento com 

outras firmas. De acordo com Grant (1996, p. 110) a RBV: 

 

[...] percebe a empresa como um conjunto exclusivo de recursos e capacidades 
idiossincráticas, onde a principal tarefa da gestão é maximizar o valor através do 

melhor desenvolvimento de capacidades e recursos existentes, enquanto ao mesmo 

tempo desenvolve a base de recursos da empresa para o futuro. 

 

Segundo Fahy (2000, p. 94), a RBV emergiu recentemente como a popular teoria da 

vantagem competitiva, dado que a questão toda repousa em a firma possuir recurso 

estratégico, com características de valor e protegido contra duplicação e apropriação. Mas tal 

recurso só se torna realmente uma vantagem competitiva sustentável se for trazido ao 

mercado com o objetivo de agregar valor à empresa. Este é o papel da gestão da firma, 

identificar e converter recursos e serviços em algo de valor para os consumidores, bem como 

proteger a base de recursos da firma. Tal estratégia conduz a firma a ter um desempenho 

superior e sustentável, conforme ilustrado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Modelo baseado em recursos para obtenção de vantagem competitiva sustentável. 

Fonte: Modificado pelo autor com base em Fahy (2000). 

 

Ao focarem seus estudos no recurso “conhecimento” organizacional da firma, Kogut e 

Zander (1992, p.384) estabelecem que “[...] diferentemente do aprendizado ele é 

relativamente observável: regras operacionais, tecnologias de manufatura, banco de dados de 

clientes, são representações tangíveis deste conhecimento”. Os mesmos autores Kogut e 

Zander (1992, p.386) colocam também que o conhecimento é realizado nos indivíduos e 

dividiram o conhecimento organizacional nas duas categorias denominadas de: informação e 

“know-how”. Segundo eles: “[...] informação é o conhecimento que pode ser transmitido sem 

perda de integridade dado que as regras para a sua decodificação são conhecidas. Informação 

inclui fatos, proposições axiomáticas e símbolos”. Segundo os pressupostos destes autores é 

bem claro que “informação” tem proprietário. Se o conhecimento como informação implica 

em saber o significado de algo, como know-how implicará em saber como fazer algo.  

Complementando a visão da firma baseada em conhecimento a partir das hipóteses 

apresentadas até então a respeito das suas características e de que ele é necessário para a 

produção, Grant (1996) passa a conceituar a firma como uma instituição integradora de 

conhecimentos. Esta abordagem segundo o autor não seria ainda uma nova teoria, mas sim 

um ramo da RBV na medida em que foca o conhecimento como o recurso mais estratégico da 

firma. Esta visão é denominada de visão baseada em conhecimento, em inglês Knowledge-

Based View (KBV). O autor admite que o conhecimento reside no interior dos indivíduos 

(conhecimento tácito) e que o papel principal da organização é mais a aplicação deste 

conhecimento do que propriamente a sua criação. Portanto, a ênfase da KBV está na 
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importância do papel desempenhado pelo indivíduo como criador e repositório de 

conhecimento. 

Dyer e Singh (1998) oferecem uma visão mais ampla dos recursos da firma. Trata-se 

da visão relacional, em inglês Relational View (RV) que se traduz em cooperação estratégica 

inter firmas em busca de vantagens competitivas. Para os autores citados os recursos críticos 

podem estar além das fronteiras e rotinas da firma, incorporados em recursos de outras firmas. 

Eles argumentam que o relacionamento interfirmas é cada vez mais importante para o 

entendimento da vantagem competitiva e dos ganhos relacionais. Em Dyer e Singh (1998, 

p.663) são identificadas quatro fontes de vantagem competitiva interorganizacional, que 

compõem a estratégia para o estabelecimento de alianças colaborativas, conforme a seguir:  

(1) Investimento em ativos específicos da relação inter firma; 

(2) Rotinas de compartilhamento de conhecimento e aprendizagem conjunta; 

(3) Combinação de recursos e capacidades complementares; 

(4) Mecanismos de governança efetiva para baixar os custos de transação. 

Estas estratégias da visão relacional constituem-se em fatores integradores para a 

geração de alianças e redes de relacionamento interorganizacionais baseados em confiança 

para obterem lucros mútuos. Esta estratégia relacional é muito aplicada na indústria 

automotiva, onde as empresas desenvolvem parcerias com seus fornecedores, no intuito de 

acessar competências complementares e conhecimentos especializados. Estas relações de 

aliança trazem vantagens sustentáveis em termos de inovação e de redução de custos de 

transação. A capacidade relacional de uma firma grande ou pequena é considerada um ativo 

estratégico por Lorenzoni e Lipparini (1999). 

A perspectiva da dependência de recursos implica que as organizações necessitam 

construir e manter relacionamentos interorganizacionais. Ela também trata da forma como as 

organizações lidam com as contingências ambientais que podem se constituir em “ameaças 

externas” ao processo de aquisição destes recursos. (ROSSETTO e ROSSETTO, 2005). A 

premissa básica desta perspectiva é que as decisões são tomadas dentro das organizações, sob 

as condições ambientais enfrentadas por elas. Portanto o gerenciamento das relações externas, 

da organização com o ambiente, é fator primordial para o sucesso organizacional. Pelo fato do 

aspecto decisório ser interno à organização, fica claro que a contingência da falta de um 

recurso pode ser minimizada. Isto se dá através do planejamento estratégico para influenciar o 

ambiente na busca por ele para com isso obter vantagem competitiva. A influência pode ser 
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através de alianças para regular a concorrência, criação de demandas para seus próprios 

produtos, ação através de processos políticos que criem quotas ou taxas de importação, etc. 

Ou seja, as organizações buscam respostas através de ações conscientemente planejadas 

visando influenciar o ambiente em seu favor para alcançar recursos vitais e reduzir as 

incertezas sobre o futuro dos negócios. 

O significado de ambiente organizacional aqui não se refere apenas ao intramuros da 

organização. Em teoria organizacional ele abrange uma dimensão maior incluindo outros 

sentidos quando observado através da perspectiva da dependência de recursos. Outros 

significados foram sintetizados por Lopes (2003, p.148-149) apoiando-se na abordagem 

modernista
18

: 

 

[...] o ambiente organizacional é uma entidade que repousa fora das fronteiras da 

organização, influenciando seus resultados ao impor limitações e demandar 

adaptação como o preço da sobrevivência, assim dependência e incerteza vão ser 

dois elementos-chave no desempenho organizacional.  

 

Já nos estudos organizacionais com enfoque pós-modernista
19

 de Hatch & Cunliffe 

(1997), e de Hatch & Cunliffe (2006), o significado de ambiente assume variadas dimensões 

sendo contestável a separação entre ambiente e organização. Surge assim a noção de 

organização sem fronteiras, organizações virtuais e os modelos de rede. Para Hatch e Cunliffe 

(1997) os ambientes organizacionais são classificados segundo os seus elementos: a própria 

rede interorganizacional, o ambiente geral e o ambiente global ou internacional. A rede 

interorganizacional é formada pelos membros do ambiente que interagem diretamente com a 

organização (é o seu entorno em todos os aspectos) permitindo a obtenção de matéria-prima, 

mão-de-obra, capital, conhecimento, equipamentos e tecnologia, conforme ilustrado na Figura 

2.7. 

                                                        
18 O modernismo possui suas raízes no Iluminismo dos Séc.XVII e XVIII de filósofos como Descartes, 
Locke e Kant, sob a crença de que a racionalidade poderia libertar a humanidade do medo que a 
superstição trazia e que permitia controlar o ambiente. A idéia de moderno estava intrinsecamente 
relacionada ao progresso que o conhecimento poderia proporcionar. 
19 É uma rejeição ao racionalismo do modernismo. Os pós-modernistas criticavam a devoção 
modernista à racionalidade e as ambições modernas de libertar os humanos da superstição e da 
intenção de produzir um conhecimento universal. Criticavam também o conceito de progresso, isto é, 
a crença de que o avanço científico e tecnológico é universalmente desejável, conforme enfatizado no 
Ocidente. Os pós-modernistas acreditam que essa crença é perigosa e pode destruir a liberdade e 
ameaçar a vida na Terra. Os pós-modernistas ironicamente apresentam que essa perspectiva gera 
através de processos de dominação, opressão e alienação, pessoas subordinadas a sistemas 
racionais e tecnologias, (HATCH, 2006, p. 48). 
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Figura 2.7: A dependência de recursos em relação ao ambiente político-econômico-social.  

Fonte: Modificado pelo autor com base em Hatch e Cunliffe (1997, p.79)] 

 

Para Hall (2004, p. 250-251) a busca por complementaridades é a essência do modelo 

denominado da Dependência de Recursos. De acordo com Hatch e Cunliffe (1997, p.78-81) 

este modelo foi desenvolvido pelos teoristas organizacionais americanos Pfeffer e Salancik 

em 1978 no livro "The External Control of Organizations". Eles negam que as organizações 

sejam plenamente autônomas, pois segundo Penrose (1959) elas só são autônomas no seu 

planejamento e na sua tomada de decisão e fazem isso a partir dos sinais que elas recebem do 

ambiente que ela é capaz de ler, a depender do corpo qualificado que tenha, capaz de 

“perceber” este ambiente. Portanto o que elas têm é uma autonomia limitada e o que as 

envolve é a constante luta por autonomia e poder de escolhas dentro de certos limites legais, 

sempre confrontadas pelos controles externos. Enfim, as organizações são vulneráveis ao 

ambiente e ele as influencia de diversas maneiras segundo a força da dependência que elas 

tem para obter aquele recurso. Neste contexto estão implícitos os fornecedores, os clientes, os 

competidores, os sindicatos, as agências reguladoras e os grupos de interesse da organização 

(ex: lobistas). O ambiente amplo contém as forças mais gerais, que Hatch e Cunliffe (1997) 

divide em sete setores: social, cultural, legal, político, econômico, tecnológico e físico. O 

ambiente global representa os aspectos similares que compõe a rede interorganizacional e que 

atravessam as fronteiras nacionais. 

Uma vez que a organização identifica a fonte do recurso e/ou o potencial da sua 

influência nos negócios ela poderá mover forças para obtê-lo ou neutralizá-lo. Por exemplo, 
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investir em propaganda para influenciar a opinião pública ao seu favor; investir em tecnologia 

para obter inovações ou novos produtos e conquistar uma fatia maior do mercado; atuar no 

congresso para influenciar nas dependências regulatórias; estabelecer estratégia interna de 

integração vertical; firmar acordos com múltiplos fornecedores ou formar parcerias para 

fornecimento just-in-time para minimizar a dependência de insumos e matérias primas. É 

evidente que adotar todos estes procedimentos é muito ambicioso. Na prática as organizações 

analisam os fatores de dependência de recursos e agem segundo a criticidade para o negócio. 

Desta forma, são estabelecidas e priorizadas as estratégias de gerenciamento da dependência 

de recursos. 

Dado que recursos vêm do ambiente, isto é, o entorno no qual uma organização está 

inserida e que ela de alguma forma influencia ou é influenciada por ele, e também que na 

maioria das vezes os recursos pretendidos são fornecidos por outras organizações, pode-se 

dedutivamente afirmar que o modelo da dependência de recursos é um modelo baseado em 

relacionamentos entre organizações que insere-se no contexto das redes interorganizacionais, 

com organizações fornecendo e recebendo recursos, conforme está ilustrado na Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8: A dependência de recursos como um modelo de redes interorganizacionais.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hall (2004) 

 

Rossetto e Rossetto (2005, p.3) consideram o ambiente como “[...] elemento principal 

na definição das estratégias organizacionais”. Esta influência está centrada no poder de 

controle do ambiente sobre a ação organizacional. Os adeptos desta abordagem teórica 
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acreditam que a relação de poder ambiente-organização é gerenciável, cabendo aos gestores 

identificar recursos críticos para o desempenho organizacional e buscar os meios de obtê-los 

ou minimizar a sua dependência deles. Existe, portanto, um espaço para decisões estratégicas 

definidoras do rumo que seguirá a organização e o ambiente organizacional funciona apenas 

como uma restrição. Em resultado, para Rosseto e Rossetto (2005, p.2) “[...] as organizações 

adaptam-se às pressões na extensão em que os atores organizacionais corretamente percebem 

e gerenciam as mudanças necessárias.” Neste processo de adaptação estratégica há 

oportunidade para que duas possibilidades ocorram, por um lado as mudanças são devidas às 

pressões ambientais e por outro são como que resultados de ações gerenciais para influenciar 

o ambiente em favor da organização. 

As duas possibilidades de influência acima citadas foram definidas por Rossetto e 

Rossetto (2005) como a visão determinista e a visão voluntarista, da seguinte maneira: 

a) visão determinista: considera o ambiente como elemento principal na definição das 

estratégias organizacionais (a influência vem de fora para dentro); 

b) visão voluntarista: considera como escolha estratégica da organização influenciar o 

ambiente em função das suas necessidades de recursos (a influência vai de dentro para 

fora). 

Embora as duas visões possam coexistir na adaptação estratégica organizacional, os 

autores Rossetto e Rossetto (2005) consideram que a opção pelo voluntarismo é mais comum 

no dia-a-dia das organizações como forma de minimizar este aspecto e não serem apenas 

reativas às influências ambientais. Outro aspecto a ser considerado, segundo os autores, é que 

as organizações ao tempo que procuram adaptar-se estrategicamente às novas situações 

também vão encontrando resistências internas devidas aos mitos, crenças, tradições e valores 

pelos quais são impregnadas, que adquirem em si um significado social e subjetivo.  

Como uma decorrência da busca por recursos no ambiente e pelo fato de que eles 

pertencem a outras organizações, isto implica que na dependência de recursos é primordial 

criar e manter relacionamentos interoganizacionais. Segundo Daft (2008, p.172): “[...] 

tradicionalmente os relacionamentos entre organizações e seus fornecedores tem sido os de 

adversários e a perspectiva de rede de colaboração é uma alternativa emergente para a teoria 

da dependência de recursos”. A nova maneira de ver este relacionamento fez com que as 

organizações mudassem o seu comportamento de “adversários” para “parceiros”, em busca de 

complementaridades. O conceito rede interorganizacional significa um conjunto de 

organizações interrelacionadas compartilhando recursos e objetivos que possibilitem aos 
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associados a obtenção de diferenciais competitivos e vantagens econômicas. A participação 

de atores independentes num processo em que todos querem ganhar pressupõe a necessidade 

de uma estrutura de governança das relações. 

Um aspecto importante do paradigma técnico-econômico atual segundo Tigre (2006) é 

a especialização das grandes empresas no seu “core business” terceirizando as atividades 

periféricas não essenciais ao negócio. Surgem assim as “redes de firmas” caracterizadas como 

uma inovação organizacional e que agregam uma variedade maior de competências do que a 

empresa isolada. As redes de firmas podem ser hierarquizadas ou horizontais, mas em 

qualquer caso o objetivo é incorporar mais cooperação entre os componentes da rede. 

Segundo o mesmo autor, estas redes são consideradas pelos teóricos como formas híbridas de 

governança entre a firma integrada e o mercado atomizado. 

A estratégia da cooperação é, portanto, uma alternativa de entrada nos mercados 

competitivos minimizando os custos, ao mesmo tempo que, as organizações agem na tentativa 

de exercer alguma influência no ambiente para modificá-lo em seu favor. Para adentrar em 

outros mercados ou áreas de novos negócios e criar relacionamentos, é necessário também 

competência e dedicação pessoal. Portanto, é oportuno citar a importância e a influência da 

componente social (pessoal) no desempenho das redes interorganizacionais. Este caráter 

social que as redes interorganizacionais possuem intrinsecamente é fundamental para o 

sucesso ou o fracasso da rede. Segundo De Sordi et al (2009, p.1182)  

 

[...] o conceito de rede interorganizacional implica a organização de pessoas e 

empresas em torno de interesses e objetivos comuns. Caracteriza-se pela postura 

dinâmica, com pouca hierarquia e muita conectividade entre seus atores. Só existe 

quando em movimento, sem a participação das partes, deixam de existir. As redes 

sociais tem um sentido mais amplo, pois tratam de indivíduos e organizações, seus 

valores, seus interesses e objetivos. A rede interorganizacional é um tipo de rede 

social, que assume um caráter sócio-técnico e operacional.  

 

Os autores Lopes e Baldi (2009, p.1018) complementam esta visão social das redes 

sociais ao citarem que  

[...] a tendência a pensar as organizações como estando dentro de redes de 

relacionamentos interfirmas, que são cruciais para o seu sucesso e sobrevivência. 

Assim o foco tem mudado da organização isolada para as relações nas quais ela se 

encontra envolvida. Tal compreensão de como as relações interorganizacionais tem 

mudado, ampliou o caminho da análise de rede a partir de uma perspectiva teórica 

de redes sociais. 
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A cadeia de relacionamentos que vai sendo criada à medida que os relacionamentos 

sociais e institucionais se consolidam ajudaram a criar o conceito de network muito difundido 

atualmente. Conforme Hagedoorn e Schakenraad (1992) este conceito também está associado 

às alianças estratégicas, que podem ser entendidas como parcerias para aumentar a eficácia 

das estratégias competitivas e cooperativas das organizações dentro de arranjos 

interorganizacionais. Segundo Freeman (1974) os tipos possíveis de arranjos cooperativos 

interorganizacionais são: 

 Joint-venture e corporações de pesquisa; 

 Acordos de cooperação em P&D; 

 Acordos de intercâmbio tecnológico; 

 Investimento direto motivado por fatores tecnológicos; 

 Acordos de licenciamento; 

 Redes de subcontratação, de compartilhamento da produção e de fornecedores; 

 Associações de pesquisa; 

 Programas de pesquisa patrocinados pelo governo; 

 Bancos de dados computadorizados e redes para intercâmbio técnico e 

científico; 

 Outros tipos de redes, incluindo as redes informais. 

 

As organizações realizam alianças estratégicas para obter acesso a novos mercados 

e/ou tecnologias. Segundo Contractor e Lorange (1998) o conjunto de razões que justificam a 

realização de alianças estratégicas é:  

 Redução de custos,  

 Economia de escala,  

 Intercâmbio de tecnologia,  

 Cooptação e bloqueio de competidores;  

 Contornar barreiras governamentais e de investimento;  

 Facilitar a expansão internacional,  

 Melhorar a integração vertical  

 

As organizações também têm buscado alianças estratégicas para penetrar em mercados 

específicos dos quais não se possui muitas informações referentes à cultura e outras 

particularidades referentes ao perfil do hábito de consumo.  
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Lidar com as pressões do ambiente, superar dependências de recursos, fazer alianças 

estratégicas e gerar inovações são fatores de negócio que sofrem a influência de 

condicionantes institucionais. Segundo Tigre (2006, p.85) a difusão tecnológica em um país 

depende das seguintes condicionantes institucionais:  

(a) disponibilidade de financiamentos e incentivos fiscais à inovação; 

(b) “ambiente” favorável ao investimento no país; 

(c) acordos internacionais de comércio e investimento; 

(d) sistema de propriedade intelectual; 

(e) existência de capital humano e instituições de apoio; 

(f) estratificação social; 

(g) cultura e religião; 

(h) regime jurídico; 

(i) marco regulatório. 

(Observação: os fatores (h) e (i) podem ser do setor ou do país como um todo). 

Em suma pode-se dizer que as organizações são caracterizadas por recursos, o que 

lhes atribui uma individualidade única. Por recursos entende-se: conhecimento técnico; 

conhecimento científico; ferramentas; processos e materiais. Entretanto nenhuma organização 

é totalmente autônoma no sentido de possuir todos os recursos de que necessita para exercer 

as suas atividades. Elas dependem dos recursos faltantes e os buscam no seu entorno, 

caracterizando respectivamente a dependência e a estratégia voluntarista que é traçada para 

suprir as lacunas. Esta é a Visão Baseada em Recursos (RBV). Uma vantagem competitiva se 

estabelece quando a organização possui um recurso estratégico de difícil obtenção pelos 

concorrentes, por exemplo, o conhecimento. Por sua vez, o conhecimento contido dentro de 

uma organização é o conjunto de informação e know-how criados pelos seus indivíduos, 

constituindo-se, o conhecimento tácito e os indivíduos, os recursos mais estratégicos das 

empresas. Logo vistos através desta visão denominada de Visão Baseada em Conhecimento 

(KBV) percebe-se que as empresas não criam o conhecimento, elas apenas criam espaço para 

que os indivíduos sejam criadores e repositórios de conhecimento. O ciclo se fecha ao 

entender-se que a Dependência de Recursos leva as empresas a relacionarem-se com outras 

empresas. E ao fazerem isso, a falta de determinado recurso é “saciada”. Portanto 

relacionamentos devem ser construídos e mantidos. Isso nos conduz a uma outra abordagem, 
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que é a Visão Relacional (RV), cuja cadeia de relações inter-firmas resulta nas Redes 

Interorganizacionais, onde as empresas voluntaristas, que são as que “correm atrás”, fazem as 

escolhas para alianças estratégicas em função da sua dependência de recursos. 

A relação particular em estudo denominada de gestão compartilhada de P&D em 

petróleo da Petrobras com a UFRN, de caráter voluntarista, foi criada sob a influência do 

marco regulatório do setor petróleo que será objeto do Capítulo III, juntamente com o 

conjunto normativo da inovação brasileira. 
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Capítulo 3: Marco legal da inovação 
tecnológica no Brasil 

 

 

Este capítulo apresenta a base legal de incentivo e regulamentação da inovação 

tecnológica para empresas brasileiras com foco na indústria como um todo e em especial do 

setor petrolífero. O tema é dinâmico dado que sofre influências das oscilações da economia e 

da política. O marco legal do setor petrolífero brasileiro é regido pela Lei 9478/97 que 

estabelece o regime de concessão. Para as recentes descobertas offshore denominadas de Pré-

Sal foi aprovado um marco legal específico caracterizado pelo regime de partilha da 

produção.  

 

3.1: Marco legal da inovação tecnológica 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (http://www.mct.gov.br/) realiza a gestão 

estratégica para o fomento à inovação tecnológica no Brasil. Mas, não foi sempre assim. 

Conforme os dados apresentados pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, 

em conferência na UFRN em 13 de março de 2009, o Brasil teve um desenvolvimento tardio 

em ciência e tecnologia. No Brasil de 1950 havia pouquíssimos cientistas e pesquisadores. 

Não havia ambiente de pesquisa nas universidades. Não havia engenheiros ou especialistas 

em setores básicos da indústria. O parque industrial era incipiente e nas empresas 

predominava a ausência da cultura de inovação. Um marco da evolução da C&T foi a criação 

em 1951 do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) para apoiar estudantes e pesquisadores 

individuais com bolsas de auxílio à pesquisa. Isto propiciou a criação dos primeiros grupos de 

pesquisa no Brasil. 

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES) foi criada em 11 de 

julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". 
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Em 1963, houve a criação do Fundo de Tecnologia no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico – BNDE. Em 1967 é criada a Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP. O BNDE e a FINEP seriam mecanismos de financiamento e 

institucionalização da pós-graduação para viabilizar a formação de pesquisadores e a 

expansão da pesquisa científica no País. Em 1968, com a reforma universitária, ocorre a 

criação do regime de trabalho em tempo integral nas universidades. o que possibilitou o 

trabalho de pesquisa dos professores. O papel da FINEP foi reforçado em 1971 com a criação 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, mas até então o 

País não tinha um órgão do primeiro escalão governamental para cuidar da política de C&T, 

portanto as iniciativas eram fragmentadas por setores até certo ponto desarticulados. Em 1985 

é criado o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT para assumir a gestão da política 

nacional de C&T operada pela FINEP, CNPq e os institutos de pesquisa. A partir de 1990 até 

1999 observa-se a inconstância no fluxo de recursos federais para C&T, caracterizada pela 

descontinuidade nos programas do CNPq e da FINEP. O sumário desta política está 

apresentado no Quadro 3.1. 

 

POLÍTICA DE C&T NO BRASIL 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Apoio individual 

para estudos e pesquisa 

através do 

CNPq e CAPES 

Tempo integral nas 
universidades, 

institucionalização da pesquisa 

e da pós-graduação através de 

diversos mecanismos, como: 

FUNTEC/BNDE; 

MEC/CAPES; FINEP e CNPq 

 

Esgotamento 
da política de 

C&T.  

Colapso do 

FNDCT e do 

fomento do 

CNPq 

Falta de 

sustentação do 

sistema de C&T 

Quadro 3.1: Política de C&T no Brasil de 1950 a 2000.  

Fonte: Modificado da apresentação do Ministro Sergio Rezende na UFRN em 13/03/2009. 

 

Os 50 anos sumarizados no Quadro 3.1 são caracterizados pelas dificuldades de uma 

indústria nacional sem P&D, com os grandes empreendimentos estatais voltados para a 

substituição das importações e a importação de tecnologia pelas empresas nacionais. Em suma 

o Ministro de Ciência e Tecnologia conclui que “numa macro-análise da política de C&T 

brasileira no período 1950 a 2000 nos diz que os primeiros 30 anos têm alguma política de 

C&T e os últimos 20 anos
20

 não tem nenhuma”. 

                                                        
20 Período compreendido de 1980 a 2000. 
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A partir dos anos 2000 até 2006 o sistema nacional de ciência e tecnologia entra numa 

fase de transição, com a criação de novos formatos de financiamento no CNPq (Programa de 

Núcleos de Excelência- PRONEX, editais universais, redes de pesquisa, Institutos do 

Milênio) e criação dos Fundos Setoriais de C&T e início da recuperação do FNDCT na 

FINEP. No planejamento estratégico do MCT para o período de 2007 a 2010 está o Plano de 

Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) que tem como prioridade estratégica a 

expansão e consolidação do Sistema Nacional de C,T&I nas empresas para promover o 

desenvolvimento tecnológico e social do Brasil. 

Nos dias atuais a estratégia de governo para C&T&I se traduz através de um marco 

legal cujos principais mecanismos são: a Lei Nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 

denominada "Lei da Inovação", a Lei Nº. 11.196, de 21 de Novembro de 2005, denominada 

"Lei do Bem", e o Decreto Lei 5798/06 de 7 de Junho de 2006. Esta política denominada 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do Governo Federal assume 

que a inovação é a base sobre a qual deve ser construído o crescimento sustentado do país, 

que levará a inserção autônoma e competitiva do Brasil no cenário mundial, como já o 

fizeram diversos países asiáticos. Estes países inseriram-se competitivamente no mercado 

através de bens e serviços com base em padrões internacionais de qualidade, maior conteúdo 

tecnológico e em conseqüência maior valor agregado. Anteriormente à PITCE vigorava o 

Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) cujos incentivos eram: dedução 

direta do imposto de renda de 15% das despesas em P&D limitadas a 4% do imposto devido; 

necessidade de apresentação de projeto; aprovação prévia dos órgãos governamentais; 

participação tímida da sociedade. 

No ambiente do PACTI a Lei da Inovação estabelece medidas de incentivo à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica com vistas à autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do país. Ela reflete a necessidade do país contar com dispositivos 

legais eficientes que contribuam para a criação de um cenário favorável ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. O desafio de se estabelecer no país uma 

cultura de inovação está amparado na constatação de que a produção de conhecimento e a 

inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de desenvolvimento dos 

países. 

A “Lei da Inovação”, fruto da mobilização do setor produtivo durante a sua elaboração 

em órgãos do Executivo e no Congresso Nacional, está organizada em três vertentes 

estratégicas de atuação, conforme o site do Ministério da Ciência e Tecnologia, a saber:  
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[...] Vertente I - Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas 

entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas. Contempla diversos 
mecanismos de apoio e estímulo à constituição de alianças estratégicas e ao 

desenvolvimento de projetos cooperativos entre universidades, institutos 

tecnológicos e empresas nacionais: Estruturação de redes e projetos internacionais 

de pesquisa tecnológica; Ações de empreendedorismo tecnológico; Criação de 

incubadoras e parques tecnológicos. São também criadas facilidades para que as 

instituições de ciência e tecnologia (ICT) possam compartilhar, mediante 

remuneração, seus laboratórios, instalações, infraestrutura e recursos humanos com 

empresas (inclusive micro e pequenas empresas) e organizações privadas sem fins 

lucrativos, seja para atividades de incubação ou para atividades de pesquisa. 

 

Vertente II - Estimulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no 

processo de inovação: A Lei faculta às ICT’s celebrarem contratos de transferência 
de tecnologia e de licenciamento de patentes de sua propriedade, prestar serviços de 

consultoria especializada em atividades desenvolvidas no âmbito do setor produtivo, 

assim como, estimular a participação de seus funcionários em projetos onde a 

inovação seja o principal foco. Os pesquisadores vinculados as ICT’s, quando 

envolvidos nas atividades de prestação de serviços empreendidas por suas 

instituições, poderão, em casos específicos, beneficiar-se do resultado financeiro dos 

serviços prestados, independentemente da remuneração percebida em face do 

vínculo com a instituição. Da mesma forma, enquanto criador ou inventor, o 

pesquisador poderá fazer juz a uma parcela dos ganhos auferidos por sua ICT, 

quando da exploração comercial de sua criação. Dentro do mesmo espírito a lei 

faculta também os servidores públicos das ICT, a receber, como estímulo à 
inovação, bolsa diretamente de instituição de apoio ou de agência de fomento, 

envolvida nas atividades empreendidas em parceria com sua instituição.  

 

Vertente III - Incentivo à inovação na empresa: Busca estimular a contribuição 

do setor produtivo para alocar recursos financeiros na promoção da inovação através 

de financiamento ou participação societária. A União, ICT’s, agências de fomento, 

através dos mecanismos da lei poderão fornecer recursos financeiros, humanos, 

materiais ou de infraestrutura, para atender às empresas nacionais envolvidas em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. Mediante contratos ou convênios 

específicos tais recursos serão ajustados entre as partes, considerando ainda as 

prioridades da política industrial e tecnológica nacional. O artigo 19 da Lei de 

Inovação cria a subvenção econômica, que é um repasse de recursos para empresas, 
sem reembolso quando usado para o desenvolvimento de P&D de inovações 

tecnológicas 

 

A “Lei do Bem”, regulamentada pelo Decreto N
o
 5.798 de 7 de junho de 2006, 

consolida o automatismo do incentivo fiscal ao P&D para as pessoas jurídicas, dispensando 

aprovação prévia de agências públicas. Segundo a Lei elas podem usufruir dos incentivos de 

forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica. O seu Capítulo III foi editado por determinação da Lei de Inovação, fortalecendo 

o novo marco legal para apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas 

brasileiras através dos seguintes incentivos fiscais: 
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 Deduções de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL de 

dispêndios efetuados em atividades de P&D;  

 Redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de 

máquinas e equipamentos para P&D; 

 Taxa de depreciação usual admitida para estes bens multiplicada por dois; 

 Amortização acelerada de bens intangíveis adquiridos para P&D, mediante 

possibilidades de dedução como custo ou despesa operacional para efeito de cálculo 

do imposto de renda; 

 Redução do Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre remessa ao exterior 

resultante de contratos de transferência de tecnologia, a título de pagamentos de 

royalties, assistência técnica e serviços especializados. 

 Isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior 

destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. 

 

O Decreto Lei N
o
 5798 regulamenta a forma como serão concedidos os incentivos 

fiscais às atividades de P&D que trata o Capítulo III da Lei do Bem. Ele fornece as instruções 

para os registros contábeis de comprovação destas despesas e outras definições importantes 

para o devido enquadramento dos dispêndios. O Decreto considera como etapas da pesquisa 

tecnológica para desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades conforme ilustradas 

na Figura 3.1, a seguir:  

 

 

Figura 3.1: Etapas da pesquisa para inovação tecnológica.  

Fonte: Consultor Linaldo Coy de Barros. Apresentação interna. Petrobras. 2009.  
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As etapas ilustradas na Figura 3.1 podem ser assim descritas:  

 Pesquisa básica dirigida: compreende as atividades executadas com o objetivo de 

adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao 

desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores; 

 Pesquisa aplicada: compreende os trabalhos executados com o objetivo de adquirir 

novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, 

processos e sistemas;  

 Desenvolvimento experimental: compreendem aqueles trabalhos sistemáticos 

delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando à comprovação ou 

demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, 

sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou 

estabelecidos; 

 Tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e 

equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a 

certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou 

a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo 

desenvolvido; 

 Serviços de apoio técnico: Compreende os serviços que sejam indispensáveis à 

implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, 

exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação 

tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados 

 

O marco legal para P&D e Inovação vigente no país representa um amplo conjunto de 

medidas cujo objetivo maior é apoiar, ampliar e agilizar a inovação tecnológica. As medidas 

abrangem desde a criação do ambiente favorável à instalação de parcerias estratégicas entre as 

organizações do setor público, privado e acadêmico. Nestas parcerias ocorre a transferência 

ou a geração do conhecimento, que é apropriado pelo setor produtivo, através da agregação de 

valor em produtos e processos, sejam eles novos ou existentes. Este estímulo à cultura de 

inovação contribui para o desenvolvimento industrial de muitas nações. No Brasil, o Portal 

Inovação (www.portalinovacao.mct.gov.br) foi criado para aproximar participantes de 

diversos setores produtivos e tecnológicos para promover a inovação e o aumento da 

competitividade. A idéia é estabelecer um ambiente virtual onde a inovação possa auxiliar 

efetivamente os empresários por meio de uma rede voltada à divulgação de demandas e 

interação entre atores de inovação. No ambiente da PITCE os incentivos para P&D,I podem 

ser assim resumidos: ampliação dos benefícios (exclusão dos dispêndios para fins de imposto 

de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) em mais 

de 100%, sem limitação sobre o imposto devido; não há necessidade de projeto e pré-

aprovação de órgãos governamentais; a participação das sociedades no incentivo de inovação 
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é bem superior à do tempo do PDTI, entretanto, apesar dos incentivos, ainda não é muito 

relevante. 

 

3.2: Marco legal para inovação no setor petróleo (Lei 9478/97) 

 

A Lei N
o
 9478 de 06 de agosto de 1997 conhecida também como Lei do Petróleo que 

flexibilizou o monopólio da união, (até então exercido pela Petrobras), dispõe sobre a política 

energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 

Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. Esta lei dá suporte às 

pesquisas em petróleo e gás natural e define as participações governamentais nos contratos de 

concessão de produção que são: I - bônus de assinatura; II - royalties; III - participação 

especial; IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área. Os royalties são pagos 

mensalmente a partir da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 

correspondente de cinco a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural. A parcela do 

valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção tem a seguinte distribuição: 25% 

(vinte e cinco por cento) ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), para financiar 

programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à 

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. A Lei determina que, do total de 

recursos destinados ao MCT, serão aplicados no mínimo quarenta por cento em programas de 

fomento à capacitação e ao desenvolvimento científico e tecnológico nas regiões Norte e 

Nordeste. Nos casos de concessões com grande volume de produção ou grande 

rentabilidade
21

, há o pagamento da Participação Especial (PE), que será aplicada sobre a 

receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos 

operacionais e a depreciação. Os recursos oriundos da PE são assim distribuídos: 40% ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), 10% para o Ministério do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal, 40% para o estado e 10% para o município onde ocorrer a 

produção. Da parcela destinada ao MME, 70% irão para o financiamento de estudos e 

serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fósseis, a serem 

promovidos pela ANP, e pelo MME, 15% para o custeio dos estudos de planejamento da 

expansão do sistema energético e 15% para o financiamento de estudos, pesquisas, projetos, 

atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos, conforme a Figura 3.2. A ANP 

instituiu desde o ano de 1998, nos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento 

                                                        
21  Produção diária menor que 8.000 barris/dia é isento da PE. Até 15.500 barris paga 10%. As alíquotas são 
progressivas até 35% para 500.000 barris/dia, aplicadas sobre a receita líquida do campo. 
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e Produção de Petróleo e/ou Gás Natural, a cláusula denominada – Investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento.  

A Resolução ANP Nº 33, de 24 de novembro de 2005 estabelece as diretrizes e 

credencia as ICT’s passíveis de investimento em P&D dos concessionários no valor de 1% da 

receita bruta da produção dos campos, nos quais a PE seja devida, sendo que até 50% do 

valor-base poderá ser investido nessas despesas nas instalações do próprio concessionário. O 

restante do valor-base deverá ser contratado junto às ICT’S nacionais credenciadas. O 

montante investido nas ICT’s nacionais é dedutível da obrigação total. O Regulamento 

Técnico N
o
 5 da ANP, também de 24 de novembro de 2005, especifica os requisitos técnicos 

a serem atendidos pelos concessionários para realização dos investimentos em P&D. As setas 

em vermelho (1, 2 e 3) da Figura 3.2 ilustram a origem e o destino de aplicação dos tributos 

recolhidos pela indústria do petróleo conforme a Lei 9478/97 (Lei do Petróleo) e as suas 

regulamentações. Este mecanismo legal se constitui em grande incentivo para as ICT’s 

brasileiras, tendo se tornado claramente o “divisor de águas” que separa o antes do depois em 

termos de recursos financeiros para pesquisa. O “depois” transformou para melhor as 

universidades brasileiras. 

 

        

Figura 3.2: Origem e destino dos recursos para investimentos de P&D em petróleo no Brasil.  

Fonte: Modificado pelo autor com base em Lima (2007). 
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Em 1999 foi criado o Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CTPETRO) para 

operacionalizar a aplicação de parcela dos royalties do petróleo destinados ao MCT. Segundo 

Freitas (2002) o primeiro edital do CTPETRO: “[...] propôs a articulação induzida entre 

empresas do setor petróleo e gás natural (P&GN) com a comunidade científica”. Também 

conforme Freitas (2002) os editais seguintes, seguiram quatro orientações:  

 

[...] i) ampliação da capacitação técnica das universidades e centros de P&D do 

N/NE, ii) reforço à formação de recursos humanos no setor petróleo e gás natural; 

iii) direcionamento e ampliação da atuação das empresas na definição da agenda de 

P&D para esse setor e iv) fomento a incubadoras de empresas no setor. 

 

Segundo Dagino (2003, p.294) “[...] o CTPETRO teria como recomendação estreitar 

os laços entre a universidade e a empresa privada”. Este aporte financeiro revigorou 

universidades federais carentes de recursos para investimento, custeio e P&D. Posteriormente 

fatores contingenciais decorrentes da política econômica brasileira levaram à escassez dos 

editais do CTPETRO, a partir de meados de 2005. Em compensação entraram os 

investimentos da PE, conforme a cláusula 24 dos contratos de concessão anteriormente citada 

que proporcionou a continuidade dos investimentos oriundos da indústria do petróleo para 

P&D e infraestrutura nas universidades brasileiras. 

 

3.3: Marco legal do setor petróleo para a área do Pré-Sal 

 

Em 2006, a Petrobras realizou uma grande descoberta de petróleo a cerca de 300 km 

do litoral de São Paulo abaixo de uma espessa camada de sal (isto é, mais antiga que o sal, por 

isso foi denominada de Pré-Sal), a cerca de 7.000m de profundidade, em lâmina d’água de 

2000m. Em seguida nos dois anos subsequentes treze novas perfurações confirmaram outras 

acumulações. Os estudos geológicos indicam que esta nova província petrolífera ocorre desde 

o litoral norte do estado de Santa Catarina até o litoral sul do Espírito Santo (área estimada da 

província: 149.000 km
2
) abrindo uma frente enorme de possibilidades para a exploração e 

produção de petróleo no Brasil, possibilitando inclusive que venha a tornar-se um país 

exportador. 

Este fato novo fez com que a ANP interrompesse as ofertas de blocos localizados 

nesta província para leilões e propusesse a criação de um marco legal específico para a área 
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do Pré-Sal, baseando-se na série de motivos que serão apresentados a seguir. O fator principal 

é que está identificada uma enorme jazida petrolífera, portanto, nesta área (ou contexto 

geológico) o risco exploratório é relativamente baixo para novas perfurações. Nos países 

detentores de grandes reservas que apresentam baixo risco exploratório é adotado o modelo de 

contratos de partilha de produção. O outro fator importante é o momento atual da economia 

mundial e a posição brasileira neste cenário. Em 1997 (data do marco regulatório do regime 

de concessão) o país não tinha recursos para explorar todas as áreas petrolíferas do país, e 

mais, naquela época o valor do barril de petróleo no mercado internacional era baixo (19 

U$/barril) e o risco era alto. Agora na nova província do pré-sal o risco é mínimo e o prêmio é 

máximo. Atualmente (2011) o petróleo está cotado a U$ 120/barril e o país está forte 

economicamente. O Brasil saiu da crise financeira de 2009 em situação melhor que países no 

mesmo estágio de desenvolvimento. No regime de partilha o país ganha mais porque recebe 

parte da produção em óleo, enquanto que no regime de concessão o petróleo produzido 

pertence ao concessionário e ele deve apenas recolher as participações governamentais (já 

comentadas anteriormente e sumarizadas na figura 3.2 do Capítulo 3), podendo comercializar 

o seu petróleo onde quiser. Um resumo dos principais fatores justificadores da proposta do 

novo marco regulatório do Pré-Sal está colocado no Quadro 3.2. 

 

  1997 2011 

CONTEXTO 

Redução do papel do Estado Revisão do papel do Estado 

Preço do petróleo 

US$ 19 /barril 

Preço do petróleo 

US$ 120 /barril 

BRASIL 

Alto endividamento externo Baixo endividamento externo 

Importador de petróleo 
Descoberta de uma das maiores províncias petrolíferas do 

mundo 

Carente de Investimento Perspectiva de aumento da capacidade de exportação 

Dificuldade de captação 

externa 
Parque industrial diversificado 

 

Quadro 3.2: Contexto na aprovação da Lei no 9478/97 versus contexto na época da proposta de alteração 

do marco regulatório. 

Fonte: Modificado de Jose Lima de Andrade Neto (Petrobras). 



Marco legal da inovação tecnológica no Brasil 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
61 

 

De acordo com o marco legal do Pré-Sal as empresas petrolíferas selecionadas para 

operar sob o novo regime empreenderão por sua conta e risco todas as atividades 

exploratórias. Em caso de sucesso a empresa será reembolsada em óleo pelos investimentos 

realizados. O “excedente em óleo” será repartido com o governo conforme será estabelecido 

em cada contrato de partilha da produção. O marco regulatório para a área do pré-sal está 

apresentado sumariamente na Figura 3.3 

 

 

Figura 3.3: Marco regulatório do Pré-Sal e áreas estratégicas. 

Fonte: Modificado pelo autor com base no Seminário do Pré-Sal na UFRN. (2009). 

 

Segundo sumarizado na Figura 3.3 a Petrobras receberá da União áreas com volume 

de 5 bilhões de barris de óleo contidos in-situ no Pré-Sal pelos quais pagará à União, segundo 

critérios de valoração do barril definidos através de consultoria internacional. Nestas áreas ou 

blocos operará de imediato não necessitando de aguardar leilões da ANP. Nos blocos 

ofertados pela ANP já sob o regime de partilha, a Petrobras poderá comprar 100% do bloco 

sozinha ou comprar em parceria com outras empresas.  

Nas outras áreas do Brasil passíveis de exploração petrolífera mantém-se o regime da 

Lei do Petróleo (Lei N
o
 9478/97). 

Pré-Sal e áreas  
estratégicas 

Outras áreas  

petrolíferas 

Cessão onerosa 

Partilha de  

produção 

Não haverá mudanças para áreas já 

concedidas, inclusive no Pré-Sal 

Petrobras, até 5 bilhões 
de barris de óleo 

equivalente 

Petrobras, 100% 

Petrobras (operadora) 

Terceiros (por licitação) 

Mantém-se o regime  

atual (Lei 9478/97) 
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O operador é responsável pela condução das atividades de exploração e produção, 

providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e 

recursos materiais (contratação). O operador tem acesso à informação estratégica, produção, 

custos, acesso e desenvolvimento de tecnologia. No Brasil, os contratos da ANP definem que 

o operador deve ter pelo menos 30% de participação. Nas águas profundas do Golfo do 

México (EUA) 97% dos operadores têm participação acima de 30%. Em 46 países da África, 

85% dos operadores têm mais de 30%. A atuação em parcerias é comum na indústria: 

empresas compartilham gastos e visões técnicas e conhecimento, tomando decisões e 

correndo riscos em conjunto. 

A união poderá celebrar contratos de partilha de produção nas áreas estratégicas ou do 

Pré-Sal exclusivamente com a Petrobras (100% de participação), ou com empresas 

vencedoras em licitação. Em ambos os casos a Petrobras é sempre a operadora com no 

mínimo 30% da propriedade. Em qualquer situação a União não assume riscos. As empresas 

empreendedoras, (inclusive a Petrobras), assumem todos os riscos exploratórios e em caso de 

descobertas terão ressarcidos os seus investimentos e custos, é o chamado óleo custo. Da 

parcela restante, denominada óleo lucro, o governo ficará com a maior parte, de acordo como 

foi celebrado no contrato de partilha. Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Regime de partilha da produção. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Seminário do Pré-Sal na UFRN (2009). 

 

Óleo custo 

Empresas 

União 

• União não assume riscos 
das atividades, exceto nos 
casos em que resolver 

investir diretamente; 

Óleo lucro 

• Contratados assumem 
riscos. Se houver 
descoberta comercial terão 
direito a ressarcimento dos 

investimentos; 

• Antes de contratar, a 
União fará avaliação do 
potencial das áreas e poderá 
contratar diretamente a 

Petrobras. 
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As receitas governamentais nos contratos de partilha de produção serão os royalties e 

o bônus de assinatura que não integram o custo em óleo (óleo custo). 

No que diz respeito ao regime de partilha de produção caberá ao Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) definir o ritmo de contratação dos blocos e o conteúdo nacional 

mínimo de cada contrato de partilha. Ele também definirá os blocos para contratação 

exclusiva da Petrobras (100%) e os blocos destinados para licitação pública. Será sua tarefa 

também a definição dos parâmetros técnicos e econômicos de cada contrato. Ao CNPE caberá 

a tarefa de classificar as áreas a serem estratégicas e definir a política de comercialização do 

petróleo e gás natural da União. 

Ao MME caberá planejar o aproveitamento do petróleo e gás natural no Brasil, propor 

blocos para partilha de produção depois de consultada a ANP, propor ao CNPE os parâmetros 

técnicos e econômicos dos contratos de partilha, tais como o critério para óleo lucro, propor a 

participação mínima da Petrobras nas áreas estratégicas, propor os critérios e percentuais 

máximos para custo em óleo, propor o conteúdo local mínimo, estabelecer o bônus de 

assinatura nos contratos de partilha, estabelecer diretrizes para ANP relativas à licitação, 

propor minutas de editais e de contratos, aprovar as minutas de editais e de contratos de 

partilha. 

Nas áreas estratégicas e do Pré-Sal caberá à ANP promover os estudos para subsidiar o 

MME na delimitação dos blocos para partilha, elaborar minutas de editais e dos contratos, 

promover as licitações, analisar e aprovar os planos de exploração e produção e programas 

anuais de trabalho relativos aos contratos de partilha, regular e fiscalizar bem como 

compatibilizar e uniformizar as normas aplicáveis sob diferentes regimes (cessão onerosa, 

concessão e partilha). Uma nova empresa estatal denominada Pré-Sal Petróleo S.A., será 

criada para gerir as áreas do Pré-Sal. Ela terá por objetivo diminuir a assimetria de 

informações entre a União e as empresas petrolíferas atuantes na área do Pré-Sal por meio da 

atuação e acompanhamento direto de todas as atividades na área de E&P, em especial o custo 

de produção do óleo. As suas principais atribuições serão: a gestão dos contratos de partilha 

de produção celebrados pelo MME, participando dos consórcios e dos comitês de gestão, com 

poder de voto e veto, não assumirá riscos, não realizará investimentos não possuirá ativos e 

não auferirá receitas com a partilha. Também realizará a gestão dos contratos para a 

comercialização do petróleo e gás natural da União, podendo contratar a Petrobras 

dispensando licitação, analisar os dados sísmicos do Pré-Sal, representar a união nos 
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procedimentos de individualização da produção. A Pré-Sal Petróleo S.A. não executará 

atividades de exploração e produção. 

As principais fontes dos recursos da Pré-Sal Petróleo S.A. serão provenientes da 

gestão dos contratos de partilha de produção, incluindo parcela do bônus de assinatura, da 

gestão dos contratos de comercialização, dos acordos e convênios realizados com entidades 

nacionais e internacionais, das aplicações financeiras que forem realizadas, da alienação de 

bens patrimoniais, das doações, legados, subvenções e outros. A remuneração da Pré-Sal 

Petróleos S.A. pela gestão dos contratos de partilha de produção será estipulada em função 

das fases de cada contrato e das dimensões dos blocos e campos. 

A União criará o Novo Fundo Social – NFS que proporcionará uma fonte regular de 

recursos para as atividades prioritárias de combate à pobreza e o incentivo à educação de 

qualidade, à cultura, à inovação científica e tecnológica e a sustentabilidade ambiental. Será 

uma maneira de transformar a riqueza baseada nos recursos naturais em benefício para as 

pessoas, em oportunidades e desenvolvimento humano e ambiental. O fundo receberá a renda 

do petróleo, realizará aplicações e proporcionará uma receita regular para União, que a 

direcionará para as atividades prioritárias. Os recursos do NFS repassados à União serão 

orçados e fiscalizados pelo Congresso Nacional. 

Conforme o projeto do NFS a origem destes recursos será resultado da partilha de 

produção que cabe à União, do recolhimento do bônus de assinatura de contratos de partilha 

de produção, e da arrecadação de royalties da União em contratos de partilha de produção. 

A política de investimentos do NFS será realizar investimentos no Brasil e no exterior 

com objetivo de diversificar o risco financeiro e também evitar os possíveis problemas 

advindos da “doença holandesa”; isto é, o fortalecimento da moeda nacional e o consequente 

encarecimento das exportações brasileiras, o que pode se constituir em grave problema para a 

economia do Brasil. 

Como se constata desde há alguns anos a legislação vem incorporando elementos 

novos, apontando para uma consolidação do pensamento em torno do tema da divisão e da 

aplicação dos royalties do petróleo. No Brasil, até pouco tempo, não se falava nisso, mas com 

o advento do Pré-Sal, a distribuição dos royalties passou a fazer parte do debate nacional. 

Atualmente observa-se que os governadores discutem e tentam influenciar sobre a 

distribuição dos royalties do petróleo entre os estados, mesmo naqueles onde não há produção 

de petróleo. Portanto há todo um interesse nacional e um debate em torno da questão dos 

royalties, em cuja raiz está o marco legal do setor. Trata-se de um elemento novo no debate 
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nacional sem definição até este momento, significando que o destino dos royalties do Pré-Sal 

poderá ser alterado após a publicação deste estudo. De qualquer forma espera-se que os 

investimentos em tecnologia para o setor petróleo não sejam alterados, embora este novo 

marco regulatório não especifique percentuais, valores mínimos ou regiões para canalizar os 

investimentos em P&D nas universidades brasileiras. 

Apoiando-se na fundamentação teórica e nos preceitos instituídos pelo marco legal do 

setor petróleo no Brasil, apresenta-se a seguir o modelo de cooperação universidade-empresa 

estabelecido pela Petrobras e a UFRN, cuja compreensão é o objetivo deste estudo.  
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Capítulo 4: Gestão compartilhada de P&D em 

petróleo da Petrobras com a UFRN  
 

A legitimidade institucional representada pela Petrobras e fatores contingentes ligados 

ao marco regulatório do setor petróleo influenciaram decisivamente na formação da aliança 

entre ela e a UFRN. Leve-se em conta também a dimensão global da empresa como sendo um 

fator atrativo para o desenvolvimento de parcerias com organizações de qualquer natureza e a 

sua atuação, em determinados momentos, como instrumento de governo, já que o Estado é o 

acionista controlador. Tais fatores contingentes contribuíram para a criação de um modelo de 

gestão compartilhada de recursos aplicados em P&D e infraestrutura, cuja compreensão é 

objeto deste estudo. 

Neste trabalho entende-se por Gestão Compartilhada de P&D (GC) o processo de 

gerenciamento mútuo dos projetos de P&D e Infraestrutura em petróleo da Petrobras com a 

UFRN, através de uma relação diádica conforme conceituado por Granovetter (1992) apud 

Lopes e Baldi (2009). A GC representa um modelo integrativo do que foi visto anteriormente 

na fundamentação teórica. Ela é o resultado da soma de aspectos ligados à necessidade de se 

obter tecnologias aplicadas para a solução de problemas, aliados a materialização de uma 

estratégia tecnológica, que conduziu ao desenvolvimento de uma sólida cooperação 

universidade-empresa, em busca de recursos, conhecimentos e novos relacionamentos. São 

aspectos que ora se complementam e ora se contrapõem, mas sempre em evolução, 

solidificando a confiança entre os parceiros. Como resultado existe uma relação baseada em 

pontos focais nos níveis institucional e técnico, que exercem governança híbrida do 

relacionamento universidade-empresa. Os técnicos da empresa (engenheiros, geólogos, 

geofísicos, químicos etc) e os professores da universidade que coordenam par a par os 

projetos de pesquisa, conforme ilustrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Relação diádica em dois níveis do modelo de gestão compartilhada de P&D em petróleo da 

Petrobras com a UFRN. 

Fonte: Modificado pelo autor com base em Lima (2007). 

 

O processo de relacionamento da Petrobras com a UFRN não aconteceu por acaso. Foi 

um processo bem planejado e sempre acompanhado de avaliações. O processo de 

aproximação universidade – empresa foi planejado bem antes de existir a GC. A GC foi uma 

decorrência que solidificou uma série de articulações políticas e empresariais, no caso 

envolvendo a Sede da Petrobras e o CENPES, a ANP, a ANDIFES e o MCT, conforme o 

relato de um gestor da universidade em entrevista concedida ao autor deste estudo na fase de 

levantamento de dados de campo: 

 

Este é um processo que a gente tem que enxergar em várias etapas. Com a criação 

do CTPETRO, nós iniciamos um processo de parceria com o CENPES. E aí veio de 

fato uma primeira leva de projetos bastante significativos, então isso é um marco, 

isso começa na conversa de alguns grupos de pesquisa nossos com o CENPES, 

com a mediação local da Unidade da Petrobras, com apoio explícito da 

administração central da Petrobras. Nesse primeiro momento nós trouxemos um 

diretor da ANP para mostrar a nova configuração do financiamento para P&D na 

área de petróleo e gás. Nós tivemos conversas com o MCT que articulava a 

implementação do CTPETRO. Então os grupos trabalharam juntamente com a 

PETROBRAS, CENPES, e nós trabalhamos apoiando essa ação deles, junto com a 

PETROBRAS e o CENPES, mas simultaneamente trabalhando com a ANP e com o 

MCT. (GU4). 

 

projeto 
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Na fase inicial do relacionamento, em 1999, a UFRN não tinha grande tradição 

acadêmica em petróleo, tampouco dispunha de infraestrutura laboratorial para desenvolver 

pesquisas nesta área. A partir da criação do Fundo Setorial CTPETRO em 1999 e do 

lançamento do seu primeiro edital a parceria em P&D com a Petrobras foi estabelecida e 

ampliada gradativamente. O primeiro edital do CTPETRO financiava projetos de pesquisa na 

cadeia do petróleo que fossem apresentados conjuntamente por universidades e empresas. As 

empresas parceiras deveriam fornecer contrapartida financeira de até 30% do valor total do 

projeto. A Petrobras procurou a UFRN e após algumas reuniões iniciais de aproximação 

envolvendo a Reitoria, a Pró-Reitoria de Pesquisas e o Centro de Ciências Exatas e da Terra 

(CCET), com a participação de diversos interlocutores da empresa e da universidade, foi 

apresentada pela Petrobras uma lista de dez temas de P&D para concorrer ao primeiro edital. 

A partir destes temas os parceiros formataram as 10 propostas para concorrer ao edital. Todas 

as propostas foram aprovadas pela FINEP constituindo-se no maior aporte do edital dentre 

todas as universidades nacionais participantes. O êxito no edital foi atribuído às várias 

reuniões preparatórias e de aproximação realizadas entre a empresa e a UFRN para negociar 

os projetos e preparar os dados antecipadamente ao lançamento do edital. A “engenharia 

financeira” desta proposta ao CTPETRO é apresentada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Fluxo dos recursos e objetivos da PETROBRAS e UFRN no primeiro edital CTPETRO. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Termo de Cooperação n
o
 xxx.4.016.00-3. 
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Tendo sido aprovado este pacote de projetos foi estabelecido o convênio nº 

65.99.0475.00 entre a FINEP e a FUNPEC no valor de R$ 15,2 milhões e o Termo de 

Cooperação (TC) n
o
 xxx.4.016.00-3

22
 entre a Petrobras e a FUNPEC com prazo de cinco 

anos. Este TC iria gerir a contrapartida de R$ 3,8 milhões da empresa aos dez projetos recém-

aprovados. Os projetos, regulados por convênios específicos ficaram “pendurados” no TC 

“guarda-chuva”. A distribuição dos recursos de contrapartida financeira e não financeira 

foram distribuídos conforme a Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1: Recursos de contrapartida da Petrobras aos projetos do primeiro edital CTPETRO na UFRN. 

 

N.º PROJETO 

(apelido) 

CONVÊNIO 

ESPECÍFICO N.º 
23

 

CONTRAPARTIDA 

FINANCEIRA 

CONTRAPARTIDA NÃO 

FINANCEIRA 

1 Multilaterais aaa.x.035.00.7 901.312,34 745.770,00 

2 WAG aaa.x.038.00.5 309.711,29 0,00 

3 Polímeros aaa.x.037.00.2 219.947,51 0,00 

4 Poço "U" aaa.x.036.00.1 324.232,16 224.337,00 

5 Wavelet  aaa.x.039.00.8 70.866,14 0,00 

6 Cimentos aaa.x.031.00.6 120.888,11 50.000,00 

7 BCP eólica aaa.x.032.00.9 118.645,80 10.000,00 

8 Eletromagnetismo aaa.x.034.00.4 91.863,52 411.560,00 

9 Biotecnologia aaa.x.033.00.1 135.118,11 60.000,00 

10 Mov. Fluidos aaa.x.030.00.3 15.748,03 0,00 

TOTAL GERAL  (R$)  2.308.333,00 1.501.667,00 

 
 
 

APLICAÇÃO 

 Pagamentos de bolsa de 
pesquisa, consultoria, taxa de 

administração, serviços, 
materiais e equipamentos  

Fornecimento de serviços, 
materiais e consultoria 

técnica  

Fonte: PETROBRAS TC xxx.4.016.00-3. Modificado pelo autor. 

 

O TC estabeleceu as reuniões de medição trimestrais dos projetos de P&D. A medida 

que o tempo passou agregou-se à GC o acordo de cavalheiros sobre a contrapartida financeira 

da empresa, que seria proporcional ao avanço da pesquisa considerando cada convênio 

específico individualmente. O procedimento de acompanhamento sistemático dos projetos, 

seja através de reuniões trimestrais de medição, com a participação de representante da 

FUNPEC, ou de outros eventos para este fim, transformou-se numa tradição da GC. A 

simplicidade e a sistematização do acompanhamento dos projetos é o que faz com que o 

modelo de GC funcione. 

As obrigações da Petrobras estipuladas pelo TC foram encerradas em 04/05/2003. A 

relação entre a FINEP e a FUNPEC durou até 2008, incluiu obras de infraestrutura, auditorias 

e visitas técnicas de inspeção das atividades. Em 09/10/2008 foi assinado o Termo de 

                                                        
22 Número do TC modificado pelo autor para manter sigilo sobre documentos da Petrobras. 
23 Número do Convênio Específico modificado pelo autor. 
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Recebimento Definitivo entre a FUNPEC e a Petrobras encerrando juridicamente o TC. Os 

repasses da empresa aos projetos, corrigidos monetariamente até a data do encerramento 

totalizaram R$ 4,089 milhões. No período compreendido entre o ano 2000 e 2005 outros 

editais aconteceram priorizando diversos temas da cadeia de E&P, Em alguns editais a 

parceria aprovou projetos e em outros a universidade participou sozinha em busca de recursos 

de fomento.  

Mas nem sempre os projetos de P&D, Infraestrutura ou mistos, aconteceram apoiados 

por editais públicos da FINEP. A partir de 2006 a Petrobras passou a contratar diretamente 

projetos de P&D através das redes temáticas instituídas em função da  Participação Especial. 

Nesta modalidade as propostas que continham conteúdo de infraestrutura eram submetidas à 

aprovação prévia da ANP e aquelas caracterizadas puramente como P&D eram contratadas 

diretamente. Desta forma a empresa atendia o pressuposto da Resolução 33 da ANP de 24 de 

Novembro de 2005. Dessas duas maneiras um grande conjunto de projetos foram realizados 

pela parceria que perdura até os dias atuais. Atualmente estima-se que, somando-se as 

engenharias, a geologia, a geofísica, a química do petróleo e o curso de direito do petróleo são 

cerca de 500 pessoas envolvidas em atividades ligadas ao tema petróleo. Até o final de 2009, 

marco final para contagem de projetos e relatórios para este estudo, contabilizou-se a 

realização de 73 projetos de P&D e 29 projetos de infraestrutura, desenvolvidos na UFRN de 

interesse da Petrobras. De acordo com a natureza dos processos de E&P os projetos de P&D 

desenvolvidos podem ser agrupados por área de conhecimento conforme o Quadro 4.1. 

 

Geologia e 

Geofísica 

Engenharia 

Química e 

Química 

Engenharias Física Biomédicas 

19 25 27 1 1 

 

Quadro 4.1: Projetos de P&D da Petrobras com a UFRN por área de conhecimento. 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Outra conseqüência atrelada a este fato é que para realizar os projetos de P&D alguns 

laboratórios necessitaram ser construídos, assim sendo, paulatinamente foi criada a 

infraestrutura para pesquisas composta pelos 39 laboratórios, conforme o Quadro 4.2.  

INFRAESTRUTURA RESULTANTE DA PARCERIA EM P&D DA PETROBRAS COM A UFRN 
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LABORATÓRIOS ASSOCIADOS AO NÚCLEO DE 

PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS (NUP-ER) 

Antigo NEPGN 

LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO 

PRIMÁRIO E REÚSO DE ÁGUAS PRODUZIDAS E 

RESÍDUOS (NUPPRAR) 

1) Algoritmos Experimentais e Desenvolvimento de software. 

2) Matemática Computacional à Industria do Petróleo. 

3) Avaliação e Medição de Vazão (LAMP). 

4) Genética Molecular Aplicada a Petróleo. 

5) Catálise e Petroquímica. 

6) Central Analítica. 

7) Cimentos e Tecnologias Ambientais. 

8) Combustíveis. 

9) Combustão. 

10) Eletroquímica, Corrosão e Tecnologias Ambientais. 

11) Energias Renováveis. 

12) Engenharia Bioquímica. 

13) Célula  PVT. 

14) Estudos Avançados em Sistemas Complexos Ligados a 

Petróleo e Gás. 

15) Geologia e Geofísica de Petróleo. 

16) Geomática. 

17) Geoquímica Ambiental. 

18) Instrumentação Inteligente em Rede. 

19) Metrologia. 

20) Modelagem e Simulação Numérica de Vapor. 

21) Pesquisas em Petróleo. 

22) Realidade Virtual. 

23) Tecnologias de Tensoativos. 

24) Termodinâmica e Reatores Catalíticos. 

25) Laboratório de Automação  em Petróleo (LAUT) 

26) Estudos de Afloramentos Análogos. 

27) Laboratório de Automação em Petróleo. 

28) Laboratório de Polímeros. 

29) Geofísica Aplicada 

30) Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e 

Monitoramento Ambiental-GGEMMA 

31) Laboratório de Geoprocessamento - GEOPRO 

1) Central de análises  químicas do NUPPRAR.  

2) Ampliação do laboratório de hidrogeologia 

(LAHIDROGEO).  

3) Adequação do LARHISA.  

4) Ampliação do laboratório de membranas e colóides para 

tratamento de águas  ( LAMECO).  

5) Central de tratamento de resíduos (CATRE). 

6) Laboratório de monitoramento, tratamento e reúso 

(LAMTRE). 

7) Laboratório de caracterização físico química de água 

produzida por métodos adsortivos (LABTAM).  

8) Laboratório de processos e catalisadores na área de refino.  

 

 

Quadro 4.2: Infraestrutura resultante da parceria em P&D da Petrobras com a UFRN.  

Fonte: Relatório UFRN/NEPGN (2007) e esta pesquisa. 

 

Foram diversas as dificuldades iniciais para estabelecimento da parceria, dentre elas a 

linguagem. Para superar as dificuldades de comunicação entre técnicos da Petrobras e 

acadêmicos foram realizados diversos seminários de integração. Nesta etapa de aproximação 

houve indagações de docentes quanto aos reais propósitos da empresa dentro da universidade 

e os possíveis prejuízos que a pesquisa aplicada poderia trazer para a academia. De acordo 

com o relato de um gestor da UFRN entrevistado neste trabalho:  

 

Na realidade neste período 1998 ainda tinha muita resistência na academia com 

relação à questão da aproximação com o setor empresarial, quer dizer havia muita 

desconfiança, havia certo purismo de que isso significava perda de autonomia da 
instituição no sentido de escolher os seus temas, de melhor participar de uma forma 

crítica das questões da sociedade. Essa coisa é alimentada pelos dois lados, que o 

próprio setor empresarial, pelo fato histórico da nossa política industrial não 

incentivar o empresário a investir em P&D e em inovação, é bom lembrar que a Lei 

da Inovação é de 2004, que criou um novo cenário para as relações universidade-

empresa, então não havia nem instrumentos de política industrial de C&T que 

criasse um ambiente favorável de aproximação, e logicamente esse distanciamento 

histórico criou desconfiança dos dois lados, o empresário acha que a universidade 

só trabalha com temas teóricos e não responde as demandas deles no prazo que eles 
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queriam e a academia desconfia fortemente do setor empresarial, que eles querem 

se aproveitar, interferir nas escolhas das universidades. Com o CTPETRO isso 

mudou muito. Inclusive o comportamento acadêmico era carregado com um viés 

ideológico muito forte. Com a redemocratização do país, se criou muitos vieses 

ideológicos dentro da instituição, de proteção da instituição, de receios de 

intervenções externas, porque tinha uma história muito grande de intervenções 

externas, de escolha do reitor, que era feito tudo lá fora, tinha um ambiente também 

fruto deste momento da redemocratização do país  que também se somava nessa 

direção. Então era um ambiente de desconfiança, não era comum as universidades 

buscarem recursos nas empresas. (GU4) 

 

Outra dificuldade, pelo lado da empresa era a perspectiva de alguns gerentes, que 

acostumados ao ambiente monopolista pré Lei do Petróleo, tinham dificuldades em ceder 

dados para o desenvolvimento das pesquisas, algo novo em sua rotina. E em alguns casos, 

provavelmente ocasionado também pelo medo de perder vantagem competitiva em relação a 

outros competidores do mercado. Também do lado da empresa alguns mais céticos 

comentavam que a UFRN não tinha capacidade para resolver as demandas tecnológicas da 

Petrobras. Ou seja, inicialmente havia bastante desconfiança de ambos os lados. A GC foi 

resultado de um processo de convergência-construção-avaliação. O relacionamento 

universidade-empresa foi sendo fortalecido na medida em que eram obtidos resultados e se 

estabeleceu realmente quando a UFRN, estimulada pela Petrobras, criou o Núcleo de Estudos 

em Petróleo e Gás Natural (NEPGN). O Núcleo é uma organização transversal dentro da 

universidade, que está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisas, possui um coordenador e aglutina 

pesquisadores de diversos Centros Acadêmicos. Dentre os seus objetivos está atuar como o 

portal de entrada e coordenar os assuntos ligados ao petróleo na UFRN. Atualmente, dado que 

o tema energia renovável adquiriu evidência no Estado do Rio Grande do Norte, o Núcleo 

absorveu esta atividade e passando a se chamar Núcleo de Petróleo e Energias Renováveis 

(NUP-ER) com alguns dos laboratórios associados desenvolvendo pesquisas em biodiesel, 

energia eólica e solar. 

Um fator importante da GC é a continuidade, segundo declarou um gestor da 

universidade entrevistado: 

Em Educação e C&T a palavra chave é continuidade das políticas e das pessoas. 

(GU4) 

A continuidade da gestão desta parceria universidade-empresa, objeto deste estudo se 

deu da seguinte forma: ela passou por duas gestões consecutivas do mesmo reitor, antecedida 

por um reitor que antes de assumir a reitoria era o vice-reitor, portanto a gestão universitária 
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teve continuidade durante 12 anos.
24

 Do ponto de vista operacional a GC teve desde o seu 

início os mesmos pontos focais
25

. A intenção deste reducionismo intencional dos pontos 

focais foi transformar a relação institucional em uma relação diádica apenas, a fim de que se 

tivesse controle sobre os processos e um reduzido número de interlocutores. A competência 

exigida para os pontos focais é ter visão ampla dos processos para poder defender os 

interesses das duas instituições respectivamente, um bom relacionamento dentro das suas 

instituições e dedicação pessoal. O ponto focal na empresa, que também é um técnico sênior 

recebe demandas/problemas técnicos e avalia se a universidade tem ou não competência para 

atender. Ultrapassado este passo, as demandas são encaminhadas ao ponto focal na 

universidade que as encaminha ao pesquisador adequado. Normalmente é assim que acontece, 

mas atualmente devido à longa convivência entre as pessoas também há contatos diretos, 

sendo os pontos focais acionados para finalizar as negociações ou resolver algum impasse 

burocrático. Nos dias atuais impulsionados pelos anos de convivência entre equipes de 

pesquisadores de um lado e de técnicos da Petrobras de outro, novos pontos focais (nível 

técnico) se formaram espontaneamente, tanto na empresa quanto na universidade. É o caso 

das áreas de automação de processos, geologia e engenharia de poço. Este fato é importante, 

pois mostra uma espécie de nucleação que vai se expandindo, criando novos líderes 

(temáticos), consolidando a relação universidade-empresa e, evidencia a importância de 

determinados nós da rede de relações que foi criada espontaneamente. Estes novos pontos de 

nucleação confirmam a importância da componente social nas redes interorganizacionais e 

leva-nos a visualizar as suborganizações se formando dentro de organizações maiores, 

conforme afirmado por Lopes e Baldi (2009) “[...] pensar as organizações como estando 

dentro de redes de relacionamentos interfirmas, que são cruciais para o seu sucesso e 

sobrevivência”. 

Outro fator importante de aglutinação em torno da proposta de cooperação tecnológica 

(no supracitado termo de cooperação inicial) foram os projetos de grande porte, alguns 

demorando até cinco anos para serem concluídos, porque houve a necessidade de construção 

da infraestrutura para serem realizados. Tudo isso se constituiu em motivo para a realização 

de muitas reuniões técnicas de avaliação, seminários anuais, palestras em sala de aula que 

conduziram ao compartilhamento de conhecimentos consolidando relacionamento. Assim 

sendo, as demandas de P&D começaram a fluir levadas pela Petrobras para a universidade. 

                                                        
24 Isso minimizou quaisquer possíveis efeitos negativos que poderiam ser causados pela troca de quatro gestores 

da fundação de apoio, pois este é um cargo de confiança do reitor. 
25 De 1999 a 2009 houve apenas uma substituição de ponto focal gestor na UFRN, ocorrida no primeiro ano da 
parceria e nenhuma na Petrobras. 
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Este fluxo ocorria uma vez ao ano porque estava atrelado ao processo de levantamento de 

demandas de P&D da companhia que por sua vez estava atrelado ao planejamento estratégico 

anual. Este, portanto é o fórum de decisão para investimento em pesquisas. O fluxo inverso de 

ofertas de projetos de pesquisas também ocorre, mas numa quantidade bem menor. Houve 

iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisas da UFRN de se constituir neste canal inverso (da 

universidade para a empresa), entretanto as propostas advindas, embora importantes, 

dificilmente alinhavam-se ao planejamento estratégico da empresa naquele momento. A título 

de exemplo de propostas recebidas e não priorizadas cita-se: estudo da aplicação dos royalties 

do petróleo nos municípios produtores e os efeitos sociais; estudo de possível contaminação 

do petróleo por componentes radioativos contidos em rochas graníticas do embasamento 

cristalino da Bacia Potiguar, entre outros. 

À época, as demandas trazidas pela Petrobras para a UFRN se relacionavam com 

caracterização geológica de reservatórios em formações geológicas candidatas a poços 

especiais, criação de cimentos especiais para poços submetidos à injeção de vapor, estudos de 

métodos de recuperação avançada, novos domínios matemáticos no processamento sísmico, 

rotinas computacionais para otimização de rotas de sondas de produção, estudos de 

biotecnologias para recuperação de petróleo e energias alternativas para produção de petróleo. 

Atualmente, as demandas são focadas em materiais especiais para cimentação de poços, 

serviços de análises de águas produzidas e resíduos, e na automação da produção de petróleo. 

Os pontos focais e os coordenadores técnicos reúnem-se trimestralmente para avaliar
26

 

o progresso do projeto de pesquisa conforme planejado nos cronogramas. Estas reuniões 

constituem-se uma rotina. Elas são realizadas nos meses de março, junho, setembro e 

dezembro. Durante muito tempo a medição de junho era realizada na forma de um seminário 

de P&D, onde o conjunto de pesquisadores incluindo outras ICT’s além da UFRN, 

apresentava as pesquisas contratadas pela Petrobras para uma platéia de técnicos, alunos e 

pesquisadores, técnicos, clientes dos projetos, pesquisadores do CENPES e gerentes. Na 

abertura destas reuniões participavam o reitor e o gerente geral da UO. O objetivo destes 

seminários era divulgar os resultados das pesquisas e as expertises disponíveis nas 

universidades. Em 2009, por motivo de contenção de custos, a prática do seminário foi 

interrompida, mantendo-se as medições trimestrais.  

O processo de contratação dos projetos é fiscalizado pela ANP da seguinte forma: se o 

projeto utiliza recursos da PE e contiver dispêndios em infraestrutura numa parcela maior que 

                                                        
26 No jargão técnico são as reuniões de medição dos projetos. 
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20% do total ele deve passar pela “aprovação prévia” da ANP, caso contrário somente 

necessita-se dar “conhecimento prévio” a ela. Desta forma, são firmados contratos, convênios 

e termos de cooperação. A Fundação recebe e repassa os recursos financeiros do 

financiamento da empresa aos pesquisadores. O acompanhamento técnico de cada projeto de 

pesquisa é feito pelos dois coordenadores, e acontece, teoricamente de forma contínua, mas os 

encontros deles geralmente são nas reuniões de medições. Técnicos da FUNPEC também 

participam das medições onde têm a oportunidade de informar ou receber feedbacks 

burocráticos. A medição é acordada entre os coordenadores (um da Petrobras e o outro da 

universidade) que definem a percentagem realizada de cada etapa do cronograma em relação 

ao total da etapa. No início da parceria a percentagem realizada definia a proporção do 

pagamento da empresa.
27

 Este detalhe visava atribuir um caráter empresarial ao 

empreendimento de P&D. Na reunião de medição é apresentado um relatório de medição do 

projeto de pesquisa, com a percentagem realizada de cada etapa do plano de trabalho. Na GC 

este relatório é denominado de Relatório de Três Gerações (3G). Tal nome é atribuído por ele 

abordar o Planejado, o Realizado e os Resultados. Desta forma, evidenciam-se os Pontos 

Problemáticos e as Ações Corretivas necessárias para prosseguir adiante, conforme o Quadro 

4.3.  

 

Quadro 4.3: Modelo de relatório de medição de projetos. 

Fonte: GC, modificado pelo autor. 

 
                                                        
27  Exemplo: Para contratos, upondo que o realizado do trimestre fosse 80% o repasse financeiro seria 80% do 
total a ser pago no trimestre. Nos convênios o repasse é dependente da aprovação da  prestação de contas. 
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Além do relatório de medição, cujo estabelecimento é parte de um acordo informal 

(pois não consta do contrato), os instrumentos contratuais estabelecem os relatórios parciais, 

os entregáveis da pesquisa e o relatório final do projeto. Eles constituem-se nos documentos 

oficiais do projeto perante a Fundação e a estrutura de apoio da empresa. São elaborados pela 

equipe de pesquisadores e enviados ao coordenador técnico da Petrobras, que analisa, aprova 

e divulga aos interessados na empresa, através do sistema de documentação técnica da 

companhia. 

Tendo a parceria colaborativa universidade-empresa, aqui descrita como campo de 

estudo, foi estabelecida a metodologia de pesquisa para estudá-la, que será descrita a seguir, 

no Capítulo V. 

 



 

Carlos Alberto Poletto, Dezembro 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                     _______________________ 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 

 
 

METODOLOGIA 
 
 

                                     _______________________ 
 

 
 
 

 
 
 



Metodologia 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
79 

Capítulo 5: Metodologia 
 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para o 

estudo da parceria, em busca da compreensão do problema de pesquisa.  

 

5.1: Abordagem da pesquisa 

 

O desenvolvimento do trabalho de pesquisa de campo se dá a partir do referencial que 

contempla a análise qualitativa da estratégia, da busca pela inovação tecnológica, das lições 

aprendidas na construção da relação universidade - empresa, de forma a registrar na literatura 

o case da parceria em P&D da Petrobras com a UFRN. De acordo com Vieira (2009, p.5):  

 

[...] na pesquisa qualitativa busca-se levantar opiniões, as crenças, o significado das 

coisas nas palavras dos respondentes. Para isso, procura-se  interagir com as 

pessoas, mantendo a neutralidade. Este tipo de pesquisa é exploratória no sentido 

de buscar conhecimento para uma questão sobre a qual as informações disponíveis 

são ainda insuficientes. Ela também é considerada por alguns como soft science.  

 

Portanto baseado em Vieira (op.cit) define-se esta pesquisa como qualitativa e um 

estudo de caso. Analisa-se em perspectiva um relacionamento institucional com 10 anos de 

existência. A técnica adotada é a triangulação dos dados obtidos através de questionários, 

entrevistas, pesquisa documental nos instrumentos contratuais e relatórios. Convencionou-se 

chamar de pesquisa de campo a atividade relacionada a obter dados através de questionários e 

entrevistas. 

 

5.2: Campo da pesquisa e abrangência da análise 
 

O campo empírico da pesquisa é o Núcleo de Petróleo e Energias Renováveis (NUP-

ER) antigo NEPGN, o Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e 

Resíduos (NUPPRAR), e a Unidade de Operacões de Exploração e Produção da Petrobras no 

Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE).  

O período de tempo analisado é a década 1999 a 2009. Neste período foi construída 

uma sólida relação de C-U-E através da realização de projetos de P&D e infraestrutura que 
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mudaram a UFRN e a sua relação com a Petrobras. Nessa década a Petrobras realizou 148 

projetos de P&D e Infraestrutura na área de petróleo no Rio Grande do Norte considerando-se 

as parcerias com a UFRN, o Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis (CT-Gás), 

a Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF-RN), 

conforme o Quadro 5.1.  

 

Tipo de projeto => 

Parceria 

P&D INFRA 

ESTRUTURA 

SERVIÇO CAPACITAÇÃO 

Petrobras e UFRN 73 29 162 0 

Petrobras e IF-RN 18 9 0 18 

Petrobras e CT-Gás 2 0 0 1 

Petrobras e SENAI 11 4 0 0 

Petrobras e UFERSA 1 1 0 0 

 

Quadro 5.1: Projetos da Petrobras com ICT’s no Rio Grande do Norte.  

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

No Quadro 5.1 pode-se ver a distribuição quantitativa dos projetos realizados pela 

Petrobras com ICT’s no Estado do Rio Grande do Norte no período de tempo analisado. Os 

projetos da Petrobras com as demais ICT’s acima citadas não foram considerados nessa 

pesquisa uma vez que o foco deste estudo é a cooperação da Petrobras com a UFRN. Estes 

dados explicitam a dependência de recursos da Petrobras em relação ao ambiente no que diz 

respeito ao desenvolvimento de parcerias em P&D, corroborando a aplicação da Visão 

Baseada em Recursos como modelo teórico organizacional para avaliar o modelo de GC.  

O número de projetos amostrado neste estudo de caso foi definido pelos questionários 

respondidos versus a quantidade de projetos que o sujeito coordenou. Assim obteve-se a 

amostra de 49 projetos listados no Quadro 5.2. Calculada estatisticamente a amostra 

necessária é igual a 43 considerando-se a população de projetos de P&D e Infraestutura do 

Quadro 5.1 e utilizando-se a equação: 

,   onde: 

n – tamanho da amostra 

N – população 103 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança (tabela) 

p – Nível de confiança padrão 95% 

e - erro amostral padrão 5%. 
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PROJETOS AMOSTRADOS NESTE ESTUDO 

P&D (com algum conteúdo de infraestrutura) INFRAESTRUTURA (exclusivamente infraestrutura) 

1) Caracterização geomecânica de reservatórios heterogêneos 

para aumento do FR através de poços multilaterais. 

2) Estudo de WAG para recuperação de petróleo. 

3) Piloto de injeção de polímeros para recuperação de petróleo. 

4) Perfuração de poço em “U“. 

5) Aplicação da transformada wavelet visando a melhoria da 

resolução sísmica em sondagens de petróleo. 

6) Materiais alternativos para a cimentação e a correção de 

poços de petróleo submetidos a injeção cíclica de vapor. 

7) Acionamento eólico de BCP para elevação de petróleo. 

8) Aquecimento eletromagnético associado com injeção de 

água no campo de Canto do Amaro. 

9) Estudos de vias biotecnológicas aplicáveis à tecnologia do 

petróleo. 

10) Desenvolvimento de software para gerenciamento da 

movimentação de fluidos. 

11) Especificação e avaliação de lubrificante de alto 

desempenho para aumentar a vida de redutores para UB.  

12) Regeneração de Fluido de Perfuração. 

13) Mapeamento hidrogeoquímico das águas da Formação 

Pendência na Bacia Potiguar. 

14) Análise de Compatibilidade Eletromagnética e dos 

Sistemas de Aterramento das Instalações de Produção da UN-

RNCE.  

15) Precisão, sensibilidade e eficácia da resposta de um pig de 

perfilagem aplicado a um duto de petróleo.  

16) Impermeabilizantes para fibras vegetais. 

17) Desenvolvimento de sistemas de simulação, controle e 

supervisão para elevação artificial.  

18) Conjunto de sensoriamento para detecção da contaminação 

do óleo isolador do motor do método BCS.  

19) Sistema de medição da vazão de gás para poços de petróleo 

produzidos por "Plunger-Lift”.  

20) Automação de Poços - AUTOPOC. 

21) Detecção de vazamentos através de análises de sinais 

distintos correlatos. 

22) Tratamento de águas produzidas pelo método MDIF. 

23) Evolução Pós-Rifte dos principais sistemas de falhamentos 

na Bacia Potiguar. 

24) Cimento composto com aditivo expansivo para prevenir 

migração de gás. 

25) Uso de rejeito cerâmico em geopolímero. 

26) Rejeito cerâmico para evitar retrogressão. 

27) Gerência da informação de processos de automação 

industrial para suporte à tomada de decisões - Fase II. 

28) Rede Wireless aplicada a produção de  petróleo. 

29) Estudo da Segregação gravitacional x deslocamento frontal 

na injeção de vapor. 

30) Automação de Poços – AUTOELEV 

31) Automação de Poços – AUTOPOC II 

32) Pasta de cimentos flexíveis com poliuretana 

33) Pasta de cimento composto com aditivo expansivo 

34) Avaliação da potencialidade da perlita na adsorção de sais 

dissolvidos e metais pesados em águas produzidas e 

reaproveitamento na irrigação da “atriplex nummularia”. 

35) Estudo de processos evaporativos para dessalinização de 

água produzida de petróleo.  

36) Aplicação de microemulsões na produção de petróleo.  

37) Desenvolvimento de metodologia para a determinação da 

curva de evolução de gás sulfídrico de petróleos.  

38) Mapeamento e análises de resíduos e incrustações visando a 

identificação das causas da sua formação.  

39) Geoquímica de água produzida em campos maduros – 

aplicação campo de Monte Alegre – Bacia Potiguar, RN.  

40) Úso racional e reúso controlado de águas na sede da UN-

RNCE. 

1) Implantação de uma central de análises  químicas no núcleo 

de processamento da UFRN.  

2) criação, montagem e implantação de laboratório de 

hidrogeologia/UFRN – LAHIDROGEO.  

3) Adequação do LARHISA - UFRN para atuar no segmento 

produção de petróleo – LARHISA.   

4) Ampliação do laboratório de membranas e colóides para 

tratamento de águas  - LAMECO.   

5) Central de tratamento de resíduos – CATRE. 

6) Laboratório de monitoramento, tratamento e reúso – 

LAMTRE. 

7) Implantação de um laboratório de caracterização físico 

química de água produzida por métodos adsortivos – 

LABTAM.  

8) Implantação da infra-estrutura física do laboratório de 

desenvolvimento de processos e catalisadores na área de refino 

na UFRN.  

9) Implantação de infra-estrutura para caracterização de 

reservatórios de petróleo, fluidos e incrustações na UFRN. 

 

Quadro 5.2: Projetos amostrados neste estudo.  

Fonte: Dados desta pesquisa. 
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5.3: Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos da pesquisa são as pessoas participantes da parceria Petrobras - UFRN, a 

saber: os coordenadores de projetos de P&D, os clientes da pesquisa e os gestores do 

processo, totalizando 50 pessoas, sendo 30 da UFRN e 20 da Petrobras. Como definido essas 

pessoas estão diretamente envolvidas nos projetos amostrados na pesquisa de campo. 

 

5.4: Instrumentos da pesquisa 
 

5.4.1: Questionários 

 

Os questionários foram baseados nas questões de pesquisa propostas no Capítulo 1, 

cobrindo os tópicos referentes ao modelo de gestão da parceria, o conhecimento gerado, as 

inovações criadas, a melhoria de processos, as articulações construídas e os benefícios ao 

processo de ensino-aprendizagem. Os questionários foram enviados aos sujeitos através de 

email. São questionários auto-aplicativos, isto é, os próprios respondentes preencheram e 

devolveram também por email. Os questionários utilizados possuem questões fechadas e 

abertas para complementação ou comentários. Os questionários enviados para os 

coordenadores da Petrobras e da UFRN estão, respectivamente, nos Anexos I e II.  

Para a avaliação das questões fechadas foi empregada a escala de Likert (1932) na 

forma de declarações positivas para que o respondente informe em que medida de intensidade 

concorda, discorda, ou se desconhece a declaração. Dessa forma, procurou-se obter a 

intensidade da resposta bem como a avaliação que o sujeito faz do tópico em referência, 

podendo ser positiva ou negativa. Foram adotadas neste trabalho cinco possibilidades de 

escolha para o respondente marcar a opção que acha melhor, tendo a possibilidade de 

discordar totalmente até concordar totalmente. Na análise de Vieira (2009, p.42): 

 

[...] as declarações em questionários com cinco alternativas, conhecidas como itens 

de Likert, são muito usadas em levantamentos de dados. O uso de declarações – e 

não apenas de questões – aumenta a flexibilidade do questionário e pode tornar a 

tarefa do participante mais agradável. 

 

Seguindo-se a sugestão de Vieira (2009) as declarações foram construídas evitando-se 

o uso de frases negativas para desta forma não retornarem respostas confusas e de difícil 
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interpretação. O conjunto das respostas obtidas constitui a base de análise para compreender o 

problema de pesquisa posto no Capítulo 1.  

 

5.4.2: Entrevistas 

 

O levantamento de opiniões e informações foi complementado por entrevistas 

semiestruturadas cujas perguntas são usadas como um roteiro ou um guia leve para a reunião. 

As entrevistas foram conduzidas de forma a deixar o entrevistado livre para se expressar à 

vontade. As entrevistas realizadas podem ser definidas como pesquisa de campo qualitativa. 

Todas elas foram realizadas com as pessoas inseridas no processo da parceria entre a 

Petrobras e a UFRN, a saber: reitor, pró-reitor, diretor de centro, gestor da Fundação, 

coordenadores de rede temática e coordenadores de projeto. Os critérios de escolha das 

pessoas para serem entrevistadas foi o destaque que obtiveram em criar e participar da 

parceria. O destaque deve-se à produção de resultados, liderança no processo, apresentação de 

projetos, líder de grupo ou de rede. 

As entrevistas procuraram explorar a relação do interlocutor com a parceria, os seus 

objetivos ao participar dos projetos (diretamente, indiretamente) e situação do seu grupo em 

termos de antes e depois de interagirem com o outro lado da parceria, de forma a obter a sua 

análise crítica do processo. Os roteiros de entrevista utilizados encontram-se no Anexo 3. 

 

5.5: Análise dos dados 

 

Com a análise dos dados espera-se fornecer à outros pesquisadores, interessados na 

gestão e na avaliação da aplicação de recursos de fundos setoriais, as informações sobre este 

modelo em particular de aliança entre empresa-universidade. Espera-se também contribuir 

para que a GC evolua no sentido de ampliar os investimentos em P&D obtendo mais e 

melhores resultados nas pesquisas. 

Os dados quantitativos foram obtidos através das questões fechadas que foram 

tabuladas separadamente em planilha e geradas figuras para comparação de convergências e 

divergências sobre uma mesma pergunta, na visão de sujeitos posicionados em ambos os 

lados da parceria. As comparações são realizadas através de números relativos, gerando 
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gráficos de porcentagens que fornecem ao leitor a avaliação setorizada da concordância, 

discordância ou do desconhecimento em relação ao tópico investigado.  

Os dados qualitativos foram obtidos nas questões abertas, constituindo-se na 

oportunidade de manifestação verbal dos consultados. Foi extraída a idéia principal dos 

discursos de forma a focar nos aspectos relevantes para esta pesquisa. Da mesma forma que 

os dados quantitativos, as mensagens foram agrupadas em quadros ladeando-se as 

convergências e divergências de ambos os lados da parceria a respeito de um mesmo assunto. 

 

5.6: Questões éticas na condução do estudo 

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa – CEP - UFRN sob o 

protocolo número 047/2010. Atendendo a orientação do comitê, alertou-se aos sujeitos que a 

sua participação seria voluntária, que o risco da participação na pesquisa de campo existia, 

pois ela seria feita via internet, mas que seria minimizado através do anonimato do 

respondente e da não identificação do projeto pesquisado.  

Os participantes da pesquisa de campo foram assim codificados: gestor da UFRN 

(GU), coordenador de projeto na UFRN (COORD_U), coordenador de projeto na Petrobras 

(COORD_P). O sigilo também está assegurado através do arquivamento eletrônico dos 

questionários e entrevistas em arquivos criptografados protegidos por senha, pois o sigilo 

assegurado é um fator que influi na veracidade das respostas (VIEIRA, 2009). A autorização 

formal da participação e uso das interpretações das respostas neste estudo foi obtida através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme o modelo fornecido pelo 

comitê. A opção pelo anonimato também se fez necessária para evitar viés nas respostas 

causado pela possibilidade de exibicionismo do respondente, pois segundo Vieira (2009, p.66) 

“[...] as pessoas têm tendência de dar respostas que as faça sentir-se bem. Isso não significa 

dizer que elas mintam deliberadamente, mas o fato é que as pessoas gostam de se sentir mais 

importantes do que são”. Este aspecto levantado por Vieira (op.cit) pode influenciar na 

veracidade das respostas. 

Por recomendação do CEP-UFRN, ao término deste estudo os respondentes 

entrevistados e o próprio CEP-UFRN serão informados sobre as conclusões obtidas nesta 

tese. 
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Com as ferramentas metodológicas aqui descritas foi realizada a pesquisa de campo. 

Nela foram obtidos os dados a serem apresentados e analisados no próximo capítulo. 

(Capítulo 6, Apresentação e Análise dos Dados). 
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Capítulo 6: Apresentação e análise dos dados 
 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados colhidos na pesquisa de campo 

realizada conforme a metodologia descrita no Capítulo 5 e preceitos teóricos do Capítulo 2. 

Foram enviados 45 questionários aos coordenadores de projetos da Petrobras e da 

UFRN. Destes, retornaram 36 questionários respondidos, o que representa uma taxa de 

resposta de 80%. Ao ser verificada a correlação dos questionários respondidos com os 

projetos desenvolvidos na parceria foi possível construir a lista dos projetos amostrados na 

pesquisa de campo, conforme o Quadro 5.2 do Capítulo 5.  

As figuras apresentadas neste capítulo foram construídas a partir das respostas aos 

questionários enviados. Elas estão organizadas segundo os itens de Likert (1932) de maneira a 

proporcionar uma visão de concordância ou discordância do respondente perante uma 

afirmação colocada.  

 

6.1: Resultados e efeitos da parceria 

 

A entrada da PETROBRAS como um ator destacado no fomento e financiamento da 

pesquisa no Brasil e, em particular, no estado do Rio Grande do Norte, foi 

certamente o fato mais marcante e importante da última década na área de P&D. O 

aporte regular de recursos e de novos problemas oxigenou o ambiente universitário 
e, no meu entender, deu uma guinada muito importante no sentido de trazer a 

atenção dos pesquisadores para a pesquisa aplicada em temas de interesse para o 

pais. Temos que ter esse importante fato em mente para não deixar nossa visão da 

questão ser obscurecida por eventuais dificuldades de natureza jurídica, 

burocrática e outras, muitas delas geradas pelo fato de que não havia uma cultura 

anterior de relação empresa-universidade. COORD_U19 

 

A partir da declaração acima se percebe o quanto foi importante para a UFRN a 

chegada de recursos e temáticas que estimularam a pesquisa na universidade. Antes de 1999 

haviam poucos pesquisadores envolvidos com temas de pesquisa da área de petróleo na 

UFRN. Não haviam grupos especializados com esta indústria. Após uma década, através de 

um processo de cooperação é possível identificar na UFRN nichos consolidados de 

especialidades para esta indústria. Citam-se a disponibilidade de grupos de estudos em 

geologia de afloramentos análogos a reservatórios petrolíferos, grupos de análise de bacias 

sedimentares, de engenharia de computação aplicada em automação de processos de produção 

de petróleo, de engenharia química em microemulsões e processos de catálise para a 
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petroquímica, de estudos da física de sistemas complexos e os diversos laboratórios 

disponíveis para pesquisas e serviços tecnológicos. Estas especialidades elevam a capacitação 

tecnológica local na prestação de serviços, pesquisa e extensão para outras especialidades da 

ciência e indústria. Alguns exemplos tangíveis dos resultados alcançados nesta cooperação U-

E da Petrobras com a UFRN são apresentados no Quadro 6.1, que agrupa dados coletados 

neste estudo até o mês de Agosto de 2009.  

 

 

PUBLICAÇÕES 

INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

DISSERTAÇÕES/TESES ARTIGOS 

PUBLICADOS 

 

LABORATÓRIOS 

(construídos, 

ampliados ou 

upgrade) 

 

ALUNOS EM 

PROJETOS P&D: 

289 

 

Mestrado 

 

Doutorado 

 

Brasil 

 

Exterior 

Admissão na 

Petrobras 19% 

 

92 

 

68 

 

31 

 

183 

 

91 

 

39 

Admissão em 

outras empresas 

do setor petróleo: 

26% 

 

Quadro 6.1: Resultados da pesquisa cooperativa da Petrobras com a UFRN de 2000 a 2009.  

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Os dados mostrados no Quadro 6.1 podem ser contabilizados como ganhos realizados 

para a academia e para a sociedade, tais como, a produção científica contida em 68 

dissertações de mestrado e em 31 teses de doutorado, além dos 92 trabalhos de iniciação 

científica onde o graduando já vai se encaminhando pela ciência ligada ao petróleo e da Bacia 

Potiguar. Este conhecimento está vinculado diretamente aos projetos de P&D ou foi facilitado 

na sua geração pelo que é denominado neste trabalho de “irradiação positiva”
28

 para outras 

áreas da universidade não vinculadas ao petróleo conforme relata um gestor da UFRN 

entrevistado: 

 

A área de Petróleo e Gás e ER é multidisciplinar então ela terminou tendo a 

presença não só das áreas tradicionais de exatas e tecnologias, mas aí você tem um 

grupo bom da área de Direito, tem gente da Biologia, etc, então ela permeia a 

universidade como um todo e cria um conjunto de pessoas que se envolve nessa 

relação, e ao se envolver nessa relação, ela tira um grande número de pudores, de 

preconceitos e passa a acreditar nessa relação e eles passam a ser elementos 

                                                        
28 Irradiação positiva é o uso das instalações do petróleo por outras áreas da universidade na realização de 
pesquisas não relacionadas com temas do petróleo. 
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disseminadores, considerando que em vários departamentos da universidade 

sempre tem um grupo ou algumas pessoas envolvidas, então a partir daí, começa a 

se estabelecer uma nova cultura que permeia o conjunto da instituição como um 

todo, porque essa relação foi muito expressiva, porque o fato de nós termos nos 

posicionados bem desde o primeiro edital CTPETRO, tanto que no primeiro 

CTPETRO nós fomos o maior, isso foi importante. Esse ponto de partida foi 

fundamental. Estabeleceu as diferenças nossas com boas universidades que tinham 

uma tradição bem maior que a nossa, que e o caso da UFPE, UFBA, UFC, é claro 

que nós hoje estamos num outro patamar, porque a UFRN por outras vias, 

implantou um conjunto projetos estratégicos que mudou de fato a sua condição, de 

uma universidade de pequeno porte para uma universidade de grande porte. Nesse 
período ela se transforma numa universidade de pesquisa, também essa cultura foi 

importante porque ela ajuda a renovar a instituição mais facilmente, a abrir a 

instituição para outras experiências muito mais facilmente. (GU4). 

 

Pelo que se conseguiu levantar até o ano de 2009 as áreas usuárias das instalações do 

petróleo na UFRN produziram boa quantidade de artigos científicos publicados no Brasil 

(183) e no exterior (91). Este resultado tangível foi grandemente impulsionado pela 

infraestrutura dos laboratórios de pesquisa multiusuários listados no Quadro 4.2 do Capítulo 4 

(pág. 72). A produção científica mostrada no Quadro 6.1 (pág.88) consta no Relatório Técnico 

Final do NEPGN (N
o
 2536/03, Convênio FINEP n

o
 01.04.0027.00). Ela contabiliza a 

produção realizada na graduação e na pós-graduação em diversos campos científicos não 

restritos somente ao petróleo, tais como: materiais poliméricos para próteses em odontologia, 

propriedades de materiais para a indústria cerâmica, síntese física e biofísica de novos 

materiais e catalisadores para a indústria química, farmacêutica e metalúrgica. Por sua vez as 

publicações vinculadas especificamente ao petróleo são relacionadas aos novos materiais para 

cimentação de poços (síntese, catalisadores e pastas), ao processamento geofísico de dados 

exploratórios, a métodos de estimativa de fatores de recuperação de hidrocarbonetos através 

da física estatística, à química e petroquímica com estudos de remoção dos contaminantes e 

metais pesados da água produzida em poços de petróleo, à engenharia química dos 

componentes de polímeros e surfactantes para melhoria da recuperação de hidrocarbonetos 

em reservatórios petrolíferos. 

O processo resultante da parceria contribui também para a qualificação profissional 

dos discentes dado que a pesquisa é aplicada a processos de exploração e produção de 

petróleo e, para o desenvolvimento das mesmas frequentemente são realizadas visitas de 

campo, que se constituem em aprendizado prático para docentes e discentes. Mais raramente, 

mas digno de registro é a atividade de extensão, que são os treinamentos customizados 

fornecidos para a Petrobras. 
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Em pesquisa sobre a empregabilidade dos alunos que trabalharam em projetos de 

P&D, realizada com professores da UFRN abrangendo o período 2000 a 2009, constatou-se 

que 19% ingressaram na Petrobras e 26% em outras companhias do setor petróleo. Considere-

se aí também o ganho intangível que é a uma empresa do setor receber o empregado já 

familiarizado ou pós-graduado em tema do petróleo. (Quadro 6.1.a). 

 

PROJETO

(apelido)

EQUIPE

PESQUISADORES
Só alunos

ADMITIDOS

NA

PETROBRAS

ADMITIDO EM OUTRAS 

EMPRESAS DO 

SETOR PETROLÍFERO

OBS

movfluidos 10 8 0 0  (2P+8A)

pomdigas 9 7 0 0  (2P+7A)

background 11 6 0 2  (5P+6A)

irrigação fzb 10 5 0 0  (5P+5A), EA

aterramento 5 3 0 1  (2P+3A), EA

petgreen 5 3 0 2 A estimado

polímero 5 3 1 2 A estimado

fluinat 6 4 0 3 A estimado

inibidores incr 5 3 0 0 A estimado

lapet 4 2 0 0 A estimado

rv 10 8 1 1 A estimado

anéis elastom 13 10 5 0  (3P+10A), EA

labpvt 7 4 0 1 (3P+4A), EA

lubrificante 10 8 0 0 A estimado

bolsa pq 20 20 6 2 1997-2007

falhas fraturas 12 6 4 2 (6P+6A)

mdif 10 5 2 2  (5P+5A), EA

porovugs 8 4 0 1  (4P+4A)

poscampaniano 11 9 1 0 A estimado

mapaçu 8 6 1 0 A estimado

prh14 eng quim 85 77 16 45

2003-2008, EA,

A estimado

autopoc 10 6 2 3

2001-2009, EA

A estimado

sonic 7 5 1 1 2003-2009, EA

bcsensor 8 6 0 1 2007-2009, EA

conpetro 10 8 1 1 A estimado

potifalhas 13 10 0 0 (5P+8A)

multilaterais 

(2000-04),

bacia PE-PB (ANP 

2002-03),

cronoboro (2002-

05),

bacia SE-AL 

(2004-08),

bacias 

Interiores (2005-

10), 48 49 13 6

(6P+9A;11P+13A;12P+11A;10P+6

A;9P+10A)

São 5 proj. A mesma pessoa 

participou de vários proj. 

evoluindo de G a D. Alunos de 

curta duração excluídos.

A contagem final de alunos na 

Petro e em outras prestadores 

excluiu os repetidos

microssismicidade 7 4 0 0 EA

367 289 54 76 P: professor; A: aluno 

EA:em andamento

Empregados

 na 

ind.petróleo

Admitidos 

na Petrobras

Admitidos

 outras cias 

45,0% 18,7% 26,3%  

Quadro 6.1.a: Resultados da cooperação em termos de empregabilidade dos discentes da UFRN de 2000 a 

2009.  

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

A UFRN auferiu outros resultados como o aumento da produção intelectual em 

periódicos indexados, a redução considerável no tempo de formação dos doutores e mestres 

nos programas de pós-graduação, notadamente no Programa de Pós-Graduação em 
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Engenharia de Materiais (PPGEM) e Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ), 

devido à facilidade na coleta e análises dos materiais, melhoria dos conceitos dos programas 

de PPGQ e PPGEM, facilidade para a implantação dos cursos de Graduação em Química do 

Petróleo, Graduação em Geofísica e da Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo 

(PPGCEP). Este último, em Agosto de 2009, contava com 120 alunos, dos quais 19 eram 

funcionários da Petrobras. 

O conhecimento científico gerado pela pesquisa cooperativa de empresas com 

universidades é descrito por Jones-Evans & Klofsten (1998, p.373), como sendo o resultado 

do papel pró-ativo que a universidade tem ao desenvolver um link com a indústria no aspecto 

relacionado à transferência de tecnologia. Esta atuação ocorre segundo estes autores através 

da geração de conhecimento científico novo e aplicado que pode ser usado pela indústria local 

para induzir novas oportunidades para a região e atuar como fonte de novas tecnologias e 

novos negócios. 

Algumas pesquisas realizadas pela parceria resultaram em invenções patenteadas ou 

patentes solicitadas, conforme o Quadro 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
92 

PATENTE ANO TÍTULO DEPOSITANTE 

0405109-2 2004 
Fluidos de emulsão inversa para operações de perfuração, 

completação e estimulação de poços de hidrocarbonetos. 
Petrobras 

BR200400472-A 
2004 Adsorption of heavy metals from aqueous fluid comprises 

contacting with adsorbent bituminous schist waste for separation 

with recuperation of fluid. 

Petrobras 

BR200600543-A 2006 
Oil well cementation paste based on aluminosilicates and 

microsilica consistgs of a geosynthesis product for use in wells 

subject to severe temperatures and pressures. 

Petrobras 

BR200600622-A 2006 
Cementation paste based on aluminosilicates and microsilica 

consists of geosynthesis product for use in oil wells in low fraction 

gradient zones. 

Petrobras 

BR200502625-A 2005 
Lightweight cementing paste based on Portland cement G consists 

of a mixture with diatomite yielding a low cost borehole 

cementation agent. 

Petrobras 

BR200600628-A 2006 
Oil well cementation paste containing quitosan comprises a 

cement matrix facilitating operation under severe temperature 

conditions. 

Petrobras 

PI0703710-4 A2 2007 
Dispositivo de ajuste continuo de curso das hastes de unidades de 

bombeio mecânico 
Petrobras 

PI0703989-1 A2 2007 
Dispositivo regulador remoto do balanceamento de manivelas de 

unidades de bombeio mecânico 
Petrobras 

Pedido N
o
 000010 2006 Combustível Microemulsionado Base-Diesel Equipe UFRN 

Pedido N
o
 000058 2004 Processo de Desidratação do Gás Natural por Microemulsão Equipe UFRN  

Pedido N
o
 000067 2004 Processo de Dessulfurização do Gás Natural por Microemulsão Equipe UFRN 

 

Quadro 6.2: Patentes solicitadas no período de 2000 a 2009.  

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

As patentes requeridas são inovações radicais, como por exemplo, o novo fluido de 

perfuração “verde” adequado às formações portadoras de água doce da Bacia Potiguar e 

totalmente biodegradável. Este fluido venceu um prêmio Petrobras de tecnologia. Outras 

patentes na área de engenharia de poço resguardam a propriedade sobre novas formulações de 

materiais alternativos de cimentação dos poços submetidos à injeção de vapor que atingem 

temperaturas maiores do que 140º C. Foi patenteado pela Petrobras o Sistema Supervisório de 

Automação da Elevação Artificial (SISAL), que resultou na criação de empresa
29

 formada por 

ex-alunos, e que tem acordo sobre royalties do SISAL com a UFRN. Igualmente patenteados 

foram os novos mecanismos de ajuste contínuo de hastes de bombeio e de balanceamento 

remoto de unidades de bombeio mecânico (cavalo-de-pau). Tais mecanismos reduzem o 

tempo gasto para fazer os tais ajustes, reduzindo o custo e aumentando a segurança dos 

                                                        
29 RN Tecnologia 
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operadores. A UFRN desenvolveu nos laboratórios do petróleo e patenteou um combustível à 

base de diesel emulsionado com água, o que significa um novo produto para o mercado de 

combustíveis.  

Outras pesquisas, apesar de não resultarem em pedidos de patentes, trouxeram 

inovações incrementais aos processos de produção da Petrobras com potencial para serem 

incorporadas na rotina da empresa. Como exemplo cita-se: softwares para otimização de rotas 

operacionais das sondas de produção terrestre e de unidades de pistoneio, ou os diversos 

softwares para automação dos meios de produção em poços de petróleo como os simuladores 

de bombeio mecânico, os sistemas para elaboração de projetos de elevação de petróleo, os 

sistemas de detecção de vazamentos em dutos e as metodologias de tratamento de água 

produzida. São melhorias de processos que vão sendo incorporadas paulatinamente ao dia-a-

dia operacional.  

Além dos resultados concretos alcançados por projetos de P&D e de infraestrutura que 

podem ser mostrados, existem ganhos intangíveis que foram identificados nas entrevistas 

realizadas. As entrevistas forneceram a oportunidade para as pessoas explicitarem ganhos que 

normalmente não se conseguem medir. Por exemplo, a mudança comportamental na 

universidade citada por sujeitos entrevistados ligados ao quadro gestor da UFRN: 

 

A chegada da Petrobras foi um marco divisor entre a universidade (de antes) 

voltada para ela mesma e a universidade (após) voltada para o mundo externo. 

(GU1) 

 

Até então a universidade tinha um viés ideológico que dificultava esta relação com 

as empresas, visto pelo lado da fonte de financiamento para a pesquisa e prestação 

de serviços.(GU4) 

 

Por uma questão cultural e política a universidade se voltava para discussões que se 

dava intramuros sem alcançar setores da sociedade (extramuros). Ainda, segundo gestores da 

UFRN entrevistados: 

 

Enquanto empresa a Petrobras quebra este paradigma de internalização do 

conhecimento. (GU1) 

 

O grande ganho deste processo, eu poderia enumerar vários ganhos que a 

universidade teve, mas o grande ganho foi ter ajudado a quebrar, foi ter mudado a 

cultura da instituição. (GU4) 
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Como se trata de uma empresa com forte conotação governamental algumas 

pessoas se identificam como colaborando com uma política de governo em estar 
atuando com a Petrobras. GU1 

 

Esta última declaração confirma o pressuposto da Teoria Institucional conforme 

Rossetto e Rossetto (2005, p.5) quando aborda a legitimidade e aceitação da organização 

através da respeitabilidade da sua marca e da atuação como empresa, quando as suas 

realizações sempre são aceitas e entendidas como certas. Esta perspectiva fica bastante clara a 

partir das seguintes declarações do pesquisador entrevistado: 

 

Por a Petrobras representar uma grife, uma marca respeitada, o pesquisador deseja 

trabalhar com a Petrobras, para assim ele se sentir mais valorizado, mais 

respeitado, porque é uma empresa tida como séria, com controles, com cobrança 

por resultados. E é claro obter ganho financeiro também, que é uma questão 

importante. COORD_U2 

Ainda: 

No cenário nacional a gente se apresenta como uma equipe que tem projetos 

importantes com a Petrobras, isto dá à gente um destaque, um respaldo muito 

positivo, um grupo seleto vem cultivando realmente uma relação positiva com a 

Petrobras. Neste sentido é muito importante. COORD_U2 

 

Sobre o divisor de águas que representou a chegada da Petrobras na UFRN:  

Na época que a gente começou com essa entrada no petróleo tinha um enxugamento 

de financiamento nas outras linhas da pesquisa clássica, então não tinha dinheiro 

para trabalhar, a porta se abriu.. COORD_U2 

 

Outro aspecto que mudou na UFRN com a chegada da Petrobras foi a atitude de 

alguns pesquisadores sobre a relação U-E, conforme constatado na mesma entrevista, onde é 

relatada a importância do acadêmico interagir com empresas: 

 

Para mim é muito importante trabalhar com empresa, eu já trabalhei em empresa 

antes daqui da universidade e a impressão que a empresa deixa em termos da 

dinâmica, da objetividade faz com que, para mim, a interação com empresa seja 

extremamente importante, e eu passo isso para os meus alunos também, a 

conotação empresarial de preço, prazo, resultado, aplicação e relevância. 

COORD_U2 

 

Sobre o efeito que isto tem nos alunos o entrevistado acrescenta: 
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 Ele tem que se colocar com a visão de mercado, atendimentos a prazo, a demandas 

na empresa. Acho que o aluno está bem diferente do que ele era a 10 anos atrás. 
COORD_U2 

 

Outro pesquisador vinculado à universidade ao ser perguntado na entrevista sobre 

quais as características que mudaram na sua equipe desde que iniciaram as pesquisas com a 

Petrobras, ele declarou que: 

 

Hoje eu me considero uma pessoa mais completa no sentido da formação técnica. 

COORD_U1 

 

Isto ocorreu pelo fato do PU1 ter diversificado a sua área de atuação ao ingressar nos 

projetos de P&D com a Petrobras. Ele passou a atuar numa área técnica diferente da qual 

atuava. O mesmo ao ser informado a respeito da empregabilidade dos discentes (dados 

componentes do Quadro 6.1.a) comentou: 

 

Eu diria que os bons alunos estão na Petrobras. Isto é aliado a melhoria na 

infraestrutura, significa muito ter meios para trabalhar. Hoje temos a infraestrutura 

muito boa. Com projetos de P&D utilizando a infraestrutura, as condições hoje são 

melhores. Você compra um microscópio num projeto com a Petrobras e vai usar 

também no arqueano30, quer dizer, você termina socializando o recurso.  
COORD_U1 

 

Os aspectos acima são importantes na formação do graduando e no aprimoramento do 

docente. Trata-se de ganhos intangíveis propiciados pela parceria objeto deste estudo. Eles 

são hoje observados como efeitos ligados primeiramente à existência da parceria, não se 

discorda disso, entretanto a sua causa inicia muito antes da existência dela. Conforme citado 

por um sujeito gestor da universidade, uma conjunção de fatores históricos preparou o terreno 

para que as mudanças no setor de P&D do país ocorressem, e cita: 

 

A partir da Lei da Inovação, que estabelece medidas de incentivo à inovação nas 

empresas e à pesquisa científica, a remuneração dos pesquisadores, foram 

estabelecidas as diretrizes, os benefícios que regulariam o setor P&D e o 

CTPETRO forneceu os recursos financeiros para viabilizar todo este processo de 

                                                        
30 Éon Arqueano: Designação do tempo geológico que vai de 4,5 até 2,5 bilhões de anos atrás. Em formações 

geológicas arqueanas não há ocorrência petróleo, portanto outros estudos geológicos também são beneficiados 
pela infraestrutura criada pelos recursos do petróleo. 
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mudança do qual a nossa universidade foi extremamente beneficiada. Esta mudança 

cultural, no meio dela surgiu a oportunidade do CTPETRO seguido da lei da 

Inovação. Houve uma mudança cultural, em grande parte da mudança se deve 

também à Lei das Fundações que coloca as fundações de apoio das ICT’s  como 

elemento estrutural do sistema inovador. (GU4) 

 

A caracterização e os resultados obtidos nesta parceria, as declarações apresentadas 

pelos entrevistados, associadas às questões de pesquisa, às inovações aproveitadas e ao 

conhecimento gerado permitem que seja feita a afirmação a seguir:  

 

Afirmação 1: Alguns coordenadores de projeto da universidade sentem-se reconhecidos por 

trabalhar em projetos cooperativos com a Petrobras. Este orgulho e respeito à marca da 

empresa tem um viés de institucionalismo que pode ser objeto de outros estudos. A parceria 

em P&D da Petrobras com a UFRN induziu, produziu e permitiu a troca de conhecimento 

técnico-científico, caracterizado pelas centenas de publicações nacionais e internacionais, três 

patentes para a universidade e oito patentes para a empresa, além das melhorias 

(incrementais) e aperfeiçoamento de processos da rotina operacional. Quanto à natureza das 

inovações obtidas elas podem ser consideradas inovações radicais e inovações incrementais. 

Também é possível afirmar que os resultados alcançados trouxeram benefícios aos processos 

acadêmicos, à infraestrutura na UFRN e à mudança de “atitude” da universidade que passou a 

se voltar também para o mundo externo. 

 

6.2: Adequabilidade do modelo de gestão compartilhada 

 

Dada a importância da pesquisa cooperativa da Petrobras com a UFRN tanto pelo 

investimento envolvido (mostrado na Figura 1.2 do Capítulo 1, pág. 6), quanto por ter sido 

escolhido como padrão para a criação das redes temáticas da Petrobras em outros estados do 

país, procurou-se saber junto aos coordenadores se o modelo de gestão do processo de P&D 

era adequado no sentido de ser aceito ou acatado. A tabulação das respostas obtidas nas duas 

instituições é apresentada na Figura 6.1. 
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(a) (b) 

RESPOSTAS PETROBRAS (BR) UFRN 

Concordância total 44,4% 16,7% 

Concordância parcial 33,3% 77,8% 

Discordância total + parcial 16,7% 5,6% 

 

Figura 6.1: Adequabilidade do modelo de gestão de P&D da Petrobras com a UFRN na percepção dos 

coordenadores da empresa e da universidade. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

As Figuras 6.1a e 6.1b mostram que a maioria dos sujeitos pesquisados aprova total ou 

parcialmente o modelo da parceria, isto é, existe uma grande favorabilidade ao modelo, 

entretanto, na Petrobras a aprovação total é mais do que o dobro do que na universidade, ou 

mais precisamente 44% contra 17% respectivamente. Os motivos principais de aprovação na 

Petrobras seriam o bom planejamento do processo, a liberação de recursos financeiros 

atrelado ao progresso do cronograma de pesquisa, ao contato entre os coordenadores 

facilitado pela proximidade geográfica e pelas reuniões trimestrais de medição e a dedicação e 

seriedade do processo como um todo. Já o inverso ocorre na aprovação parcial, isto é, a maior 

parcela dos que aprovam parcialmente o modelo de gestão está na universidade. Para 78% dos 

sujeitos da universidade a concordância parcial com o modelo, está expressando a sua 

desaprovação em relação aos entraves burocráticos da gestão do processo criados pela 

FUNPEC e pela Petrobras que impactam a sua rotina de pesquisador. 

Embora pequena, há na Petrobras uma parcela de desfavorabilidade ao modelo de 

gestão que pode ter diversas causas, como a falta de tempo na rotina do técnico para 

acompanhar os projetos e por insucessos de projetos que não atingiram ou atingiram 

parcialmente os objetivos, o que na ótica do técnico é um problema sério. Pode-se dizer que a 

questão do risco inerente à pesquisa não é inteiramente assimilado pela área técnica, e quando 

ocorre, a culpa do insucesso recai no gestor e na universidade. Para o pesquisador acadêmico, 

que têm outros objetivos além da aplicação industrial, os benefícios relacionados ao processo 

ensino-aprendizagem, por exemplo, contam bastante. Tais objetivos, que são atendidos 

mesmo no caso de insucesso industrial da pesquisa, poderiam explicar a maior favorabilidade 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
98 

declarada do pesquisador acadêmico (94,5%) ao processo de cooperação em P&D com a 

Petrobras. 

No Quadro 6.3. são apresentados os comentários e respostas complementares em 

relação aos motivos para o sucesso da gestão compartilhada de P&D, explicitados nas 

perguntas abertas por ambos os lados da parceria. 

RAZÕES PARA O SUCESSO DA GESTÃO  

Petrobras UFRN 

“Contratos de uma forma geral bem planejados teoricamente, 

com objetivos definidos.”COORD_P9 

 

“Condicionar a liberação dos recursos ao feedback dos técnicos 

da Petrobras.” COORD_P10; COORD_P12 

 

“A dedicação dos coordenadores locais e a seriedade do 

processo como um todo assim como a de todos os envolvidos.” 

COORD_P11 

 

“O contato direto entre os pesquisadores da UFRN e os técnicos 

Petrobras envolvidos na pesquisa, o que agiliza muito o 

processo e permite uma troca de informações que contribui 

positivamente para o projeto.” COORD_P13 

 

“Trabalhar com equipes de pesquisadores de reconhecida 

competência. Fartura de recursos na companhia. Competência 

dos técnicos da companhia na condução dos projetos.” 

COORD_P4 

 

“O comprometimento da maioria dos coordenadores de 

projetos, tanto por parte da Petrobras, quanto da UFRN.” 

COORD_P14 

 

“O sucesso do modelo, está sobretudo, na interação do meio 

industrial com o meio acadêmico, com base em projeto de 

P&D, que permitem o desenvolvimento de estudos e soluções 

tecnológicas inovadoras. A infraestrutura de laboratórios na 

UFRN agregada aos projetos é de uma importância vital, com 

contribuições para o ensino, pesquisa e extensão.” COORD_U4  

 

“Reuniões periódicas de acompanhamento de projetos” 

COORD_P16 

 

“A relação Petrobras UFRN é altamente positiva. Entretanto 

acho que vários pesquisadores não estavam acostumados à 

serem cobrados periodicamente como acontece nesta parceria. 

Esta parceria é válida.” COORD_U17 

 

“Temos um controle sistemático das atividades dos projetos, o 

que induz os pesquisadores a estabelecerem seu próprio 

controle rotineiro do que é feito, a fim de atender às exigências 

do financiador.” COORD_U15 

 

“Ele é eficiente, entretanto, depende bastante do perfil e 

envolvimento do coordenador do projeto na Petrobras. Nestes 

dez anos posso citar vários casos bem sucedidos em que o 

coordenador da Petrobras esteve envolvido realmente e poucos 

com problemas gerados pela gestão inadequada do 

coordenador. Principalmente, por não acompanhar a 

desenvolvimento técnico do projeto limitando-se a acompanhar 

índices burocráticos.” COORD_U14 

 

“Considero o modelo eficiente depois que o conhecemos, mas 

no primeiro projeto, acho que faltaram alguns esclarecimentos 

de como este modelo funciona.” COORD_U13 

 

“O modelo é adequado, porém, além das reuniões trimestrais de 

acompanhamento, os seminários anuais (que aconteceram até 

2008) são muito interessantes para uma apresentação mais 

detalhada dos resultados dos projetos, contando com a 

participação de profissionais da área de petróleo de outros 

estados.” COORD_U12 

 

“Concordo parcialmente, porém como tive projetos via 

contratos e via convênios, o modelo via contrato (não está mais 

em uso) era muito mais ágil e bem mais interessante na gestão, 

pelo menos por parte do coordenador.” COORD_U20 

 

“Concordo porque existem reuniões regulares.” COORD_U18 

 

Quadro 6.3: Razões para o sucesso da gestão compartilhada de P&D. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

De maneira geral pode-se dizer que o sucesso do modelo de gestão está atrelado a 

fatores como: cobrança por resultados, controle sistemático do processo através das reuniões 

trimestrais de medição, seminários anuais de integração dos projetos, dedicação pessoal dos 

envolvidos no processo, instrumentos contratuais com cláusula de medição trimestral, 

contrapartida financeira atrelada ao progresso físico da pesquisa, proximidade geográfica 

entre os parceiros envolvidos na pesquisa – o que favorece a integração empresa x 

universidade. Outro fator de sucesso para o relacionamento universidade-empresa foi a 
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conjunção de fatores positivos de incentivos+recursos+experiência+interesse que ocorreram 

na época da criação do CTPETRO como relata o gestor universitário entrevistado: 

 

O CTPETRO surge com a quebra do monopólio da PETROBRAS. Aí se criou 

instrumentos para proteção para P&D. Foi uma coisa interessante, que foi uma das 

partes mais bem sucedida das privatizações (?) ... nas áreas de Telecomunicações 

eles deviam ter feito isso também, mas não tem acontecido bem, tem um pouco na 

área de energia que tem um fundo específico mas nenhum...obviamente tem uma 

expressão forte de recursos..., mas o CTPETRO também foi beneficiado porque a 

empresa é hegemônica na área, quer dizer que tinha o monopólio mas permaneceu 

hegemônica que é a PETROBRAS, que tinha uma tradição de um bom centro de 
pesquisas (CENPES), uma forte relação com a COPPE na UFRJ, uma certa relação 

com algumas outras ICT’s, ou seja ela tinha experiência, isso facilitou o avanço 

deste fundo. Então neste primeiro momento a fonte maior era o CTPETRO, a 

própria PETROBRAS estava interessada neste recurso que retornaria para a 

empresa. (GU4) 

 

A reunião trimestral de medição foi importante no início da parceria pois contribuiu 

para que a pesquisa adquirisse um caráter de empreendimento empresarial. Na medição, as 

partes em acordo, atribuíam a porcentagem realizada do cronograma, em conseqüência, o 

pagamento da contrapartida da empresa seria proporcional ao avanço do projeto, uma espécie 

de gestão por resultados. Conforme citado por um dos coordenadores da empresa, o sucesso 

do modelo de gestão compartilhada aconteceu por ele: 

 

Condicionar a liberação dos recursos ao feedback dos técnicos da Petrobras. 

COORD_P1 

 

A liberação de recursos financeiros atrelado ao avanço no cronograma da pesquisa, 

algo simples em obras de engenharia, mas inédito na pesquisa aplicada, foi aceito pela 

universidade. Atualmente, o relacionamento já está maduro e a situação mudou sendo que os 

pagamentos são realizados conforme as datas aprazadas nos contratos, mas mediante a 

aprovação da prestação de contas anterior. Isto se deve principalmente à mudança da 

modalidade contratual. No início da parceria o instrumento era “contrato de prestação de 

serviços” e atualmente é convênio cooperativo. 

Fica claro também que o modelo tem problemas e pontos para melhorias. O Quadro 

6.4 contém comentários a este respeito na opinião dos dois lados da parceria. 
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PONTOS PARA MELHORIA NO MODELO DE P&D  DA PETROBRAS COM A UFRN 

Petrobras UFRN 

“Não se trata de insucesso, necessariamente, mas da dificuldade 

dos técnicos da Unidade Operacional em bem acompanhar os 

projetos de P&D, já que, de uma maneira geral, estes requerem 

grande grau de dedicação e tempo, do que só eventualmente 

dispomos.” COORD_P8 

 

“É inadequado pois mesmo havendo insucesso a UFRN não 

somente recebe a mesma remuneração que receberia no caso de 

sucesso, como também recebe novos projetos do mesmo tipo 

daquele no qual não mostrou resultados satisfatórios.” 

COORD_P1 

 

“Penso que a demora dos repasses da Petrobras para UFRN, 

tem deixado uma grande lacuna de tempo e dificulta a execução 

do projeto pois gera um trinômio cobrança da Petrobras x atraso 

nos pagamentos x equipe sem bolsas, etc” COORD_P9  

 

“A falta de influência dos técnicos da Petrobras na liberação 

dos recursos para a UFRN.” COORD_P10; COORD_P12 

 

“No meu caso, senti falta de uma orientação formal por parte da 

Petrobras sobre o processo como um todo, o papel e 

responsabilidades de cada um no processo, e os diversos tipos 

de convênio existentes e suas particularidades.” COORD_P11 

 

“Alguns projetos são coordenados pela gerência de suporte aos 

ativos (ENGP) sem envolvimento do cliente de campo desde o 

princípio (e muitas vezes este não está claramente identificado). 

Os projetos não contemplam uma fase de implantação em 

campo, com previsão de recursos financeiros e humanos.” 

COORD_P4 

 

“O cumprimento de prazos por parte dos coordenadores da 

UFRN.” COORD_P14 

 

“A taxa de sucesso dos projetos poderia ser melhorada se a 

gestão cobrasse da gerência técnica explicitamente o grau de 

interesse e priorização do projeto sob a sua responsabilidade. A 

gestão deveria cobrar da gerência técnica um plano de como 

pretende utilizar as tecnologias/produtos advindos dos 

projetos.” COORD_U5 

 

 

“Um ponto que pode ser melhorado é a ampliação da 

infraestrutura interna da Petrobras para a gestão dos projetos. 

Isto tem contribuído para atrasos no envio das cotas e na análise 

de relatórios.” COORD_U4 

 

“A Petrobras não tinha experiência anterior de fomento à 

pesquisa. Nesse sentido, a companhia foi se adaptando a essa 

nova realidade. Entendo que isso é um processo e que ainda há 

pontos a melhorar.” COORD_U19 

 

“O Modelo de gestão é adequado, mas precisa ser flexibilizado 

pelo bem da pesquisa. Os dois órgãos, para se protegerem de 

possíveis fiscalizações, estão fazendo exigências e controles 

exagerados e isso prejudica o desenvolvimento dos trabalhos. 

Pode-se trabalhar corretamente com mais agilidade.” 

COORD_U3 

 

“Falta uma maior predisposição por parte dos técnicos da 

Petrobrás para tomarem conhecimento e usarem os produtos da 

pesquisa.” COORD_U11 

 

“Avalio que o papel do "Técnico da FUNPEC" deve ser melhor 

definido” COORD_U8 

 

“Precisamos buscar URGENTEMENTE a operacionalização 

dos procedimentos burocráticos necessários, de modo que eles 

sejam cumpridos, porém sem impactar TÃO GRANDEMENTE 

o funcionamento dos Projetos (a partir de 2008, freqüentemente 

- ou sempre - nosso Projetos passam por situações MUITO 

CRÍTICAS quanto ao seu funcionamento, devido à dificuldades 

na operacionalização desses procedimentos burocráticos).” 

COORD_U2 

 

“Não concordo totalmente, por se tratar de um modelo muito 

burocrático. Talvez se fosse adotado um modelo de gestão 

menos burocrático os projetos propostos para 24 meses não 

necessitassem de tantos aditivos de prazos. Reconheço a 

necessidade do controle e de um modelo de gestão, mas esse 

modelo poderia ser flexibilizado.” COORD_U7 

 

“Sinto falta de um acompanhamento mais próximo por parte 

dos responsáveis pelo projeto na Petrobras.” COORD_U18  

 

“Devido ao rigor de diretrizes maiores, os mecanismos vem 

adicionando entraves burocráticos que, via de regra, criam 

algumas dificuldades para o andamento da pesquisa.” 

COORD_U1 

 

Quadro 6.4: Pontos para melhoria no modelo de P&D da Petrobras com a UFRN. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A maioria dos sujeitos pesquisados da universidade percebe o processo como tendo 

uma burocracia excessiva e inflexível agravada por uma infraestrutura pouco ágil da Petrobras 

e da FUNPEC. São diversos comentários sobre melhorias desejadas, como se constata a 

seguir. Um gestor universitário declarou que:  
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O maior problema que nós enfrentamos hoje é a demora na resposta da Petrobras. 

Hoje se você fizer uma demanda de remanejamento de item dentro do próprio 

projeto isso demora meses, uma inclusão, autorização de uso dos rendimentos 

demora 3 ou 4 meses. Isso gera um descompasso na execução. Porque a Petrobras 

tem inserido um novo sistema de gestão, tem havido ruído e a gente não consegue 

fazer eletronicamente, os repasses não são feitos como está previsto na planilha 

orçamentária, isso gera uma descontinuidade nos projetos.” Você imagina a 

angústia de um pesquisador que quer a sua pesquisa andando com uma velocidade 

que a burocracia da gestão não permite. Muitas vezes a fundação e até a própria 

Petrobras querem aquilo, mas são problemas inerentes a própria gestão, licitação, 

controles, processo licitatório que somos obrigados a seguir, então isso gera um 
descompasso, isso cria uma angústia no pesquisador porque ele tem o recurso, mas 

não tem aquela resposta rápida que ele necessita. Acho que é o maior problema da 

fundação. E a Petrobras precisa ter um nivelamento nos seus investimentos e nos 

seus processos de controle e acompanhamento, isso é o maior problema, nas 

prestações de contas devia ter um mecanismo que desse respostas mais rápidas. Se 

não teve o repasse porque ? por que a prestação de contas não foi avaliada. A 

prestação de constas não foi avaliada porque ? por que tem um tempo de 3 meses 

para fazer isso, e aí quando se verifica que tem que uma diligência ? aí vem para 

cá. Essa diligência é respondida e passa mais 2 meses. Acho que tem que se 

encontrar mecanismos mais rápidos. E as remessas de parcelas obedecerem o 

cronograma financeiro estabelecido. Porque uma vez não seguido o cronograma, 
(muitas das vezes é o nosso próprio pessoal que atrasa), isso acarreta 

descontinuidade na pesquisa e gera um ruído no laboratório. GU3. 

 

O problema burocrático é encarado tão seriamente pelos sujeitos que deixam de 

valorizar os sucessos técnicos já alcançados em detrimento deste problema. Um pesquisador 

da universidade ao ser perguntado sobre quais as dificuldades que ele citaria no 

relacionamento com a Petrobras declarou que: 

 

É basicamente a burocracia, mesmo tendo o entendimento que às vezes ela é até 

necessária. COORD_U2 

 

Esta burocracia a qual o entrevistado se refere influencia no prazo de resposta dos 

pedidos de aditivos aos instrumentos contratuais, cujas respostas ao demorarem um tempo 

razoável atrasam o andamento dos projetos. As causas (do que é chamado de burocracia na 

interpretação dos sujeitos pesquisados) são um somatório de falta de treinamento do técnico 

de suporte ao projeto na FUNPEC e falha de comunicação entre as partes e número grande de 

projetos para gerenciar na empresa, que como já dito anteriormente não é um órgão de 

fomento, mas tende a comportar-se como tal. Outros fatores de insucesso do modelo que 

foram citados são: falta de tempo do coordenador de projeto na Petrobras devido à dedicação 

para as tarefas operacionais do dia-a-dia, repasses financeiros independentes do avanço físico 

da pesquisa e a não implantação dos resultados obtidos, diversidade de instrumentos jurídicos 
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em uso (contratos, contratos de pequenos serviços, convênios e termos de cooperação) e a 

mudança de procedimentos conforme declarou um gestor universitário entrevistado: 

 

Um problema que eu vejo são os instrumentos jurídicos. Hoje nós temos diversos 

instrumentos jurídicos com a Petrobras, que são totalmente diferentes (contrato, 

convênio, termo de cooperação, rodízio de fornecedores) isso cria uma situação de 

tratamentos, de avaliações totalmente diferentes. Outro problema que eu vejo na 

Petrobras, e que a FINEP está fazendo também, é cobrar procedimentos hoje que 

não eram feitos há cinco anos. GU3 

 

É levantada aqui a hipótese de que a “burocracia” envolvida no processo de gestão dos 

instrumentos contratuais seja decorrente da realidade procedimental que se instalou quando 

possivelmente os gestores do processo de apoio da Petrobras e da FUNPEC, para se sentirem 

confortáveis nas suas decisões, criaram uma série de controles que se tornaram tão ou mais 

importantes que o próprio processo de P&D em si. Tais controles são chamados erroneamente 

de “burocracia” pelo sujeito pesquisado. Entretanto, este não é o conceito de burocracia 

proposto pelo sociólogo Max Weber. Conforme Park, et. al (2007, p.138) Weber definiu as 

principais características da burocracia no sistema público: “[...] regras, esferas de 

competência, hierarquia, nomeação baseada na competência, não participação de burocratas 

na propriedade da organização, não interferência de elementos estranhos à esfera de 

competência e manutenção de registros”. Em outras palavras para o sociólogo Weber a 

burocracia no serviço público tem caráter positivo, é permeada de poder, autoridade e 

legitimidade. No caso em avaliação utilizou-se o conceito pejorativo de “burocracia” para 

caracterizar a lentidão do processo de liberação de recursos, prestação de contas, aprovação de 

aditivos, etc. 

Na entrevista a um pesquisador da universidade foi perguntado como avaliava o CNPq 

e a FINEP quanto à burocracia e o mesmo declarou que:  

 

É quase a mesma coisa em termos de burocracia, mas são mais rápidas. Por 

exemplo a FINEP já foi muito problemática, mas agora é mais rápida. O CNPq 

também é relativamente rápido para remanejamentos. COORD_U1 

 

Por sua parte um gestor com visão ampla do processo e participante desde antes do seu 

início passou a sua avaliação crítica sobre a parceria Petrobras - UFRN:  
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A parceria da UFRN com a PETROBRAS trouxe muitos benefícios para a 

Universidade e para o RN. É traduzido pela sua melhoria em infraestrutura, 

aumento do número de cursos de graduação, especialmente na área relacionada ao 

petróleo. Trouxe visibilidade para a UFRN no cenário nacional. Trouxe também 

aumento no número de alunos de graduação melhor capacitados para o mercado de 

trabalho, e é claro para a área do petróleo. Foi e é uma relação bastante positiva. 

Por isso que esta questão da relação da universidade com a Petrobras tem que ser 

feita uma avaliação nesse momento para a gente mudar esses patamares, ela foi um 

sucesso mas eu acho que temos que estabelecer um novo modelo. Ela foi 

fundamental e nem ela se esgotou como um todo, ela continua desse jeito, mas eu 

acho que a gente precisa agora, nós estamos tão bem posicionados, estamos numa 
posição extremamente favorável, diferentemente de quando a gente começou em 

1999–2000 que a universidade não tinha uma visibilidade nacional, ou seja 

precisamos inovar o modelo que nós temos. GU4 

 

Pode-se resumir que a reclamação maior dos envolvidos é a demora nos trâmites 

burocráticos entre a empresa e a fundação de apoio. Até certo ponto isso é compreensível já 

que a Petrobras não é órgão de fomento à pesquisa e as duas instituições estão sujeitas ao 

crivo dos órgãos públicos de controle.  

 

6.3: Atendimento a objetivos de gestão 

 

Para investigar se o modelo de gestão é eficaz quanto ao atendimento dos objetivos de 

gestão (prazos, custos, controles) foi perguntado para os coordenadores se o modelo é eficaz 

neste sentido. A tabulação das respostas obtidas está na Figura 6.2. 

 

        

(a)                                                             (b) 

RESPOSTAS PETROBRAS UFRN 

Concordância total + parcial 83,3% 77,8% 

Discordância total + parcial 16,7% 22,0% 

 

Figura 6.2: Atendimento a objetivos de gestão na percepção dos coordenadores da empresa e da 

universidade. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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A observação da Figura 6.2a mostra que existe uma percepção favorável de 83,3% dos 

coordenadores de projetos de P&D da Petrobras a respeito do atendimento nos objetivos de 

gestão do processo de P&D. Entretanto há uma parcela de 16,7% que avalia de modo 

desfavorável os projetos na empresa. Já na universidade embora a favorabilidade seja alta 

(77,8%), a desfavorabilidade de 22%, maior do que na empresa. Portanto, de forma geral o 

modelo é aprovado, mas é importante conhecer os pontos para melhoria revelados pela 

parcela de insatisfeitos parcialmente, o que pode ser entendido ao se observar o Quadro 6.5 

 

PONTOS PARA MELHORIA DOS CONTROLES DO PROCESSO DE P&D 

Petrobras UFRN 

 

“Repasses de aportes financeiros (bolsas de estudos) feitos de 

forma lenta desmotivando a permanência do aluno-pesquisador 

nos programas de pesquisa.” COORD_P2 

 

“Porque o modelo de gestão deveria ter como critério o sucesso 

ou insucesso anterior em outros projetos semelhantes.” 

COORD_P1 

 

“Muitos dos projetos são gerenciados duplamente: no nível 

técnico por alguém da UO e o nível financeiro alguém do RJ 

(geralmente do CENPES) e aí ocorre o problema, a defasagem 

quanto ao cumprimento dos compromissos (cronogramas 

financeiro). Outro aspecto que já trouxe vários atrasos, é 

quando se envolve obras na UFRN, devido a falta de gestão 

nossa para aceleração das mesmas.” COORD_P9 

 

“A taxa de sucesso dos projetos poderia ser melhorada se a 

gestão cobrasse da gerência técnica explicitamente o grau de 

interesse e priorização do projeto sob a sua responsabilidade. A 

gestão deveria cobrar da gerência técnica um plano de como 

pretende utilizar as tecnologias/produtos advindos dos 

projetos.” COORD_U5 

 

 

“Discordo parcialmente, pois há muita burocracia no sistema 

prejudicando bastante o desenvolvimento dos projetos e, 

algumas vezes, inviabilizando-o de cumprir as etapas conforme 

planejado.” COORD_U20 

 

“Atendeu os objetivos do projeto, mas em sua grande maioria 

houve necessidade de prorrogação de prazos, seja devido a 

atrasos em liberações de parcelas, seja por morosidade na 

compra de material. Para que atenda, é preciso desburocratizar 

e agilizar os procedimentos, simplificando-os.” COORD_U3 

 

“Acredito que os aspectos puramente de gestão dos projetos 

podem ser mais e melhor trabalhados, não apenas atendo-se na 

busca pragmática do alcance dos objetivos propostos.” 

COORD_U14 

 

“No caso específico do nosso projeto desenvolvido no interior 

de uma das unidades operacionais da Petrobras, faltou o contato 

entre a gerência que coordenava o projeto e as demais gerências 

da unidade operacional. Muitas vezes não sabíamos a quem nos 

dirigir quando estávamos na unidade operacional.” 

COORD_U10 

 

“Projetos que não tem interlocutor direto na empresa não serão 

desenvolvidos satisfatoriamente” COORD_U9 

 

 

Quadro 6.5: Pontos para melhoria nos controles do processo de P&D entre a Petrobras e UFRN. 
Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Como se constata novamente o problema mais citado é a burocracia do sistema que 

prejudica o desenvolvimento dos projetos, pois tornam lentos os repasses. Isto segundo um 

técnico pesquisado está: 

 

Desmotivando a permanência do aluno-pesquisador nos programas de pesquisa 

COORD_P1 

 

Não deve ser desconsiderado a importância da bolsa pois ela representa a manutenção 

mensal de muitos alunos. O problema burocrático deve-se ao já citado problema da 
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racionalidade procedimental, onde os órgãos de fomento e os gestores da empresa, para se 

resguardarem criaram uma série de controles burocráticos que impactaram os relacionamentos 

e o desempenho das equipes. A demora por repasses financeiros para adquirir bens e serviços 

necessários influenciam negativamente o desenvolvimento de qualquer projeto. Estes fatores 

levam ao não cumprimento dos prazos acordados nos instrumentos contratuais e à 

necessidade de solicitação de diversos aditivos e autorizações que demandam mais tempo 

entre solicitações, justificativas e aprovação. Para se ter uma idéia do impacto desta 

racionalidade no processo, dentre os 50 projetos selecionados para este estudo 90% tiveram 

aditivo de prazo (às vezes mais de um) e 14% tiveram aditivo de valor, conforme o Anexo IV.  

Outro problema apontado da gestão é a falta de um plano de implantação dos 

resultados das pesquisas. Um plano dessa natureza é algo que não se pode prescindir mas não 

é fácil garantir, pois envolve aspectos relacionados a custos de implantação e prioridades da 

empresa passando também pela consolidação da tecnologia. 

 

6.4: Acesso a mecanismos de controle dos projetos 

 

Dentre os fatores que contribuem para o sucesso de qualquer projeto encontra-se o 

acompanhamento físico e financeiro adequado de forma que as metas almejadas sejam 

atingidas no prazo, evitando-se na medida do possível os aditivos de prazo e de valor, que 

conforme já visto impactam negativamente a gestão e a pesquisa. De forma a investigar a 

adequabilidade da gestão, no sentido de facilitar o acompanhamento dos projetos pelos 

coordenadores, foi perguntado para os coordenadores se existe acesso aos mecanismos de 

controle dos projetos. A tabulação das respostas obtidas nas duas instituições é apresentada na 

Figura 6.3. 
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(a) (b) 

 

RESPOSTAS PETROBRAS UFRN 

Concordância total + parcial 55,6% 83,4% 

Discordância total + parcial 27,8% 11,1% 

 

Figura 6.3: Acesso a mecanismos de controle dos projetos de P&D da Petrobras com a UFRN na 

percepção dos coordenadores da empresa e da universidade.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.3a mostra que na empresa os que acessam os mecanismos de controle 

somam 56% e há uma parcela de 28% que não tem acesso (ou não teve no passado durante o 

desenvolvimento do seu projeto). Na universidade, 83% dos coordenadores confirmam o 

acesso mesmo que parcial aos mecanismos de acompanhamento e controle dos projetos. A 

diferença de percepção decorre do fato de que só recentemente (a partir de 2007) foi 

disponibilizado este acesso aos funcionários da Petrobras através do escritório de 

gerenciamento de projetos localizado no CENPES. Isto é pouco tempo se considerada a idade 

de 10 anos da parceria. Portanto, muitos projetos antigos foram executados sem acesso local a 

mecanismos de controle, exceção feita na Petrobras ao acompanhamento corporativo no 

sistema SAP R/3
31

. Já na UFRN, a maioria concorda que tem disponibilizado para si o acesso 

aos controles físicos e financeiros dos projetos, uma vez que este mecanismo é um sistema 

interno da FUNPEC e foi disponibilizado aos coordenadores há mais tempo se comparado 

com a disponibilização na Petrobras, mas que igualmente não cobriu toda década da parceria, 

o que explicaria uma avaliação desfavorável de 28% na Petrobras e 11% na UFRN. 

No Quadro 6.6 são apresentados os comentários adicionais obtidos durante a pesquisa 

a respeito do acompanhamento dos projetos. 

 

 

                                                        
31 ™ Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. R/3 é um conjunto de módulos com 
diversas aplicações integradas de negócio (manufatura, vendas, RH, finanças). 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
107 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 

Petrobras UFRN 

 “O acompanhamento foi feito através dos cronogramas 

disponíveis nas cópias dos contratos e anotações em papel, algo 

um tanto improvisado.” COORD_P6 

 

“Através dos BMs e relatórios parciais e relatório final.” 

COORD_P7 

 

“Sinceramente não lembro se no início da aprovação do projeto 

houve esta facilidade.” COORD_P2 

 

“Nos casos em que estive envolvido, estes meios foram 

gerenciados no CENPES.” COORD_P8 

 

“O coordenador do projeto não somente não recebia controle de 

avanço físico e financeiro, como também não recebia os 

relatórios feitos pela UFRN.”COORD_P1 

 

“No meu caso recebi o projeto em papel e acompanhava as 

etapas realizadas e solicitava para outra pessoa a elaboração dos 

BM's quando pertinentes.” COORD_P9 

 

“Como coordenador técnico, não tive acesso aos sistemas de 

controle de avanço físico e financeiro.” COORD_P10; 

COORD_P12 

 

“Caso houvesse um treinamento oficial deste quesito a 

realidade seria outra.” COORD_P11 

 

“Sim, mas as ferramentas não foram devidamente divulgadas 

nem os coordenadores foram devidamente treinados fora do 

CENPES.” COORD_P13 

 

“Desconheço, mas isto não significa que não tenha sido 

disponibilizado.” COORD_P16 

“O sistema de controle dos projetos feito pela FUNPEC é bom 

e os pesquisadores têm acesso a algumas informações. O 

controle deveria ser colocado on line para acesso dos 

coordenadores em tempo real e não é. A cada vez que precisa-

se é necessário solicitar formalmente.” COORD_U3  

 

“Quanto ao controle financeiro tudo é disponibilizado. Mas 

quanto ao controle físico, alguns dados não são 

disponibilizados.” COORD_U16 

 

“O acesso é disponibilizado mas algumas informações não. Ex. 

Após 16 meses de projeto, onde a rubrica relativa a bolsa de IC 

mostrava saldo zero, descobri que o valor havia sido liberado 

na primeira parcela e que estava apenas "contingenciado". 

COORD_U13 

 

“O controle é informatizado, necessitando de alguns ajustes e 

melhorias.” COORD_U12 

 

“O controle financeiro que temos são os envios das 

conciliações que mostram o saldo e os últimos lançamentos. 

Acredito que poderia ser feita uma separação dos lançamentos 

por rubricas.” COORD_U10 

 

“Apesar do programa SIGAP utilizado pela FUNPEC permitir 

visualizar os recursos, ele ainda não é eficiente para permitir 

uma visualização real.” COORD_U9 

 

 

Quadro 6.6: Comentários adicionais sobre o acompanhamento de projetos. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Observando-se o Quadro 6.6 conclui-se que para os sujeitos da Petrobras os problemas 

relacionados ao acompanhamento dos projetos devem-se à: relacionamento direto da 

FUNPEC com o CENPES deixando de lado o coordenador técnico local, a falta de divulgação 

e de treinamento no sistema de acompanhamento do escritório de projetos do CENPES. Da 

parte dos sujeitos pesquisados na universidade os problemas resumem-se à falta de 

disponibilização ampla do acompanhamento físico e financeiro no sistema da Fundação e 

falha de comunicação entre o pesquisador e a fundação. 

As informações apresentadas nos itens 6.2, 6.3 e 6.4, correlacionadas com a questão 

de pesquisa sobre quais são os problemas existentes no modelo de gestão da parceria em P&D 

da Petrobras com a UFRN, permitem que seja feita a afirmação a seguir:  

 

Afirmação 2: Do ponto de vista técnico embora o modelo tenha alguns problemas deduz-se 

que ele é adequado. Do ponto de vista de gestão o modelo é criticado pelos coordenadores da 

universidade pelo excesso de burocracia (no significado pejorativo da burocracia), que lhes 
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toma um tempo precioso que poderia ser dedicado a tarefas mais nobres, que atrasa os 

repasses financeiros e prejudica a execução do projeto. A persistirem tais dificuldades poderá 

ser criada uma resistência dos pesquisadores em participar de projetos da parceria. Do ponto 

de vista estratégico é chegado o momento da parceria ser avaliada com o objetivo de inovar o 

modelo existente e com isso atingir outro patamar de relacionamento, na busca por mais 

benefícios ao país, em inovação, formação de mão de obra e contribuição para o 

desenvolvimento, a exemplo do que existe em outros países
32

.  

 

6.5: Mecanismos de apoio de outros setores governamentais 

 

Dentre os propósitos deste estudo está investigar se a pesquisa cooperativa da 

Petrobras com a UFRN tem mecanismos de apoio de setores do Estado ou município tais 

como: recurso financeiro através de editais de pesquisa, deduções fiscais, incubadora de 

empresa, financiamento direto, etc. De maneira a investigar este tópico, foi perguntado aos 

coordenadores se tais mecanismos existem e se estão apoiando a parceria. As respostas 

obtidas são mostradas na Figura 6.4. 

 

          

(a) (b) 

RESPOSTAS PETROBRAS UFRN 

Concordância total + parcial 16,7% 27,8% 

Discordância total + parcial 11,1% 44,5% 

Não sei 72,2% 27,8% 

 

Figura 6.4: Existência de outros mecanismos de apoio à P&D na percepção dos coordenadores da empresa 

e da universidade.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

                                                        
32 Como exemplo cita-se a Província de Alberta no Canadá que criou o instituto politécnico SAIT (http://sait.ca/) 

na cidade de Calgary para formar profissionais (aprendizes, tecnólogos e bacharéis) em diversas áreas técnicas 
relacionadas com a indústria do petróleo. 
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A observação da Figura 6.4a indica que na Petrobras não há quem concorde 

totalmente ou discorde totalmente da afirmação ficando as respostas concentradas próximo ao 

ponto neutro onde 72% não sabem se existe algum mecanismo de apoio para a parceria, além 

da própria Petrobras. A Figura 6.4b aponta desfavorabilidade de 44%, não se constata 

nenhuma concordância total com a afirmação sendo que claramente aparece discordância 

total. Portanto caracteriza-se a intensidade negativa das respostas a este quesito na 

universidade. O Quadro 6.7 mostra as respostas complementares deste tópico. 

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE OUTROS MECANISMOS DE APOIO  

Petrobras UFRN 

“Há iniciativas isoladas provenientes de pesquisadores dos 

projetos.” COORD_U5 

 

“Existe algumas iniciativas, como a incubadora de empresas do 

Departamento de Eng. de Computação da UFRN, que deram 

origem a algumas empresas como a RN Tecnologia. No 

entanto, não percebo muita articulação com os poderes públicos 

locais (Munícipio e Estado) e sim com o poder federal, através 

do apoio do SEBRAE.” COORD_P13 

 

 

“A UFRN não possui ainda um parque tecnológico, mas já 

possui uma ou duas incubadoras de empresas relacionadas à 

área de alimentos e a outra está relacionada com o 

desenvolvimento de produtos de higiene pessoal. Na UFRN a 

idéia de implantação de um parque tecnológico ganhou força a 

partir do Núcleo de Inovação Tecnológica hoje já implantado 

nesta instituição.” COORD_U7 

 

“Existe um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) cuja 

estrutura precisa ser muito aprimorada. Os mecanismos 

institucionais de aproximação das empresas com os laboratórios 

precisam ser intensificados.” COORD_U15 

 

“Estas ações na UFRN são incipientes. Formalmente hoje não 

existe uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. No 

LAUT tivemos uma ação neste sentido, mas não tivemos 

qualquer apoio da Instituição. O NIT da UFRN precisa 

aproximar-se dos pesquisadores que realmente fazem inovação 

na UFRN. Um mecanismo desta natureza seria muito 

importante, pois atualmente fica a cargo do pesquisador isolado 

tomar ações para patentear, registrar, etc.” COORD_U12  

 

“Não é do meu conhecimento que existem mecanismos a este 

respeito. A criação de um parque tecnológico que centralizasse 

todas estas informações poderia ser uma alternativa.” 

COORD_U10 

 

“Sim, muito importante. Acho importante porque a UFRN já 

acumula um volume de resultados de interesse para empresas 

que configura uma demanda relativa a mecanismos de 

transferência atuantes e eficientes.” COORD_U8 

 

“Acho que seria importante, especialmente no sentido de 

gerarmos oportunidades de trabalho para os jovens recém-

formados.” COORD_U18 

 

Quadro 6.7: Comentários adicionais sobre mecanismos de apoio e articulações da parceria. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

No Quadro 6.7 é relatado pelos respondentes da Petrobras que as iniciativas 

conhecidas para obter mecanismos de apoio e articulações fora do âmbito Petrobras e UFRN 

são isoladas. Por outro lado os respondentes da universidade dizem que a iniciativa da UFRN 

no sentido de se articular com outros setores visando transferir tecnologias ou gerar novas 
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empresas ainda é pequena e que, apesar de existir o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na 

universidade, não há muitos casos de incentivo ao empreendedorismo na área do petróleo. 

Também há concordância entre os pesquisados que as iniciativas constatadas são ainda 

ineficazes e isoladas, sendo algumas devidas ao mérito do esforço pessoal do pesquisador. Há 

sugestões no sentido de se criar um parque tecnológico que poderia servir de meio de 

aproximação dos laboratórios com a indústria, gerando mais oportunidades de empregos para 

os jovens recém-formados. Constata-se que a transferência de resultados que está havendo até 

o momento é apenas para a Petrobras, a contratante do processo. 

Tais constatações dificultam ainda a caracterização de uma Hélice Tripla, conforme 

conceituado por Leydesdorff e Etzkowitz (1998). Entretanto constata-se que os atores 

(universidade, governo e empresa) estão agindo. O governo federal age através do marco 

legal, dos editais da FINEP e do poder regulatório da ANP. Ele age também através da 

Petrobras, da qual é acionista controlador e da UFRN em sendo ela uma universidade federal. 

O que não se constata é uma dinâmica local com o poder estadual e/ou municipal bem como 

com outras empresas do setor. Mas pelo fato da parceria existir e estar gerando conhecimento 

e inovações (ver os Quadros 6.1 e 6.2) pelo menos se confirma a existência de um sólido 

ponto de interação conforme a definição de Suzigan e Albuquerque (2008). 

As informações apresentadas no item 6.5, associadas com a questão de pesquisa sobre 

quais as contribuições que foram realizadas por outros atores locais em prol da inovação 

tecnológica, permite que seja feita a afirmação a seguir:  

Afirmação 3: Existem outros mecanismos de apoio para P&D e inovação no âmbito local, a 

exemplo do NIT da UFRN e da Fundação de  Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Norte (FAPERN) do governo estadual, mas não há interação com esta parceria. Não foi 

constatada dinâmica local com atores institucionais (poder público local) em prol da inovação 

tecnológica. 

 

6.6: Potencial de inovação da parceria 

 

Para investigar a percepção do potencial de inovação da parceria foi perguntado aos 

coordenadores se ela poderia gerar um SLI. O panorama das respostas obtidas é mostrado na 

Figura 6.5.  
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(a) (b) 

RESPOSTAS PETROBRAS UFRN 

Concordância total + parcial 75% 94,1% 

Discordância total + parcial 12,5% 0,0% 

Não sei 12,5% 5,9% 

 

Figura 6.5: Potencial de inovação da parceria na percepção da empresa e da universidade.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A observação da Figura 6.5 mostra favorabilidade à existência de potencial para gerar 

inovações na parceria, e em conseqüência agregar as condições para o estabelecimento de um 

SLI, mas 12% dos sujeitos pesquisados na Petrobras discordam da afirmação, enquanto que 

ninguém discordou na universidade. Esta diferença de percepções merece aprofundamento. 

Uma parcela dos petroleiros ainda na ativa cresceu e conviveu com o ambiente monopolista 

anterior a lei do petróleo, portanto para eles a indústria do petróleo é um ambiente fechado e 

dominado mundialmente por grandes e poucas corporações (o que não deixa de ser uma 

verdade), portanto um universo difícil para uma universidade (sem muita tradição e renome) 

se inserir. O senso comum desta parcela é que para circular neste ambiente é necessário 

capital intensivo e alta tecnologia, portanto há quem descrê na universidade e há os que 

desconhecem o que é um SLI. Entretanto, na cultura do pesquisador acadêmico parece não 

haver este preconceito. Embora, 94% dos sujeitos da universidade e 75% dos sujeitos da 

Petrobras, concordem que existem condições gerais para agregar o estabelecimento de um 

SLI, isso não aconteceu ainda. Porque?. De acordo com Sendin e Appoloni (2006) para 

caracterizar-se um SLI é necessário haver um sistema composto pelos seguintes elementos: 

(1) ICT’s gerando conhecimento; (2) empresas inovadoras usando este conhecimento para 

produzir inovações; (3) agentes ou estruturas de transferência vinculando as ICT’s ao setor 

produtivo e (4) existência de um mínimo de coordenação entre estes agentes para que o 

conjunto realmente funcione como um sistema (tipo uma HT)
33

. No caso objeto deste estudo 

                                                        
33 Acréscimo nosso. 
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são atendidas apenas as condições 1, 2, esta última ainda que parcialmente, pois há só uma 

empresa envolvida, a Petrobras.  

Embora na opinião dos sujeitos pesquisados existam facilidades caracterizadas por 

recursos humanos capacitados, recursos financeiros, demandas de pesquisa e infraestrutura 

laboratorial, o processo para a formação de um SLI é uma construção que depende de 

políticas públicas e que em existindo-as, demanda tempo para se concretizar. As respostas 

complementares e comentários adicionais, de ambos os lados da parceria, sobre as facilidades 

para a instalação de um SLI estão listadas no Quadro 6.8, a seguir.  

 

FACILIDADES PARA INSTALAÇÃO DE SLI 

Petrobras UFRN 

“Esta é a grande oportunidade que a UFRN e o Estado do RN 

possuem para alavancar os conhecimentos na área do petróleo. 

A triangulação: política-acadêmica-empresarial devem se 

esforçar para isto. Há uma geração de estudantes com potencial 

para esta capacitação e criarmos centros de excelência.” 

COORD_P2 

 

“Existe demanda, existe conhecimento técnico (tanto na 

universidade quanto na companhia)” COORD_P8 

 

“Recursos humanos capacitados” COORD_P3 

 

“Existe a universidade geradora de conhecimento a um custo 

baixo (se comparado aos custos do setor de petróleo). O custo 

da incubação e transferência poderia ser suportado pela 

companhia dependendo do retorno esperado. Há que se 

trabalhar para identificar as oportunidades de projeto que 

efetivamente provenham de demandas internas previamente 

identificadas e na estrutura para coordenar a implantação dos 

projetos.” COORD_P4 

 

“A Petrobras possui interesse e capital para investimento em 

pesquisa. Já a UFRN já possui algum expertise para a condução 

de projetos de pesquisa e recursos adequados (infra-estrutura e 

mão de obra qualificada) para o desenvolvimento de pesquisas 

avançadas. A FUNPEC tem potencial para agir como agente de 

transferência, apesar de ainda possuir uma atuação limitada 

neste papel.” COORD_P13 

 

“1- O ambiente favorável; 2- a infraestrutura montada; 3- a 

sinergia gerada; 4- a capacitação humana instalada.” 

COORD_U14 

 

“A parceria permite que a instituição de ensino direcione suas 

pesquisas de forma aplicada” COORD_U9 

 

“Esta poderia uma das ações do NEPGN” COORD_U8 

 

“De certa forma a UFRN já dispõe de um sistema local de 

inovação, no Núcleo de Inovação Tecnológica. O que precisa é 

que esse sistema seja melhorado e aperfeiçoado, dentro das 

normas que regem os mecanismos de inovação. Os mecanismos 

adotados pela UFRN no que diz respeito a depósitos de patentes 

ainda é carente de recursos humanos com expertise na área. O 

número de projetos de inovação da UFRN em parceria com a 

Petrobras, aliado aos bons resultados advindos da execução de 

inúmeros projetos de P&D, que podem ser aplicados ao campo; 

são fatores facilitadores.” COORD_U7 

 

“Dispomos de infra-estrutura suficiente para isso.” 

COORD_U18 

 

“A infraestrutura existente hoje na UFRN pode, perfeitamente, 

absorver demandas diversas, gerando assim um pólo de 

referência, sobretudo nos campos realmente relacionados ao 

desenvolvimento de novas tecnologias ou técnicas, a serem 

absorvidas pela indústria.” COORD_U1 

 

 

 

Quadro 6.8: Facilidades para a instalação de um sistema local de inovação (SLI). 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A citação de que o NEPGN e/ou o NIT, ambos pertencentes à estrutura da UFRN, 

poderiam articular o SLI revela que há certa confusão dos docentes em relação aos papéis que 

poderiam ser desempenhados por organizações de âmbito acadêmico. 

Quanto às dificuldades para a instalação de um SLI derivado desta parceria, os 

pesquisados citaram as restrições contratuais ligadas ao sigilo das informações, a propriedade 

intelectual dos resultados e a ausência de articulação com outros setores como fatores 
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restritivos principais. As respostas complementares e comentários adicionais para dificuldades 

locais para a instalação de um SLI derivado da parceria estão listadas no Quadro 6.8a, a 

seguir.  

 

DIFICULDADES PARA A INSTALAÇÃO DE SLI 

Petrobras UFRN 

“Acredito que teríamos que mudar nossos procedimentos no 

tocante as restrições impostas sobre a divulgação das pesquisas 

com a UFRN. Hoje fazemos constar nos contratos termos de 

confidencialidade, pelo menos, para a fase da pesquisa.” 

COORD_P7 

 

“Poucas empresas na região capazes (ou aptas) a receberem as 

inovações, quase que total ausência dos meios para coordenar o 

sistema” COORD_P8 

 

“Falta de foco na indústria” COORD_P3 

 

 

“Os projetos em desenvolvimento na UFRN são inovadores e 

de interesse da Petrobras o que pode levar a gerar um SLI. 

Porém, é necessário que a empresa facilite a ampliação de 

escala dos testes e a aplicação do que vem sendo desenvolvido 

na Universidade. Com isso ficaria comprovada a eficiência do 

trabalho e geraria uma sistema de Inovação Local. Não há essa 

abertura na empresa.” COORD_U3 

 

“Alguns desses elementos já existem no Estado. Outros estão 

faltando. A empresa que mais se beneficia destes projetos é a 

própria Petrobras. Acredito que este leque de empresas pode 

aumentar.” COORD_U17 

 

“Muitos projetos geram produtos/metodologias inovadoras e, 

portanto, questões relacionadas com patentes e transferência de 

tecnologia devem ser bem tratadas.” COORD_U12 

 

 

Quadro 6.8a: Dificuldades para a instalação de um sistema local de inovação (SLI). 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Não é objetivo da Petrobras instalar um SLI, isso poderia ser uma preocupação do 

poder público local e da universidade criando um parque tecnológico ou uma incubadora de 

empresas, à exemplo cita-se a Universidade Federal do Ceará. Uma questão que surge no 

meio universitário é se neste caso ainda haveria a cessão de dados da Petrobras para 

desenvolvimento de projetos de P&D neste parque tecnológico, pois outras empresas também 

teriam acesso a eles. 

 

6.7: Geração de inovação tecnológica 

 

A avaliação dos sujeitos pesquisados sobre a geração de inovações tecnológicas pela 

parceria é apresentada na Figura 6.6. 
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(a) (b) 

RESPOSTAS PETROBRAS UFRN 

Concordância total + parcial 55,6% 94,4% 

Discordância total + parcial 33,3% 0,0% 

Não sei 11,1% 5,6% 

 

Figura 6.6: Resultados do projeto são inovações tecnológicas, na percepção dos coordenadores da empresa 

e da universidade. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A observação da Figura 6.6a indica que a opinião dos técnicos da Petrobras está 

dividida entre 56% que concordam sobre a capacidade de geração de inovações da parceria, 

contra 33% que discordam e uma parcela de 11% que não sabe (talvez que não saiba o que é 

inovação). Isso é confirmado pelas poucas patentes produzidas na década (ver o Quadro 6.2). 

Diferente opinião tem os sujeitos pesquisados da universidade, conforme demonstrado pela 

Figura 6.6b, onde a maioria, 94%, avalia que os projetos realizados na parceria geraram 

inovações tecnológicas. Cabe observar que na UFRN a discordância parcial ou total é zero 

neste quesito. Esta avaliação dos pesquisados ao julgarem que muita inovação foi gerada 

demonstra certa confusão na academia a respeito do significado de invenção e inovação. 

Conforme o Manual de Oslo (1997) existe inovação quando uma invenção transforma-se num 

produto ou processo novo, ou quando ocorre melhoria num processo ou produto já existente e 

que este resultado chegue até o mercado consumidor. Se não chegar ao mercado trata-se 

apenas de uma invenção, isto é, uma contribuição à ciência e ao conhecimento da 

humanidade. Mesmo considerando a Petrobras como sendo o “mercado” poucas inovações 

foram geradas ao longo da década.  

O Quadro 6.9 relaciona as inovações radicais geradas na parceria da Petrobras com a 

UFRN, ou com grande potencial de virem a se tornar inovações caso não existisse 

inicialmente (durante a consolidação da parceria) a limitação contratual da cláusula de sigilo 

com 20 anos de duração e com propriedade intelectual da Petrobras. Durante boa parte do 

tempo da parceria, portanto, o “mercado” consumidor foi só a Petrobras e muitas invenções 
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com potencial de transformarem-se em inovações aguardam a realização de testes piloto na 

empresa, portanto ainda podem ser consideradas como potenciais inovações por estarem no 

final da fase experimental e antes do teste piloto, (para melhor entendimento ver a Figura 2.1 

do Capítulo 2).  

A cláusula de proteção da propriedade industrial se constituiu concretamente numa 

dificuldade para muitas das invenções produzidas se transformassem em inovações, além do 

próprio custo de manutenção de patentes, algo para o qual a universidade não dispõe de 

verbas. A partir do estabelecimento das redes temáticas da Petrobras esta situação mudou. A 

partir de então (2006) os contratos mudaram para convênios ou termos de cooperação, onde se 

estabeleceu a possibilidade de compartilhamento da propriedade intelectual e do custo de 

manutenção das patentes entre os parceiros.  

 

INOVAÇÕES RADICAIS 

PETROBRAS UFRN 

 “Desenvolvimento de ferramenta para análise de alarmes de 

segurança em plantas industriais.”  COORD_P13 

 

“Os ensaios de laboratório sinalizaram para a viabilidade de 

aplicação de um fluido utilizando uma base vegetal, isenta de 

qualquer processo químico a não ser extração a partir de uma 

semente e seu refino.” COORD_P7 

 

 

“A solução desenvolvida no projeto não tem similar nacional e 

as soluções existentes no mercado não apresentam o potencial 

de expansão proposto na abordagem do projeto.” COORD_U5  

 

“Desenvolvemos o software de supervisão de poços SISAL que 

está sendo utilizado na Petrobras em 3.000 poços.” 

COORD_U12 

 

“Unidade de Bombeio Inteligente (resultou em 2 patentes).”  

COORD_U12 

 

“Sensor de contaminação BCS (gerou 1 patente).”  

COORD_U12 

 

“Desenvolvimento de pastas de cimento à base de geopolímeros 

aditivadas com novos produtos.” “Pastas de cimento e aditivos 

alternativos para poços de petróleo sujeitos a condições 

especiais (injeção de vapor e produção de gás).” COORD_U15 

 

“Como resultado gerou um modelo novo de instrumento sem 

fio, com tecnologia moderna de primeira linha.” COORD_U6 

 

“Achamos que a nossa inovação é radical porque até então não 

se tem notícia do tratamento destas águas produzidas pela rota 

tecnológica que desenvolvemos.” “Tratamento de água 

produzida sem introdução de aditivos químicos (que causa 

impacto ambiental) e com uma tecnologia limpa (MDIF) que 

não gera resíduos.” COORD_U10 

 

 

Quadro 6.9: Inovações radicais. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

O Quadro 6.9a relaciona as inovações citadas pelos sujeitos pesquisados que foram 

classificadas como inovações incrementais neste estudo. Segundo Davila (2007) a inovação 

incremental é a forma predominante de melhoria nas empresas, ou seja, são as pequenas 

mudanças num produto ou num processo ao longo do tempo (considere-se aqui que o 
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mercado é a Petrobras). O quadro em referência inclui melhorias de metodologia, de produtos 

e de processos como sendo inovações, mas pelo fato de não terem sido implantadas na 

Petrobras, o melhor seria denominá-las de “inovações incrementais potenciais de processo ou 

de produto”. Aqui se deve ter em mente também que não é objetivo primordial de um projeto 

de P&D produzir inovações no sentido colocado pelo Manual de Oslo (1997). No caso em 

estudo o objetivo é buscar soluções para problemas técnicos e operacionais. A inovação 

tecnológica pode vir como conseqüência do processo. 

 

INOVAÇÕES INCREMENTAIS (POTENCIAIS) DE PROCESSO OU DE PRODUTOS 

PETROBRAS UFRN 

“Customização de produtos dedicados ao controle e automação 

de poços” COORD_P8 

 

“Utilização de software específico, georreferenciamento das 

análises laboratoriais, e criação de um banco de dados mais 

adequado ao processo exploratório.” COORD_P11 

 

“A aplicação de controle avançado para a transferência de óleo, 

o uso de controle avançado no processamento de 

gás.”COORD_P13 

 

“Mostrou a capacitação da UO-RNCE na modelagem geológica 

e geofísica 3D de reservatórios; habilitou a UO-RNCE no 

acompanhamento de poços em tempo real.” COORD_P14  

 

“Resultados parciais do projeto contribuíram para perceber-se a 

necessidade de mudança do projeto mecânico do sensor no qual 

a tecnologia da ferramenta se baseia.” COORD_P16 

 

“Projeto Falhas esclareceu como se dá a influencia das bandas 

de deformação no fluxo de fluidos nos reservatórios. Foi 

demonstrado com testes de bombeamento em aquiferos, que a 

presença de bandas de deformação não é suficiente para selar 

ou compartimentar o reservatório em setores isolados. Essa 

informação é especialmente importante para o planejamento 

das operações de recuperação avançada de reservatórios 

impactados por bandas de deformação.” COORD_U19 

 

“Desenvolvimento de novos materiais isolantes a partir de 

matéria prima regional” COORD_U13 

 

Quadro 6.9a: Inovações incrementais. 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Conforme o postulado por Hatch e Cunliffe (1997) as organizações associam-se em 

rede para obter matéria-prima, mão-de-obra, capital, conhecimento, equipamentos e 

tecnologia. No caso investigado aqui, a tecnologia aportou de diversas maneiras, conforme 

pode ser observado no Quadro 6.9. Uma delas, por exemplo, foi uma inovação radical no 

sentido colocado pelo Manual de Oslo (1997). Trata-se do SISAL que o mercado “Petrobras” 

comprou e instalou em mais de 3000 poços da Bacia Potiguar. Este novo produto substituiu 

um sistema anteriormente usado e que era importado dos Estados Unidos. 

As considerações apresentadas nos itens 6.6 e 6.7 estão associadas com questões de 

pesquisa que indagam sobre quais as inovações que foram incorporadas aos processos da 

empresa, quais os processos produtivos que foram modificados, se os resultados obtidos são 

de fato inovações tecnológicas radicais ou incrementais e os benefícios ao processo ensino-

aprendizagem daí advindos. Esta associação tecnológica permite que seja feita a afirmação a 

seguir. 
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Afirmação 4: A parceria em P&D da Petrobras com a UFRN tem potencial para a geração de 

inovações tecnológicas. Este potencial poderia ser maior caso as restrições na propriedade 

intelectual tivessem vigorado por menos tempo e se a universidade tivesse recursos destinados 

para manutenção de patentes. Foram criadas inovações incrementais e radicais conforme 

apresentado nos Quadros 6.9 e 6.9a. As inovações incorporadas contribuíram para melhorar 

etapas dos processos produtivos da empresa: exploração; engenharia de produção; engenharia 

de elevação e escoamento; engenharia de poço e meio ambiente.  

 

6.8: Participação gerencial no processo 

 

A pesquisa cooperativa da Petrobras com a UFRN tem muito investimento da 

realizado. Este investimento necessariamente tem o envolvimento gerencial como suporte do 

processo. Tendo em vista que o patrocínio gerencial é importante para o sucesso da parceria 

uma vez que só com este envolvimento é que o processo ganha compromisso de utilização de 

possíveis resultados, foi perguntado aos coordenadores da empresa se este envolvimento 

existia. A configuração das respostas obtidas neste questionamento é mostrada na Figura 6.7. 

 

 
 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância parcial 50% 

Discordância parcial 11% 

Não sei 33% 

 

Figura 6.7: Existência de participação gerencial da Petrobras na parceria.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

A análise da Figura 6.7 aponta que a opinião dos coordenadores pesquisados na 

Petrobras tem uma tendência levemente positiva, sendo que a parcela dos que não sabem é 

bastante significativa (33%). Há certa discordância (11,1%) quanto ao envolvimento dos 
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gerentes da empresa no processo. Percebe-se certa insegurança dos coordenadores em afirmar 

que o corpo gerencial acompanha de perto o processo de P&D, pois são zero por cento os que 

discordam, enquanto que somente 5,6% concordam. O melhor entendimento deste quesito 

pode ser obtido no Quadro 6.10 onde há registros de alguns problemas de sinergia, divulgação 

e envolvimento, afetando especialmente as gerências operacionais da Petrobras, devidas 

provavelmente, à rotina intensa submetida ao corpo gerencial. Sendo assim conforme as 

opiniões levantadas, é importante que seja dedicado mais tempo ao processo P&D, pois como 

afirma um dos coordenadores ao questionar a utilidade e a existência da parceria: 

 

São gastas somas vultosas apenas para atender requisitos legais. COORD_P3 

 

O quadro 6.10 apresenta comentários adicionais dos coordenadores da Petrobras a 

respeito da sua avaliação quanto ao envolvimento gerencial na GC.  

ENVOLVIMENTO GERENCIAL – SEGUNDO COORDENADORES DA PETROBRAS 

A FAVOR CONTRA 

“No início do projeto certamente conheciam e apoiavam, 

entretanto, hoje eu não tenho informações suficientes para 

avaliar.” COORD_P5 

 

“Nos projetos dos quais tenho tido oportunidade de coordenar 

ou colaborar, os gerentes demonstram conhecimento e utilizam 

o modelo de gestão. Não posso afirmar para todos.” 

COORD_U4 

 

“Penso que aqueles dos setores já tiveram projetos com a 

UFRN/UFC, são cientes, mas não tenho conhecimento se é uma 

regra geral.” COORD_P9 

 

“Este conhecimento depende do nível de envolvimento do 

gerente com sua área de pesquisa. Como os trâmites para a 

concretização e desenvolvimento deste processo envolvem 

assuntos específicos de fundo técnico e administrativa creio que 

nem todos os gerentes dispõem de tempo suficiente para 

acompanhá-los nos níveis que o assunto requer.” COORD_P7  

 

“Baixa sinergia do quadro técnico-gerencial às questões de 

P&D.” COORD_P3 

 

“Não sei o motivo deste parcial desconhecimento, mas imagino 

que seja o mesmo que o meu, falta de uma divulgação 

estruturada deste processo como um todo.” COORD_P11 

 

“Porque o processo de gestão de P&D ainda é pouco divulgado 

em todas as gerências, principalmente nas operacionais.” 

COORD_P13 

 

“Não vejo como uma das prioridades dos gerentes da Petrobras, 

principalmente aqueles ligados às áreas operacionais, o 

estímulo à parceria empresa/academia. há que se dedicar, pelo 

menos uma vez por ano, à avaliação das necessidades da 

empresa e o potencial gerador de pesquisa e produtos da 

UFRN.” COORD_P14 

 

“São gastas somas vultosas apenas para atender requisitos 

legais.” COORD_P3  

Quadro 6.10: Respostas complementares sobre o envolvimento gerencial no processo de P&D da 

Petrobras com a UFRN. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Dado que existe a GC, acompanhando os projetos de P&D há muito tempo, o corpo 

gerencial talvez perceba erroneamente que o processo está sob controle, e que pode se dedicar 

a outras atividades, mas ao afastar-se não incorpora alguns resultados nos processos 

produtivos ou os desconheça. 
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6.9: Divulgação dos resultados das pesquisas na empresa 
 

O aproveitamento dos resultados de uma pesquisa depende, além do próprio êxito em 

si, de uma boa política de divulgação e abrangência, realização de teste-piloto e implantação 

da tecnologia, se o resultado do piloto assim o recomendar. Caso contrário uma oportunidade 

pode se transformar apenas num ótimo relatório arquivado. Visando saber como é feita a 

divulgação dos resultados das pesquisas realizadas na parceria, foi perguntado aos 

coordenadores da Petrobras se há uma política de divulgação dos resultados. As respostas 

estão ilustradas na Figura 6.8. 

 

 
 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total 0% 

Concordância parcial 11% 

Não sei 33% 

Discordância total + parcial 55% 

 

Figura 6.8: Política de divulgação dos resultados dos projetos de P&D na empresa. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Constata-se na Figura 6.8 a discordância total ou parcial de 55% quanto a existência 

de uma política de abrangência e divulgação na empresa dos resultados das pesquisas 

produzidas na parceria. Também há uma elevada parcela (33%) que desconhece qualquer 

política de divulgação e nenhum dos coordenadores pesquisados concordou totalmente com a 

existência dela, indicando que ela não existe, sendo este um ponto para melhoria do processo 

da GC. A implicação disso certamente é a não utilização plena dos benefícios dos resultados 

das pesquisas. 
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As sugestões recebidas dos coordenadores da Petrobras para a divulgação dos 

resultados das pesquisas estão listadas no Quadro 6.11. 

 

SUGESTÕES PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

Sugiro mais palestras técnicas por parte de professores da UFRN dentro da Petrobras e também por parte de técnicos da Petrobras envolvidos 

na pesquisa.” COORD_P5 

 

“Talvez uma publicação em meio eletrônico, se é que já não existe, anual ou semestral, divulgando os resultados.” COORD_P6 

 

“Esta divulgação poderia ser bem melhor, principalmente se fossem divulgadas através dos Fóruns Técnicos e das Comunidades de Práticas” 

COORD_P7 

 

“Criação de um site virtual, dentro da companhia dedicado ao tema: pesquisas em desenvolvimento, projetos realizados, implementações 

realizadas.” COORD_P8 

 

“É necessário que se divulgue periodicamente para toda a força de trabalho um relatório, escrito de maneira pragmática, fazendo um balanço 

dos resultados obtidos nas pesquisas, informando os custos necessários para a implantação dos projetos, para que os possíveis clientes 

possam analisar a aplicabilidade em sua área de atuação.” COORD_P1  

 

“Promover palestras (inclusive nos campos de produção), enviar e-mail, disponibilizar informações na intranet. É importante que os 

resultados sejam traduzidos em números.” COORD_P10; COORD_P12 

 

“Fóruns semestrais para divulgação dos projetos e resultados” COORD_P11 

 

“A realização de seminários envolvendo técnicos da Petrobras e da Universidade especificamente para apresentação dos resultados obtidos 

com pesquisa.” COORD_P13 

 

“Os clientes internos devem participar do desenvolvimento da pesquisa, não apenas serem informados do resultado dela.” COORD_P4 

 

“Seminários anuais com participação de possíveis clientes, antecedido por envio de slides das apresentações a serem feitas e indicação de 

fontes de informações mais detalhadas.” COORD_P16 

 

Quadro 6.11: Sugestões dos coordenadores da Petrobras para divulgação e abrangência dos resultados 

dos projetos de P&D. 
Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

As sugestões listadas no Quadro 6.11 são factíveis e algumas já foram realizadas, tais 

como o seminário anual de P&D na unidade local da Petrobras. Nele compareciam os 

envolvidos com pesquisas e eram apresentados os resultados dos projetos. Mas por medida de 

contenção de custos tal seminário deixou de ser realizado. Entretanto, a medida pode ser 

reativada se, por exemplo, os projetos incluírem (e for aprovada) nos seus orçamentos uma 

rubrica específica para isso. Um fator que compromete a divulgação é a quantidade de novos 

empregados admitidos nos tempos atuais pela Petrobras, porque cada novo empregado na 

companhia é mais um que desconhece o processo, e eles são centenas atualmente.  

As considerações supracitadas nos itens 6.8 e 6.9 estão associadas com questões que 

indagam sobre os problemas no modelo de gestão da parceria e sobre as dificuldades para 

utilização dos resultados. A partir dessa associação é possível fazer a seguinte afirmação: 

Afirmação 5: A parceria em P&D da Petrobras com a UFRN precisa ser mais divulgada no 

âmbito da empresa, especialmente nas gerências das áreas operacionais, pois a mesma tem 

potencial para fornecer melhorias em processos produtivos e ao mesmo tempo contribuir para 
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que empresa atenda ao marco legal do setor petróleo. A implicação da não divulgação é a 

possível repetição no futuro de esforços já realizados no passado e/ou o arquivamento de bons 

resultados já alcançados e não inteiramente aproveitados por falta de divulgação interna. (Na 

universidade a divulgação de pesquisas mediante a publicação de artigos é rotina 

estabelecida). 

 

6.10: Avaliação dos resultados das pesquisas 
 

Antes de realizar um teste-piloto em escala real ou partir para a implantação de uma 

nova tecnologia em campo é necessário avaliar se as metas e os objetivos de pesquisa 

definidos na criação do projeto foram alcançados. Uma pergunta a respeito da existência de 

avaliação crítica dos resultados dos projetos de P&D foi apresentada aos coordenadores da 

Petrobras. As respostas obtidas são mostradas na Figura 6.9. 

 

 
 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total 33% 

Concordância parcial 56% 

Discordância total + parcial 11% 

 

Figura 6.9: Avaliação dos projetos de P&D quanto aos resultados esperados, na opinião dos 

coordenadores da Petrobras.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

 

 

A Figura 6.9 indica que a maioria concorda que os projetos são avaliados quanto aos 

resultados, mesmo que 56% concorde apenas parcialmente. Como exemplo deste 

acompanhamento sistemático dos projetos cita-se as reuniões trimestrais de medição que 
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sempre ocorreram durante a década em estudo. A simples ocorrência da reunião de medição 

não significa que o projeto foi avaliado, pois os coordenadores podem ter faltado à algumas 

reuniões devido outros afazeres. Elas são realizadas ao final de março, junho, setembro e 

dezembro, com pequenas variações para antes ou depois devido feriados ou férias dos 

envolvidos. Mas, uma parcela de 11% discorda que exista tal mecanismo crítico. É possível já 

que a presença nas reuniões de medição não é 100%, sempre há faltas. Evidentemente o 

problema da adesão está ligado ao problema da divulgação da GC, já constatado (item 6.9). 

Nestes casos a tarefa da medição e avaliação crítica é realizada pelo ponto focal de gestão da 

GC da Petrobras. Assim sendo o projeto segue avante, mas de uma forma não plenamente 

satisfatória. 

As considerações acima citadas relacionam-se ao modelo da GC, embora tratam de 

detalhes de cada projeto como dificuldades de acesso aos dados, controle de avanço físico e 

financeiro, relatórios, pagamentos, aditivos, etc. A partir delas pode ser feita a afirmação a 

seguir: 

 

Afirmação 6: A maioria dos projetos são acompanhados e avaliados criticamente quanto ao 

atendimento de objetivos. A sistemática da GC para proceder esta avaliação são as reuniões 

trimestrais de medição que ocorreram em cada final de trimestre da década estudada. Além 

disso, outras reuniões técnicas ocorrem fora do calendário das medições, assim como a análise 

crítica dos relatórios também fornece dados para esta análise. A metodologia das reuniões de 

medição trimestrais é um dos principais fatores críticos de sucesso da parceria da Petrobras 

com a UFRN. 

 

6.11: Implantação dos resultados das pesquisas 

 

A implantação dos resultados de pesquisas requer planejamento e recursos. Foi 

perguntado aos coordenadores da Petrobras se no modelo de GC de P&D havia a prática do 

planejamento para aplicação dos resultados dos projetos de pesquisa. As respostas obtidas 

para esta questão são mostradas na Figura 6.10. 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
123 

 
 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total + parcial 47% 

Não sei 29% 

Discordância total + parcial 24% 

 

Figura 6.10: Planejamento para implantação dos resultados das pesquisas.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.10 indica uma grande amplitude nas respostas (equivalente a um alto 

desvio padrão), mas a tendência é levemente positiva no sentido da existência do 

planejamento. Uma parcela de 29% não sabe se posicionar o que reforça que o planejamento 

para a implantação dos resultados dos projetos de P&D é um ponto para melhoria no processo 

da GC de P&D. Isto não significa que os resultados não são inteiramente implantados, pelo 

contrário, eles vão sendo aplicados de acordo com o impacto positivo esperado, mas 

atualmente a implantação não tem um caráter sistemático, é uma ação que depende de outros 

recursos, por exemplo, aquisição de materiais em pequenas quantidades (suficiente para um 

piloto), ou materiais químicos perecíveis (igualmente em pequenas quantidades). São detalhes 

que intrínsecos dessa indústria que é acostumada com mega contratos e vendas em grandes 

bateladas. As sugestões obtidas para realizar este planejamento são mostradas no Quadro 

6.12. 
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PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

“O planejamento do uso estaria ligado ao ato de propor e aprovar.” COORD_P8 

 

“Contratos de prestação de serviços.” COORD_P9  

 

“Um grupo formal de acompanhamento dos projetos e que seria também responsável pela implementação dos resultados.” COORD_P11  

 

“É importante que o projeto (dentro da Petrobras) não se restrinja apenas ao período de contrato com a Universidade, mas considere também 

as etapas de implantação de seus resultados.” COORD_P13 

 

“A fase de implantação poderia ser alvo de novo planejamento.” COORD_P4 

 

“A taxa de sucesso dos projetos poderia ser melhorada se a gestão cobrasse da gerência técnica explicitamente o grau de interesse e 

priorização do projeto sob a sua responsabilidade. A gestão deveria cobrar da gerência técnica um plano de como pretende utilizar as 

tecnologias/produtos advindos dos projetos.” COORD_U5 

 

Quadro 6.12 Sugestões para planejamento da implantação dos resultados das pesquisas na opinião dos 

coordenadores da Petrobras. 
Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

As sugestões para o planejamento dos resultados das pesquisas devem começar no 

nascedouro do projeto. Primeiro, há que se certificar que exista um cliente para utilizar os 

resultados a serem obtidos. Identificando o cliente o processo ganha finalidade, justificativa e 

patrocínio. Daí em diante as sugestões listadas no Quadro 6.12 podem ser traduzidas e 

ordenadas da seguinte forma: criar um grupo multidisciplinar responsável por aplicar uma 

matriz de responsabilidades que cubra todo o processo de P&D desde o levantamento da 

demanda de P&D, o planejamento da pesquisa, a aprovação do projeto, o acompanhamento da 

pesquisa, a etapa piloto e a implantação dos resultados. Tudo isso na forma lógica e 

seqüencial segundo o calendário de atividades do planejamento anual da empresa. Quanto aos 

resultados de P&D não imediatamente aplicados eles se constituem num banco estratégico de 

opções de melhorias a serem implantadas na oportunidade e no timing adequado. 

 

6.12: Meios para implantação dos resultados das pesquisas 
 

A dificuldade constatada para a implantação de resultados pode ser acarretada por 

falta de meios. Visando investigar essa possibilidade foi perguntado aos coordenadores da 

Petrobras se os meios existem. As respostas obtidas neste questionamento são mostradas na 

Figura 6.11. 
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RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total ou parcial 78% 

Não sei 22% 

Discordância total ou parcial 0% 

 

Figura 6.11: Meios para a implantação dos resultados das pesquisas. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.11 mostra que os meios para implantação dos resultados das pesquisas 

existem na opinião de 78% dos técnicos da Petrobras. A empresa tem recursos para realizar as 

implantações tecnológicas advindas de projetos de pesquisa, desde que isso seja possível, que 

haja prioridade, sustentabilidade e que traga ganho financeiro. O Quadro 6.13 contém 

sugestões dos técnicos sobre como isto poderia ser realizado. 

 

MEIOS PARA IMPLANTAR OS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 “Através do aumento do comprometimento do quadro técnico-gerencial e associando a aprovação de novos projetos internos, com a 

utilização dos resultados de P&D. Isto é, criar um fator condicional para que se utilize os resultados do P&D, sempre que possível.” 

COORD_P2 

 

“Acompanhamento adequado dos pilotos, para que se possa tirar conclusões e decidir pela ampliação dos projetos. É necessário que os 

pilotos tenham uma equipe dedicada a eles.” COORD_P1  

 

“Através de contratos de prestação de serviços.” COORD_P9  

 

“Criar um grupo formal de acompanhamento dos projetos e que seria também responsável pela implementação dos resultados.” 

COORD_P11 

 

“Planejar implementação desde o início do projeto e que o desenrolar das pesquisas seja direcionado para a implementação prática dos 

resultados, inclusive com certa flexibilidade com relação aos objetivos propostos, em função dos resultados obtidos no desenrolar da 

pesquisa.” COORD_P13 

 

“Existem recursos financeiros e humanos na companhia para projetos que notadamente tragam retorno. Falta uma estrutura para 

planejamento e priorização gerencial.” COORD_P4 

 

“Através de projetos dedicados a implementação e adequação das pesquisas às condições e normas da empresa.” COORD_U4  

 

“Com a apresentação de resultados para comitês funcionais das gerências que possam implementar. Elaboração de um plano de implantação 

coordenado pelo coordenador do comitê funcional, com acompanhamento na frequência das reuniões dos Comitês Funcionais.” 

COORD_P16 

Quadro 6.13: Sugestões de meios para implantação dos resultados de projetos de P&D na opinião dos 

coordenadores da Petrobras.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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Os meios listados no Quadro 6.13 praticamente se confundem com as sugestões de 

planejamento da implantação dos resultados das pesquisas relacionadas no Quadro 6.12. 

Segundo as sugestões do referido quadro a Petrobras dispõe de todos os meios necessários 

para implantar os resultados dos projetos de P&D. Tudo depende de planejamento e 

priorização. Outro fator é a facilidade ou dificuldade de implantar uma nova tecnologia bem 

como as implicações na gestão das mudanças necessárias para a mesma. 

As considerações feitas nos itens 6.11 e 6.12 estão associadas à investigação de 

possíveis problemas e dificuldades da parceria. A partir desta associação pode-se fazer a 

afirmação a seguir. 

 

Afirmação 7: Existem os recursos e os meios na empresa para operar a implantação dos 

resultados obtidos nos projetos de P&D, entretanto não foi constatado um planejamento 

sistemático com este objetivo. Isto pode implicar, conforme já afirmado anteriormente, na 

possível repetição de esforços já realizados no passado e não inteiramente aproveitados, 

evidentemente com replicação dos custos.  

 

6.13: Alinhamento das pesquisas com o planejamento 

estratégico da empresa 
 

Visando investigar o real motivo da realização das pesquisas e se houve alinhamento 

das pesquisas realizadas externamente com o planejamento estratégico (PE) da companhia, ou 

se apenas eram motivadas por necessidade de cumprimento do marco legal do petróleo, foi 

perguntado aos coordenadores da empresa se o projeto de P&D estava alinhado ao tal 

planejamento. As respostas obtidas com este questionamento aparecem na Figura 6.12. 
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RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total + parcial 83% 

Não sei 17% 

Discordância total + parcial 0% 

 

Figura 6.12: P&D alinhado com o planejamento estratégico da empresa. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

De acordo com o citado no Capítulo 2 e comprovado na pesquisa de campo, na 

Petrobras a base da inovação compreende o alinhamento com o planejamento estratégico que 

logicamente está focado no negócio. A certeza do potencial de aplicação prática dos 

resultados de uma proposta preliminar de pesquisa é determinante para a sua priorização no 

comitê tecnológico operacional que conduz o processo de P&D da companhia. A Figura 6.12 

indica favorabilidade ao alinhamento com o PE, conforme expressado por 83% dos 

coordenadores da empresa. A questão da priorização dos projetos de pesquisa foi abordada 

nos comentários de um coordenador ao citar que a priorização se dá através de:  

 

Fórum para priorização de projetos amplo e formado por um conjunto de 

profissionais. Apesar de eu nunca ter participado, seguramente estes profissionais 

consideram o planejamento estratégico da empresa para priorizar os projetos que 

receberão investimentos. COORD_P4 

 

No entanto, observou-se que 17% dos sujeitos não sabem responder se o alinhamento 

existe. Isto indica a necessidade de melhorar a integração e a divulgação local do 

planejamento estratégico e da forma como são geradas e priorizadas as propostas de pesquisa 

na unidade local da Petrobras. Ainda, o alinhamento com o planejamento estratégico faz com 

que o fluxo das propostas de projetos seja maior no sentido da empresa para a universidade, 

pois raramente proposições de pesquisa fazem o caminho inverso dado que o planejamento 
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estratégico é sigiloso e um proponente externo dificilmente alinharia uma proposta acadêmica 

com ele. 

As considerações apresentadas neste item relacionam-se com a real utilidade das 

pesquisas e para tal elas têm que melhorar ou inovar processos e produtos ou pelo menos 

solucionar problemas operacionais. A partir dos dados levantados pode-se fazer a afirmação a 

seguir: 

Afirmação 8: As pesquisas realizadas na parceria em P&D da Petrobras com a UFRN estão 

alinhadas ao planejamento estratégico da companhia e ao mesmo tempo atendem aos 

regulamentos da ANP. 

 

6.14: Atendimento aos objetivos técnicos 
 

Muito embora se tenha bem claro que nem sempre um objetivo de pesquisa almejado é 

alcançado, ou caso seja atingido, que seja passível de aplicação devido a dificuldade de 

mudanças ou solução complexa para um problema simples, ou custos elevados ou por 

priorização de outros problemas, etc, mesmo assim, é importante avaliar se os objetivos 

técnico-empresariais estão sendo atingidos. Desta forma, foi perguntado aos coordenadores da 

Petrobras se o projeto atingiu os objetivos técnicos planejados. A tabulação das respostas 

obtidas neste questionamento é mostrada na Figura 6.13. 

 

 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total 29% 

Concordância parcial 53% 

Discordância total + parcial 18% 

 

Figura 6.13: Atendimento aos objetivos do projeto.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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A Figura 6.13 mostra que a maioria (53%) dos coordenadores da Petrobras, declara 

que o seu projeto atingiu parcialmente os objetivos e 29% concordam que os objetivos foram 

atingidos totalmente, portanto a figura também nos diz que na visão do cliente Petrobras a 

taxa de sucesso dos projetos de P&D é 29%. Ressalte-se aqui que na perspectiva do 

pesquisador da universidade um resultado negativo não é um resultado não promissor, pois 

pode revelar rotas tecnológicas sem saída. Os fatores críticos que levaram ao sucesso ou ao 

insucesso dos projetos, na opinião dos técnicos da Petrobras são mostrados no Quadro 6.14. 

 

FATORES CRÍTICOS PARA SUCESSO OU INSUCESSO NA PERCEPÇÃO DO COORDENADOR DA PETROBRAS 

SUCESSO INSUCESSO 

“O projeto de X* começou após o início de um piloto no campo 

de Y*, o objetivo alcançado foi mais na parte de capacitação da 

UFRN em pesquisa do gênero e conhecimento na área do 

petróleo e para Petrobrás em ter a parte do produto comprado 

com recursos da parceria. O projeto de Z* acredito ter sido um 

insucesso técnico, mas serviu para maior capacitação da UFRN 

na área do petróleo.” COORD_P5 

 

“A grande troca de informação dos grupos da UFRN com os 

membros e coordenação da Petrobras.” COORD_P7  

 

“Projeto em fase de conclusão. Resultados parciais apontam 

para utilização de metodologia para a discriminação de zonas 

produtoras conjuntas de água (X e X) no campo de Z.” 

COORD_P2 

 

“Objetividade na proposta e dedicação no desenvolvimento” 

COORD_P8 

 

“Quando se tem envolvimento por parte da Petrobras, as 

chances de sucesso são altas.” COORD_P3 

 

“A definição de objetivos simples e realistas. Um 

acompanhamento bastante próximo dos problemas e a rápida 

atuação sobre eles.” COORD_P13 

 

“1-acompanhamento contínuo das ações; 2-interação frequente 

nas discussões; 3-exigência de cumprimento de prazos; 4- 

solicitação de produtos parciais; 5- solução de gargalos junto 

aos órgãos da companhia; 6- cobrança contínua de despachos 

administrativos junto à FUNPEC por parte do coordenador da 

UFRN.” COORD_P14 

 

“O profissionalismo de toda a equipe e a boa interação com a 

gerencia técnica do lado da Petrobrás.” COORD_U4 

 

“A dedicação dos pesquisadores e técnicos da Petrobras 

envolvidos no projeto.” COORD_U5 

 

* nome de projeto, reservatório, campo de petróleo  modificado 

pelo autor para manter o sigilo. 

“Os contratos foram preparados, muito genéricos e sem 

especificar os produtos. O GEA/UFRN ficou capacitado e 

equipado para realizar estudos, mas também poderia ter 

apresentado produtos mais concretos.” COORD_P6 

 

“A UFRN não consegue ajustar histórico de produção 

satisfatoriamente quando se trata de simulação de injeção de 

vapor, como já foi demonstrado mais de uma vez.” 

COORD_P1 

 

“O objetivo principal (a simulação de uma pequena área do 

campo do X) não foi atingido, pois não se conseguiu chegar ao 

ajuste de histórico. O objetivo secundário foi atingido: fomentar 

teses e dissertações relativas à produção de petróleo. Obs.: 

deve-se dizer que o ajuste de histórico do campo do X era uma 

tarefa difícil, que requeria grande dedicação das pessoas 

envolvidas, bem como intercâmbio com outros estudiosos.” 

COORD_P10; COORD_P12 

 

“Não atingimos por completo os objetivos devido 

principalmente à falta de dados analíticos, gerando lacunas.” 

COORD_P11 

 

“O afastamento da universidade do cotidiano da companhia a 

levou a desenvolver uma solução complexa para um problema 

não complexo. O engessamento da companhia para realocar 

recursos quando identificada a necessidade de maior equipe e 

equipamentos prejudicou a universidade. A parcial 

imprevisibilidade do custo para implantar o projeto culminou 

com dificuldades na fase de implantação. A falta de 

profissionais capacitados na companhia para criticar a solução 

técnica proposta pela universidade permitiu que a solução final 

proposta tivesse uma série de limitações e fosse extremamente 

complexa.” COORD_P4 

 

 

 

 

 

* nome de projeto, reservatório, campo de petróleo modificado 

pelo autor para manter o sigilo. 

 

Quadro 6.14: Fatores que contribuíram para o sucesso ou o insucesso dos projetos de P&D. 
Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

De acordo com o Quadro 6.13 os fatores críticos de sucesso estão relacionados ao 

modelo de GC que promove o acompanhamento trimestral das ações; a proximidade facilita a 

interação frequente nas discussões e a cobrança pelo cumprimento dos prazos acordados para 
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cada etapa do cronograma. As declarações a seguir destacam fatores pessoais que 

contribuíram para o sucesso da parceria na opinião de coordenadores da empresa:  

 

O profissionalismo de toda a equipe e a boa interação com a gerência técnica do 

lado da Petrobras. COORD_U3 

 

A dedicação dos pesquisadores e técnicos da Petrobras envolvidos no projeto 

COORD_U4 

 

Os principais fatores causadores de insucessos quanto ao atendimento de objetivos de 

projeto estão ligados a contratos mal elaborados quanto à clareza de objetivos e produto a ser 

entregue, falta de massa crítica da UFRN em processos especializados de engenharia de 

reservatórios que poderia ter sido minimizada através de intercâmbio com outros estudiosos. 

É citada também a falta de agilidade da empresa em realocar recursos e dedicá-los a um 

projeto em estado crítico. Este problema é complexo e está ligado à construção do 

conhecimento. Em processos específicos tal conhecimento complexo é considerado 

estratégico pelas companhias de petróleo sendo dominado apenas nos seus intramuros e 

poucas universidades e fornecedores o detém. 

 

As considerações anteriores estão relacionadas com as questões de pesquisa a respeito 

da incorporação de resultados, das dificuldades para incorporá-los e dos problemas no modelo 

de GC e dos processos modificados por tais resultados. Tendo-se isso em consideração podes-

se afirmar que: 

 

Afirmação 9: Os projetos de P&D amostrados nesta pesquisa tiveram 29% de sucesso quanto 

ao alcance dos objetivos propostos. O insucesso total na amostra é de aproximadamente 6%, 

portanto a maioria dos projetos atingiu parcialmente os objetivos almejados. Isto significa que 

há um custo associado para a construção e desenvolvimento da capacitação em assunto 

complexo, que é dominado no intramuros das companhias de petróleo. A transferência do 

conhecimento (diga-se operacional) partiu de um ponto próximo à linha base, inicialmente no 

sentido da empresa para a universidade, lembrando-se aqui os seminários iniciais de 

integração citados no Capítulo 4. Atualmente, com o ponto de interação consolidado, a 

transferência de conhecimento já ocorre nos dois sentidos. Outra dificuldade constatada é 

aquela inerente aos próprios dados necessários para desenvolver a pesquisa e que foram 

fornecidos pela Petrobras. Em alguns casos tais dados liberados continham lacunas, cuja 

interpretação exige profissionais experientes. 
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O sucesso alcançado foi atribuído, entre outros fatores, às relações sociais paulatinamente 

construídas. Aqui se inclui também a continuidade das pessoas nas posições de coordenação, 

um fator avaliado como importante para o sucesso da relação institucional.  

 

6.15: Incorporação dos resultados das pesquisas na empresa 
 

O sucesso de um projeto de pesquisa está relacionado ao alcance dos objetivos 

esperados e a incorporação dos produtos obtidos aos processos da empresa. Para analisar este 

quesito foi perguntado aos coordenadores da Petrobras se os resultados foram incorporados. A 

tabulação das respostas obtidas com este questionamento é apresentada na Figura 6.14.  

 

 
 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total 11% 

Concordância parcial 39% 

Não sei 11% 

Discordância parcial  6% 

Discordância total 33% 

 

Figura 6.14: Incorporação dos resultados das pesquisas aos processos da empresa. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Observando-se o espalhamento das respostas na Figura 6.14 denota-se que há amplo 

leque de opiniões, sem uma tendência claramente definida. Chama à atenção a concentração 

de 39% na concordância parcial e 33% na discordância total a respeito da incorporação dos 

resultados logo, esta etapa é crítica, constituindo-se num ponto de melhoria da GC. Ela 

demanda planejamento, pois caso contrário a maioria dos resultados das pesquisas que 

atingirem os seus objetivos não serão aproveitados ou demorarão para sê-lo. No Quadro 6.15, 

são listados alguns dos resultados incorporados segundo os sujeitos da Petrobras avaliados na 

amostra pesquisada. Nele também são listados alguns benefícios alcançados.  
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RESULTADOS 

INCORPORADOS BENEFÍCIOS 

“Foram utilizados alguns resultados na modelagem geológica 

do campo X.” COORD_P6 

 

“Automação de poços, permitindo o acompanhamento da 

produção dos campos em tempo real. Simuladores para 

elevação de petróleo, permitindo dimensionamento e análise de 

desempenho dos métodos de elevação artificial” COORD_P8 

 

“Em vários casos hoje existe rotina de prestação de serviços 

pela UFRN, fruto dos resultados dos projetos, o que facilitou 

muito em termos de redução no tempo de resposta das 

necessidades da rotina operacional da UO. exemplo é a 

caracterização físico-química de águas, identificação de 

resíduos, testes com inibidores de incrustação.” COORD_P9  

 

“O projeto ainda está em andamento, mas de antemão sabemos 

que será incorporado à rotina das atividades de exploração e 

explotação de petróleo na UO-RNCE, inclusive está sendo 

solicitado uma postergação de prazo, para que se viabilize a 

continuação da alimentação do banco de dados gerado no 

projeto.” COORD_P11 

 

 

 

* nome de campo modificado pelo autor para manter o sigilo. 
 

“A cubagem do campo estava superestimada. Utilizando um 

modelo orientado a objetos, foi obtida uma representação do 

campo mais de acordo com a concepção do geólogo 

responsável por ele e os volumes calculados estavam mais 

realistas.” COORD_P6 

 

“Uma nova tecnologia com ganhos ambientais, porém, 

carecendo ainda de uma melhor avaliação com a efetivação de 

um teste de campo.” COORD_P7 

 

“Redução de custos operacionais evitando-se testes de 

identificação de fluido.” COORD_P2 

 

“Aumentou o conhecimento sobre simulação de injeção de 

vapor entre os que participaram do projeto.” COORD_P1 

 

“Tempo de resposta, revisão de dados, crescimento de 

informações em bancos de dados de água e resíduos.” 

COORD_P9 

 

“Melhoria de processo de identificação das características das 

águas da Fm Pendência” COORD_P11 

 

“Novas tecnologias e recursos para otimização de processos”. 

COORD_P13 

 

“Redução de custos; melhoria de processos; nova tecnologia; 

integração de processos, segurança operacional..” COORD_P8; 

COORD_P14 

 

“Nova tecnologia. os resultados ajudaram a perceber-se a 

necessidade de rever o modelo mecânico do equipamento 

objeto de estudo.” COORD_P16 

 

 

Quadro 6.15: Resultados incorporados à rotina. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

O Quadro 6.15 mostra que de forma geral os benefícios trazidos pelo processo de 

P&D com a universidade podem ser sumarizados como uma série de oportunidades para 

trazer novas tecnologias e recursos que levem à redução de custos, integração e 

aperfeiçoamento de processos e aumento da segurança operacional. Nem sempre isso é 

conseguido, mas a palavra oportunidade aqui significa que continuamente há um parceiro 

disponível para tentar buscar soluções para problemas, sempre em busca da melhoria 

contínua. Por si só a melhoria contínua já se constitui em benefício. Os seguintes benefícios 

oriundos da incorporação foram citados: a melhoria na cubagem de volumes de reservatórios 

que com os métodos tradicionais não havia sido conseguida, redução da possibilidade de 

danos ambientais, a crítica à modelos antigos de trabalho e a redução de custos. Por sua vez os 

processos modificados citados são: automação e controle de processos e instalações, elevação 

de petróleo e materiais para cimentação de poços. 

O Quadro 6.15a traz as dificuldades citadas pelos coordenadores para a incorporação 

de resultados de projetos de P&D aos processos produtivos da Petrobras. 
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DIFICULDADES PARA A INCORPORAÇÃO DOS RESULTADOS AOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

“Esta incorporação não ocorreu em vista das dificuldades técnicas apresentadas pela comunidade de reservatório em viabilizar um 

teste de campo.” COORD_P7 

 

“Não havia por parte da UFRN conhecimento técnico suficiente na área de petróleo para desenvolver tecnologia, o que ocorreu foi 

o ganho em conhecimento e capacitação para atuar em novos projetos.” COORD_P5 

 

“Exigência de modificações na programação de perfilagem elétrica de poço para viabilizar a identificação de intervalos portadores 

de óleo leve em poços e água doce.” COORD_P7  

 

“Falta de envolvimento por parte da Petrobras e falta de foco da universidade para a indústria.” COORD_P3  

 

“O projeto não foi concluído com sucesso, não sendo possível implementar seus resultados.” COORD_P1  

 

“a) A falta de tempo das pessoas da UFRN envolvidas no Convênio; b) O não envolvimento dos alunos nos trabalhos; c) A 

concentração dos trabalhos numa só pessoa; d) A falta de intercâmbio com outras universidades.” COORD_P10; COORD_P12  

 

“As maiores dificuldades envolvem implantar a inovação na rotina operacional. Os resultados do trabalho geralmente precisam de 

mais tempo para serem amadurecidos, isto é, comprovar confiabilidade frente às situações de campo e desenvolvimento de mão de 

obra preparada para trabalhar com a nova tecnologia. Em virtude das demandas operacionais, muitas vezes a inovação tecnológica 

é preterida por ainda ser experimental.” COORD_P13 

 

“O projeto não era estratégico para a gerência técnica, pois a mesma já havia optado por uma solução comercial.” COORD_U5  

 

Quadro 6.15a: Dificuldades para a incorporação dos resultados dos projetos de P&D.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

De acordo com o Quadro 6.15a as dificuldades para incorporar os resultados da 

pesquisa na rotina operacional envolvem fatores ligados a: modificação de processos 

tradicionais já instalados, que para serem modificados enfrentam a resistência natural à 

mudança, eventuais benefícios ou prejuízos possíveis advindos desta mudança no processo; 

inviabilidade econômica da solução proposta; solução complexa; a escala do processo e as 

dificuldades inerentes ao próprio ato de implantar algo novo, que é o tempo necessário para 

consolidar a nova tecnologia. 

As informações levantadas neste item relacionam-se com as questões de pesquisa a 

respeito das inovações produzidas e incorporadas na rotina da empresa e os benefícios por 

elas produzidos. A partir de tais questionamentos e da relação com as informações obtidas 

pode-se fazer a afirmação a seguir: 

 

Afirmação 10: A incorporação dos resultados dos projetos de P&D aos processos produtivos 

da empresa é de 11% na amostra pesquisada, podendo ser um pouco maior considerando a 

parcela possível advinda da concordância parcial de 39%. Deduz-se que a maioria dos 

resultados não incorporados são os que dependem de testes pilotos em campo. A incorporação 

é facilitada quando não depende de piloto tais como melhorias contínuas em custos, 

integração de processos e segurança operacional. 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
134 

A incorporação ou não dos resultados é um fator que extrapola o papel da GC. Trata-se de 

uma questão interna da empresa, que tem como causa diversos fatores ligados a custos e a 

prioridades de planejamento. Os resultados não incorporados permanecem no banco de 

oportunidades aguardando o timing adequado para realização dos testes piloto e a 

implementação em caso de sucesso. 

 

6.16: Motivação pela demanda de projetos de P&D 

 

Dado que há dificuldades em incorporar resultados de projetos porque será que os 

mesmos são criados e a empresa investe tanto neles? Será que os projetos existem em função 

da obrigatoriedade legal de investimento em P&D no Brasil, por parte dos concessionários de 

áreas petrolíferas? (Ver o Capítulo 3, Marco Legal). Ou são criados devido à demanda real 

por projetos de P&D? Em busca de entender qual é a motivação para realizá-los foi 

perguntado aos coordenadores da Petrobras se a demanda para realizar projetos de P&D com 

a UFRN era devido à necessidade de inovar os processos da empresa. As respostas estão 

tabuladas na Figura 6.15. 

 

 

RESPOSTAS PETROBRAS 

Concordância total + parcial 82% 

Não sei 6% 

Discordância total + parcial 12% 

 

Figura 6.15: Projetos de P&D objetivam inovações aos processos produtivos da empresa. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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A Figura 6.15 mostra que na opinião da maioria dos coordenadores da empresa é a 

necessidade de inovação a principal motivação para a criação de projetos de P&D com a 

UFRN. Mas há uma pequena parcela que discorda, num total de 12%, o que pode indicar 

outros motivos como sendo fatores secundários impulsionadores da parceria, dentre eles o 

marco legal. Sendo assim, admite-se que a universidade é considerada neste processo com 

sendo um parceiro para prover recurso não disponível internamente, o que vem a confirmar a 

relação da dependência de recursos entre as duas organizações, conforme os pressupostos 

teóricos postulados por Pfeffer & Salancik (1978), Hatch e Cunliffe (1997), Hall (2004) e 

Daft (2008), citados no Capítulo 2. A existência da parceria confirma também a importância 

de outros fatores impulsionadores da parceria, tais como: a disponibilidade e proximidade 

geográfica entre os pesquisadores e os clientes da pesquisa, e a possibilidade de prestação de 

serviços. 

As considerações supracitadas têm relação com a indagação sobre a real necessidade 

de realização dos projetos de pesquisa. A partir disso e tendo como referência as respostas 

obtidas é possível fazer a afirmação a seguir: 

 

Afirmação 11: A motivação principal pela demanda de projetos de P&D na amostra 

pesquisada é a busca por inovação dos processos produtivos da empresa, mas ela é 

impulsionada pelo marco legal do setor petróleo e pela disponibilidade de pesquisadores em 

aderir a uma parceria universidade - empresa.  

 

6.17: Controles e registros de documentos dos projetos 

 

A FUNPEC é uma entidade sem fins lucrativos responsável pelo relacionamento 

comercial entre a UFRN e seus parceiros. A Fundação recebe os recursos financeiros e os 

repassa aos pesquisadores, realiza aplicações dos recursos depositados em conta corrente, 

adquire bens patrimoniais para os projetos, paga as obras, importa equipamentos estrangeiros, 

etc. Conforme visto no Capítulo 1 (Figura 1.2) os investimentos dos órgãos fomentadores da 

área de petróleo, entre eles a Petrobras, FINEP e ANP na UFRN até 2010 somavam R$ 

144,7milhões. É evidente que são necessários controles e registros a respeito do uso de tais 

recursos. A Fundação universitária está sujeita à fiscalização da Receita Federal, do Tribunal 

de Contas da União (TCU), do Ministério Público Estadual e Federal, da Controladoria Geral 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
136 

da União (CGU). Ao curador do Ministério Público Estadual é encaminhado o relatório de 

atividades anuais, além dos mecanismos de controle da própria PETROBRAS, que por sua 

vez também é controlada pelos mecanismos federais anteriormente citados. Também ocorrem 

solicitações de esclarecimentos oriundas de parlamentares interessados em saber das 

atividades da Petrobras. Conforme declarou um gestor universitário entrevistado:  

 

Então se criaram mecanismos de controle, da própria PETROBRAS e de vários 

órgãos de fiscalização que fez com que esse intercâmbio entre execução e o órgão 

financiador ficasse complicado. GU3 

 

O resultado disso é o grande trâmite de documentos como parte do processo de gestão 

e controle na universidade e na empresa. Objetivando avaliar a questão documental relativa à 

gestão e controle dos projetos foi perguntado aos coordenadores da universidade se a 

fundação estabeleceu e mantém todos os controles e registros dos mesmos. O conjunto das 

respostas a este questionamento é apresentado na Figura 6.16. 

 

 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 94% 

Não sei 0% 

Discordância total + parcial 6% 

 

Figura 6.16: Controles e registros dos projetos de P&D. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Observa-se através da Figura 6.16, que existem os procedimentos de controle e 

registros de documentos dos projetos de P&D. Há uma pequena parcela de 6% que discorda 

parcialmente da existência deles, apesar de serem casos pontuais, fornecem elementos 
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importantes para a melhoria do processo, conforme os comentários que são apresentados no 

Quadro 6.16, a seguir. 

 

CONTROLES E REGISTROS CONTÁBEIS 

CONCORDÂNCIA DISCORDÂNCIA 

“Sim, especialmente no controle de empenhos, patrimônio, 

relatórios, etc.” COORD_U3 

 

“Para os projetos que coordenei, a FUNPEC manteve controle 

eletrônico e em papel de todas as atividades administrativas.” 

COORD_U15 

 

“Sim, durante os quase 10 anos que tenho relacionamento com 

a FUNPEC, houve uma grande melhoria no sistema de controle 

da FUNPEC, que hoje é quase totalmente informatizado. Porém 

o sistema precisa de algumas melhorias, informando ao 

pesquisador o andamento do processo de compras, entre 

outros.” COORD_U12 

 

“No início do projeto os procedimentos informatizados foram 

pouco eficientes. Melhoraram lentamente através do 

mecanismo de feedback para correção e evolução do sistema.” 

COORD_U11 

 

“Até o presente momento esse controle e registros foram 

procedentes.” COORD_U7 

 

“Até onde sei, a FUNPEC tem cadastro de toda a 

documentação alusiva os projetos.” COORD_U1 

 

“Sim, nas vezes que foi necessário solicitar algum documento 

eles estavam a disposição, ordenados e disponíveis.” 

COORD_U14 

 

“Sim, avalio que com relação a estes procedimentos de controle 

de documentos e registros relacionados aos projetos a FUNPEC 

tem sido eficiente.” COORD_U8 

“Houve descontrole em vários casos.” COORD_U17 

 

“Não foram completamente eficientes.” COORD_U10 

 

 “Esses mecanismos não foram (ou não são) suficientes em 

relação ao desejado, pois há atrasos e percalços que poderiam 

ser evitados, atrasos e percalços esses que causam um certo 

impacto negativo do papel da FUNPEC em relação ao que dela 

se espera quanto à rotina de andamento dos Projetos. Acho que 

a FUNPEC está precisando de "um choque de gestão", 

incluindo seu enquadramento em um sistema de qualidade 

operacional, hoje em dia tão corriqueiro nas empresas e 

instituições que buscam um elevado senso de 

profissionalismo.” COORD_U2 

 

“É preciso melhorar a comunicação entre o coordenador do 

projeto e a equipe de assessores da FUNPEC. Apesar do nosso 

projeto ter finalizado em abril/2010 até a presente data ainda 

existem pendências financeiras que a FUNPEC não resolveu.” 

COORD_U10 

 

“Em dois projetos cujo controle de documentos e registros não 

foi adequadamente realizado a segunda parcela de recursos não 

foi repassada” COORD_U9 

 

 

Quadro 6.16: Prós e contras sobre o controle de documentos e registros exercido pela FUNPEC. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

No Quadro 6.16 denota-se que a FUNPEC evoluiu bastante ao longo do tempo 

melhorando a prestação de serviços e pesquisas, pelos quais cobra taxas de despesas 

operacionais e administrativas. As melhorias ocorreram a partir da informatização do 

processo documental e financeiro, porém ainda existem problemas pontuais a serem sanados, 

a exemplo, a comunicação entre o coordenador do projeto na universidade e os assessores da 

Fundação. Conforme declarou um gestor universitário entrevistado: 

 

Houve um crescimento exponencial de investimentos nas universidades mas não de 

pessoal. Isso gerou esse desencontro. Muitas vezes as demandas reformulação de 

projetos, inserção de equipamentos, atualização de valores, toda essa parte de 
gestão deixa a desejar desde 2006 - 2007 para cá. GU3 

 

A FUNPEC dispõe de vários sistemas informatizados para gerir e controlar os 

processos de apoio à universidade, mas ainda nos dias atuais a Fundação não lê a universidade 



Apresentação e análise dos dados 

______________________________________________________________________________________ 

Carlos Alberto Poletto. Dezembro 2011 
138 

e vice-versa. Ambas usam sistemas diferentes. Foi constatado que existem sistemas para: 

emissão de comprovantes de recebimentos recebidos por pesquisadores para fins de imposto 

de renda, para controle da tramitação de requisições, há um sistema de acompanhamento de 

projetos para diretores de centro e chefes de departamento e há um sistema para acesso 

público as atividades da Fundação, além do portal de compras pela internet, onde o 

fornecedor acessa todos os editais, os julgamentos e as atas de registro de preços. 

 

6.18: Controle de bens patrimoniais 
 

O investimento realizado pela Petrobras na UFRN forneceu a oportunidade para a 

aquisição de grande quantidade de equipamentos laboratoriais nacionais e importados, 

veículos e realização de obras civis no campus da UFRN em Natal. Para avaliar o controle de 

bens patrimoniais adquiridos nos projetos da Petrobras com a UFRN foi perguntado ao 

coordenador da universidade se a Fundação os controla, especialmente os bens móveis. O 

conjunto de respostas levantadas com este questionamento é mostrado na Figura 6.17. 

 

 
 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 94% 

Não sei 6% 

Discordância total + parcial 0% 

 

Figura 6.17: Controle de bens patrimoniais dos projetos. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Conforme a Figura 6.17, o controle dos bens patrimoniais recebeu aprovação de 

maioria dos coordenadores, com nenhuma discordância. Apenas foram apresentados alguns 

pontos para melhoria de processo, que são apresentados no Quadro 6.17. 
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EXISTÊNCIA DE CONTROLES DE BENS PATRIMONIAIS 

CONCORDÂNCIA DISCORDÂNCIA 

“Sim, tem sido eficientes até o presente momento.” 

COORD_U20 

 

“Os mecanismos são aqueles usualmente praticados no que diz 

respeito a tombamento, responsabilidades, etc. Avalio que esses 

mecanismos são adequados.” COORD_U19 

 

“Sim. Já recebemos os bens tombados. Esse processo melhorou 

sensivelmente nos últimos 12 meses.” COORD_U15 

 

“Sim, há um procedimento padrão para tombamento dos bens 

adquiridos no âmbito dos projetos de P&D da Petrobras.” 

COORD_U14 

 

“Sim foram. Todos os materiais permanentes adquiridos no 

âmbito do projeto receberam o registro de patrimônio.” 

COORD_U10 

 

“O controle do patrimonio adquirido pelos projetos foi feito 

através de termos de compromisso, com a comunicação feita à 

chefia de Departamento do pesquisador. O procedimento 

adotado é normal dentro das instituições públicas, onde os 

equipamentos adquiridos em projetos passam a ser patrimônios 

da instituição de origem do pesquisador.” COORD_U7  

 

“Todos os bens patrimoniais são tombados e os termos de 

responsabilidade são assinados. Uma atenção especial poderia 

ser dada aos veículos adquiridos por projetos; deveriam ser 

identificados.” COORD_U3 

 

“A FUNPEC tomba os bens patrimoniais, mas não controla a 

localização dos equipamentos e bens e não controla o destino 

dos mesmos quando não são mais úteis com o tempo.” 

COORD_U12 

 

“Este controle inicialmente foi deficiente porque não havia 

auditorias e esta prática só ocorreu depois do encerramento do 

projeto.” COORD_U11 

 

 

 

Quadro 6.17: Prós e contras sobre o controle de bens patrimoniais exercido pela FUNPEC. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Dos comentários listados no Quadro 6.16 entende-se que a FUNPEC tem o controle 

dos bens patrimoniais e que o mesmo vem melhorando bastante, especialmente a partir do ano 

2009. Há que melhorar o controle final de disposição quando da obsolescência do 

equipamento e a identificação dos veículos adquiridos nos projetos da parceria em P&D com 

a Petrobras, porque conforme declarou um gestor universitário entrevistado: 

 

Quando chega um equipamento ele é tombado, fotografado e cadastrado. Uma 

atenção especial deveria ser dada aos veículos adquiridos nos projetos: Eles não 

botam o adesivo na porta. Eles tiram a fotografia com o emblema e depois removem 

por conta. Nós temos 45 carros hoje. É um problema mal resolvido. Mas isso tem 

solução. A Petrobras exigir que todo o carro adquirido com recurso dela tivesse 

identificação. GU3 

 

A partir das considerações levantadas nos itens 6.17 e 6.18 que tratam de problemas 

da GC pode-se fazer a afirmação a seguir: 

 

Afirmação 12: A FUNPEC tem registros dos documentos e bens patrimoniais adquiridos 

pelos projetos de P&D e Infraestrutura, mas tem espaço para melhoria na identificação e uso 

dos veículos adquiridos nos projetos com a Petrobras e a disposição dos bens obsoletos. 
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6.19: Atuação do NEPGN como articulador com a indústria 

 

Em 2005 foi criado o Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN), que em 

2009, teve o seu nome alterado para Núcleo de Petróleo e Energias Renováveis (NUP-ER). A 

criação do NEPGN foi resultante de um acordo com a reitoria da UFRN de que a universidade 

teria um “portal” de entrada para assuntos ligados ao petróleo, uma entidade formal na 

estrutura organizacional da UFRN, para ser o coordenador dessas atividades, procurando-se 

assim evitar um número grande de interlocutores com a Petrobras na busca por pesquisas ou 

serviços. Para avaliar se este papel estava sendo exercido foi perguntado ao pesquisador da 

universidade se o NEPGN é importante na condução do relacionamento da UFRN com a 

indústria. As respostas obtidas com este questionamento são mostradas na Figura 6.18. 

 

 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total  11% 

Concordância parcial 50% 

Não sei 11% 

Discordância total + parcial 28% 

 

Figura 6.18: Importância do NEPGN (NUP-ER) no relacionamento da UFRN com a Petrobras. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.18 indica que as opiniões são divididas quanto a esta importância do 

NEPGN. A maioria (50%) concorda parcialmente e uma razoável parcela de 28% discorda 

total ou parcialmente. Aqui deve ser levado em conta que o ambiente da universidade pública 

federal é um local de pluralidade de idéias e procedimentos, onde exercer a coordenação de 

um grupo de doutores é uma tarefa difícil, pois cada qual procura primeiramente defender os 

interesses da sua área, procurando inicialmente canalizar projetos ou serviços para a sua área 
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de próxima de influência e atuação, onde o pesquisador “dono” do projeto exerce quase que a 

“propriedade” do recurso. Isto torna árdua a tarefa da coordenação do núcleo. As respostas 

complementares relativas à atuação do NEPGN são mostradas no Quadro 6.18. 

 

ATUAÇÃO DO NEPGN 

CONCORDÂNCIA DISCORDÂNCIA 

“A criação do NEPGN foi importante para a relação 

Universidade /Empresa”  COORD_U3 

 

 

“O NEPGN poderia ter uma atitude mais pró-ativa no processo 

de identificação das necessidades da indústria e de negociação 

de novos projetos.” COORD_U19 

 

“Porém não houve divulgação por parte dos órgãos 

competentes da UFRN e muita gente desconhece o papel do 

Núcleo e do Coordenador.” COORD_U3 

 

“Nenhum dos projetos que coordeno ou coordenei foi 

viabilizado ou teve interferência do NEPGN” COORD_U9  

 

“Avalio que a comunicação do NEPGN com o conjunto de 

pesquisadores da UFRN que apresenta potencial para prestação 

de serviços precisa ser melhorada, tornando-se mais ampla.” 

COORD_U8 

 

“Acho que a estrutura de gerenciamento do NEPGN não 

garante que seus usos venham a ser alcançados de acordo com 

o idealizado. Embora os propósitos gerenciais sejam externados 

de forma ideal.” COORD_U2 

 

“Não percebi nenhuma diferença com a criação do NEPGN.” 

COORD_U18 

 

“A meu ver, o desempenho institucional do Núcleo está bem 

abaixo das expectativas.” COORD_U1 

 

“O relacionamento dos pesquisadores da UFRN com a 

Petrobras é feito de forma direta, pelo conhecimento da 

potencialidade de cada um. As funções do NEPGN em relação 

a P&D bem como em relação à prestação de serviços não tem 

sido clara. Desconheço a função e as ações do NEPGN junto as 

pesquisas desenvolvidas na UFRN. Talvez fosse importante 

mostrar o papel do mesmo como condutor do relacionamento 

da UFRN com a Petrobras e/ou ANP.” COORD_U7  

 

 

Quadro 6.18: Atuação do NEPGN (atual NUP-ER) no relacionamento com a PETROBRAS. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Nas respostas complementares percebe-se o sentimento de que o núcleo não realiza 

integralmente o papel a ele atribuído, de ser o “portal do petróleo”, ou, ser o “coordenador das 

atividades ligadas ao petróleo na UFRN”. É possível que isso seja devido ao ambiente 

universitário, que é um meio plural, mas diferentemente de uma empresa, na academia é 

difícil a aceitação da hierarquia. O outro fato é que na Petrobras há muitos interlocutores 

(inclusive de outras cidades do país) negociando projetos e serviços com professores 

diretamente, ou fazendo cobranças relacionadas a projetos, sem passar pelos pontos focais 

(locais) da empresa e da universidade. Um possível terceiro fator é que o núcleo tem a metade 

da idade da parceria, portanto muitos projetos antigos foram realizados antes dele ser criado. 

Um problema típico em que o coordenador recorre ao NEPGN ou à GC é quando ocorre a 
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perda do prazo para solicitação de aditivo de prazo de um contrato, um problema 

aparentemente simples, mas de difícil solução. Portanto, embora o papel atualmente 

desempenhado pelo NUP-ER seja parcialmente satisfatório na opinião dos coordenadores da 

UFRN pesquisados, ele, além de abrigar fisicamente parte das atividades acadêmicas da pós-

graduação em petróleo, tem procurado ser o articulador institucional e prestador de serviços 

para a Petrobras, para o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) 

e para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, em associação com o Núcleo de 

Processamento e Re-uso de Águas e Resíduos (NUPPRAR).  

As informações aqui levantadas têm relação com o questionamento a cerca dos 

problemas da GC. A partir dos dados obtidos pode-se fazer a afirmação a seguir: 

 

Afirmação 13: Os dados obtidos não permitem dizer claramente que o NEPGN (atual NUP-

ER) é aceito entre os acadêmicos para ser o coordenador do petróleo na UFRN. Para reforçar 

o papel a ele atribuído a Petrobras deveria apoiar somente os projetos que seguem os trâmites 

combinados. Apesar das dificuldades, ainda assim, ele procura exercer o papel de 

coordenador e articulador de projetos e serviços para a Petrobras e órgãos públicos do Rio 

Grande do Norte. A principal implicação desta dificuldade é que muitos problemas 

relacionados à gestão, principalmente na relação entre o pesquisador e a FUNPEC poderiam 

ser evitados. A conseqüência deste by-pass é que quando o NEPGN é acionado o problema já 

aconteceu ou se tornou mais complicado e demorado para solucionar, gerando a insatisfação.  

 

6.20: Articulação com o poder público local 

 

Dada a existência desta parceria, após os seus 10 anos de existência, com dezenas de 

milhões de reais investidos, com centenas de alunos e professores envolvidos, é importante 

indagar se os pesquisadores teriam participado de eventos (reuniões, congressos, serviços, etc) 

promovidos pelo poder público local, seja ele municipal ou estadual. Com o objetivo de 

avaliar a questão relacionada com articulação da universidade com o poder público local, foi 

perguntado ao coordenador da universidade se a equipe pesquisadora participou de qualquer 

iniciativa desta natureza. A avaliação das respostas a este questionamento é mostrada na 

Figura 6.19. 
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RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 6% 

Não sei 11% 

Discordância total + parcial 83% 

 

Figura 6.19: Articulação em P&D dos pesquisadores com o poder público local.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Constata-se através da Figura 6.19 que 83% dos coordenadores da universidade 

afirmam que não participaram de projeto de pesquisa, evento científico ou serviço ligado ao 

petróleo, em articulação com o poder público local no sentido de expandir ou articular com 

outras organizações. Isto indica que não há interação das equipes pesquisadoras integrantes da 

atividade de petróleo da UFRN com o poder público local, seja ele municipal ou estadual. A 

concordância expressada de 6% dos pesquisados denota que raramente ocorrem articulações 

pontuais. Os comentários a respeito deste questionamento são mostrados no Quadro 6.19. 

 

ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO LOCAL 

CONCORDÂNCIA DISCORDÂNCIA 

“A equipe participou de eventos do poder público (estadual ou 

municipal), mas  não com o objetivo de difundir o projeto.” 

COORD_U11 

 

“Principalmente participação em congressos nacionais e 

internacionais” COORD_U2, COORD_U6 

 

“Não houve esse tipo de reunião. Os poderes estão totalmente 

desvinculados da Universidade.” COORD_U3 

 

“Nos projetos por mim coordenados a resposta é negativa. 

Como são projetos de pesquisa geológica, via de regra, a 

interação com o poder publico é restrita.” COORD_U1 

 

Quadro 6.19: Comentários sobre a articulação com o poder público local. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Tanto a Figura 6.19 quanto o Quadro 6.19 mostram que há distanciamento entre o 

poder público local e o sistema criado através da pesquisa cooperativa da Petrobras com a 

UFRN. Isto é um indicativo que a parceria não é uma HT típica conforme a definição de 
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Leydesdorff e Etzkowitz (1998). Falta-lhe harmonia na dinâmica, especialmente no que se 

refere aos agentes públicos locais. A indústria, a universidade e o poder público federal tem 

ação ativa. O poder público local (estadual ou municipal) não participa como parceiro na 

busca de oportunidades ligadas à inovação, a sua atitude é passiva embora receba royalties da 

produção de petróleo. O estudo constatou que o poder público local tem participação apenas 

como fiscalizador das atividades gerais da FUNPEC. Estas considerações indicam que a 

articulação Governo – Universidade – Indústria no Rio Grande do Norte, com foco em 

petróleo está no estágio embrionário de evolução. 

 

6.21: Fomento da FAPERN 

 

Se a articulação com eventos promovidos pelos poderes públicos locais é pequena ou 

praticamente nula é importante investigar se eles participam de projetos de pesquisa em 

petróleo, considerando que o Estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo 

em terra no país e recebe royalties. Para avaliar esta questão foi perguntado se há parcerias 

com a FAPERN. As respostas obtidas são mostradas na Figura 6.20. 

 

 

 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 17% 

Não sei 28% 

Discordância total + parcial 55% 

 

Figura 6.20: Parceria em P&D com a FAPERN. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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A Figura 6.20 confirma o distanciamento do órgão de fomento estadual da atividade 

de apoio a projetos de pesquisa na área de petróleo do Rio Grande do Norte, pois há 50% que 

discordam totalmente e 28% que não sabem opinar sobre a existência desta atividade, o que 

pode ser um indício de ausência. Para melhor entendimento destas opiniões deve-se olhar o 

Quadro 6.20. 

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE ARTICULAÇÕES COM A FAPERN 

CONCORDÂNCIA DISCORDÂNCIA 

“Estudo de sistemas de extração de óleos essenciais, convênio 

Universidade/Empresa” COORD_U3 

 

“A equipe participa de um projeto de pesquisa com a chancela 

da FAPERN” COORD_U7 

 

“Acredito que não, a atuação da FAPERN ainda tem sido muito 

incipiente e descontinuada. No meu entender, a FAPERN 

infelizmente ainda não é uma presença importante no fomento à 

pesquisa no estado.” COORD_U19 

 

“A FAPERN ainda não tem a devida atenção que merece. 

Trata-se de uma Fundação com pouca expressão nas pesquisas 

do Rio Grande do Norte.” COORD_U17 

 

“Nas vezes que foi procurada a FAPERN não tinha recursos 

suficientes para desenvolver projetos” COORD_U6 

 

 

Quadro 6.20: Comentários adicionais e exemplos de parcerias similares com a FAPERN. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

O Quadro 6.20 complementa as constatações obtidas no item anterior. Os 

coordenadores pesquisados da universidade citaram apenas dois projetos, mas sem relação 

com o setor de petróleo. Deve-se destacar que os sujeitos desta pesquisa não tem o hábito de 

concorrer aos editais da FAPERN, como o fazem com os demais órgãos de fomento. 

 

6.22: Interação com outras empresas do setor petróleo 

 

Se não foi constatada participação da FAPERN, do Estado do RN ou do município de 

Natal através de ações orquestradas no sentido de fomentar novas oportunidades de pesquisa, 

geração de conhecimento ou mesmo de empreendimentos locais no setor petróleo, é 

importante saber se o setor privado, representado pelas empresas da cadeia do petróleo, tem 

alguma interação com a UFRN no desenvolvimento de pesquisas. Para investigar isso foi 

perguntado ao coordenador da universidade se o seu grupo tem parcerias com outras 

empresas. O conjunto das respostas obtidas é mostrado na Figura 6.21. 
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RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 18% 

Não sei 23% 

Discordância total + parcial 59% 

 

Figura 6.21: Parcerias com outras empresas do setor petróleo.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A análise da situação configurada pela Figura 6.21 demonstra que a discordância total 

predomina em 59% sobre a concordância, ou seja, são poucas as interações dos pesquisadores 

acadêmicos com outras empresas além da Petrobras. Os comentários sobre as outras parcerias 

existentes são mostrados no Quadro 6.21. 

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE OUTRAS PARCERIAS 

“Temos uma parceria com a RN Tecnologia, empresa que foi incubada na UFRN e com a qual temos uma parceria em P&D.” COORD_U12  

 

“Prof. A* tem projeto sensores inteligentes.” COORD_U6 

 

“Parceria com a Conpet, Basf e Schlumberger” COORD_U7  

 

“Estudo de sistemas de extração de óleos essenciais, convênio Universidade/Empresa” COORD_U3  

 

* nome de professor  modificado pelo autor para manter o sigilo. 

 

Quadro 6.21: Parcerias com outras empresas do setor petróleo.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

O Quadro 6.21 confirma que a articulação com outras empresas não está estabelecida 

sendo ainda embrionária, pois nos dez anos analisados, apenas quatro empresas além da 

Petrobras foram citadas, sendo duas do Rio Grande do Norte e duas multinacionais da cadeia 

de fornecedores mundiais do petróleo. 

Os itens 6.20, 6.21 e 6.22 procuram responder a questão de pesquisa sobre quais as 

contribuições que foram realizadas por outros atores locais em prol da inovação tecnológica. 
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A partir das considerações registradas nos itens supracitados pode-se fazer a afirmação a 

seguir. 

Afirmação 14: Os coordenadores pesquisados que participam da parceria em P&D da 

Petrobras com a UFRN, na sua maioria, não possuem articulações com o poder público local, 

do tipo bolsa de suporte ou financiamento de projeto. Dentre os coordenadores pesquisados 

são raros os que têm ou tiveram projetos com outras empresas da cadeia do petróleo. Somente 

foram citadas quatro extrarrelações com outros atores, mas são pontuais e sem continuidade. 

A principal implicação disso é que haverá sérias conseqüências para a manutenção da 

infraestrutura criada pela GC na UFRN, caso a Petrobras diminua a sua participação como o 

principal órgão de fomento da parceria. 

 

6.23: Interação com outras ICT’s 

 

O modelo da GC com a UFRN foi utilizado pela Petrobras para expandir o 

relacionamento com outras ICT’s nacionais. Dessa forma, foram criadas em 2006 as 38 redes 

temáticas listadas no Anexo V. Para investigar a questão da interação, foi perguntado ao 

coordenador na UFRN se o seu grupo tem trabalhado com outras ICT’s para setor petróleo. 

As respostas ao questionamento estão na Figura 6.22. 

 

 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 83% 

Discordância total + parcial 17% 

 

Figura 6.22: Interação com outras ICT’s.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  
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Pode-se observar na Figura 6.22 que existe cooperação da UFRN com outras ICT’s, 

indicando que o objetivo das redes temáticas está paulatinamente sendo atingido, embora 

ainda haja grupos isolados dado que 11% discordam totalmente. A existência de grupos 

isolados mostra que o processo de aproximação é lento e depende dentre muitos fatores de 

relações sociais e da afinidade de grupos diferentes pelo mesmo tema. Um fator de 

aproximação é o congresso de P&D ligado ao setor (PDPETRO). No Quadro 6.22 são 

apresentados os exemplos de interação em rede citados pelos coordenadores pesquisados da 

universidade. 

 

TRABALHOS EM REDE COM OUTRAS ICT’s 

“Interação com instituições como, por exemplo, UNICAMP e UENF.” COORD_U20 

 

“O mecanismo de formação e de trabalho em rede tem sido relativamente lento, mas trata-se de um processo irreversível e muito importante. 

Dado que nenhuma universidade pode almejar a ter competência estabelecida em todas as áreas, o trabalho em rede com outras instituições é 

uma forma bastante prática de aumentar a eficiência na execução de projetos de pesquisa.” COORD_U19  

 

“Existe uma interação com outras ICT’s, mas não ocasionada pelas redes, mas sim devido a interesses comuns e amizades pessoais.” 

COORD_U3 

 

“Há uma forte interação entre as universidades no que diz respeito às redes da Petrobras. Esta interação é talvez maior que aquela verificada 

em projetos aprovados pelo CNPq.” COORD_U17 

 

“Interagimos com o CENPES na execução de ensaios que não estão disponíveis na UFRN.” COORD_U15 

 

“O grupo de automação faz parte e coordena a REDIC (Rede de Instrumentação e Controle) e possui parceria com pesquisadores da  UFBA, 

UFPA, UFRGS, UFPE, UFCG e UFC. Além disso, temos uma parceria com o ITA no programa da CAPES PROENGENHARIAS.” 

COORD_U12 

 

“Algumas pessoas da equipe do projeto em pauta interage atualmente com outras instituições. Posso citar como exemplo a equipe da 

Realidade Virtual e a equipe do Laboratório da Célula PVT.” COORD_U11 

 

“Uma das professoras da equipe participa da Rede de Modelagem e Simulação para sistemas da indústria do petróleo.” COORD_U10  

 

“A Criação da REDE 05 (FINEP-CNPq-Petrobras), por exemplo, foi articulada a partir dos projetos MARPETRO e CARTAS SÃO.” 

COORD_U9 

 

“Rede de tratamento de resíduos.” COORD_U8 

 

“UFPA, UFC, UFPE e UFBA.” COORD_U2 

 

“Prof. A* desenvolve pesquisa em instrumentação sem fio orientando um aluno que esta realizando um doutorado “sanduíche” em u ma 

universidade de Portugal, no mesmo assunto.” COORD_U6 

 

“Universidade Federal do Rio de Janeiro.” COORD_U7  

 

“No meu caso, tenho parcerias com a UFSM, UFBA e UFCG.” COORD_U18 

 

“Alguns projetos tem financiamento da Petrobras e FINEP e interagem entre si, via rede de cooperação (REDE 07, por exemplo).”  

COORD_U1 

 

*nome preservado para manter o sigilo 

 

Quadro 6.22: Trabalhos em rede com outras ICT’s.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Os exemplos citados no Quadro 6.21 mostram que há grupos interagindo com outras 

ICT’s. Isto corrobora a adoção neste estudo da abordagem teórica das Redes 

Interorganizacionais, conforme Hatch e Cunliffe (2006), para definir a relação empresa – 
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universidade (no âmbito local) e com expansão num âmbito maior, chegando até a criação de 

laços internacionais. Também é validada aqui a abordagem teórica da busca por 

complementaridades de Hall (2004, p. 250-251), que descreve o Modelo da Dependência de 

Recursos. Com ele comprova-se que a Petrobras depende de alguns recursos da UFRN, que 

por sua vez depende de recursos de outras ICT’s. Portanto, é adequada a aplicação do modelo 

de Redes Interorganizacionais para a parceria da Petrobras com a UFRN, embora se admita 

que é um processo de consolidação lenta e que deve ser continuamente estimulado através de 

fomento a projetos novos, reuniões periódicas de coordenação, workshops anuais, 

participação em congressos, etc.  

Na questão da interação com outras ICT’s constata-se também a importância das redes 

sociais nas relações interorganizacionais. Isto é demonstrado claramente através desta 

declaração de um coordenador da universidade: 

 

Existe uma interação com outras instituições de ensino superior (IES), mas não 
ocasionada pelas redes, mas sim devido a interesses comuns e amizades pessoais. 

Coord_U3 

 

Desta forma confirma-se o pressuposto citado por De Sordi et. al (2009) que os 

componentes pessoais são fundamentais para o sucesso ou fracasso de uma rede 

interorganizacional. Isto é, não bastam apenas demandas, gestão e recursos financeiros, se as 

pessoas não estiverem engajadas com boa vontade o projeto pode ser um fracasso. 

 

6.24: Benefício ao processo ensino-aprendizagem 
 

Para haver o engajamento da academia em projetos da indústria é suposto que os 

acordos devem trazer algum ganho para a instituição, dado que a sua missão social de ensinar 

e fazer ciência deve predominar sobre todas as outras possibilidades advindas das parcerias. 

Para investigar se há benefícios para a universidade foi perguntado ao coordenador se a 

pesquisa cooperativa com a Petrobras traz benefícios ao processo ensino-aprendizagem. As 

respostas obtidas neste questionamento estão demonstradas na Figura 6.23.  
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RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 100% 

 

Figura 6.23: Benefícios da parceria com a Petrobras ao processo ensino-aprendizagem.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.23 mostra 100% de concordância em relação à afirmação de que a pesquisa 

cooperativa da PETROBRAS com a UFRN beneficia o processo de ensino-aprendizagem, 

pois a pesquisa aplicada sempre tem uma componente de investigação científica e produção 

de conhecimento associados aos resultados empresariais. A forma como estes benefícios 

acontecem é apresentada no Quadro 6.23. 
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BENEFÍCIOS AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 “Os projetos de P&D são sempre aproveitados em benefício do processo de ensino-aprendizagem na universidade, pois trazem inovações 

que são agregadas a estes processos como, por exemplo, resultados das pesquisas aplicadas.” COORD_U20  

 

“A mão de obra básica dos projetos de pesquisa são alunos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Nesse sentido, os alunos 

participam diretamente das pesquisas, em todas as suas fases, e nos vários níveis. Além disso, o projeto gera dissertações, teses, artigos, etc 

que passam a integrar a base de estudos das próximas gerações de alunos, inclusive daqueles que não participaram do projeto.” 

COORD_U19 

 

“Todos os projetos são desenvolvidos com o apoio de alunos de graduação e pós-graduação. Assim, existe um treinamento dos alunos nas 

atividades experimentais que sem o apoio dos projetos não seria realizado.” COORD_U3 

 

“Basta ver o grande número de alunos de graduação e pós-graduação formados no setor do petróleo na UFRN. Os números são expressivos.” 

COORD_17 

 

“Os alunos bolsistas levam o conhecimento para a vida profissional” COORD_U16 

 

“Nas disciplinas de cimentação oferecidas para a graduação e pós graduação.” * COORD_U15 

 

“Desde o aprendizado de métodos e técnicas até os processos utilizados no decorrer do desenvolvimento do projeto.” COORD_U14  

 

“É muito importante para os alunos descobrirem que seus conhecimentos básicos de química podem ser usados para solucionar um problema 

cotidiano.” COORD_U13 

 

“São aproveitados através da participação de alunos nos projetos em que participam profissionais da indústria; através da ilustração das aulas 

com exemplos práticos.” COORD_U12 

 

“Algumas pessoas da equipe do projeto em pauta desenvolvem atividades em laboratórios do Núcleo, dando continuidade aos resul tados 

obtidos neste projeto, com a participação de alunos bolsistas da UFRN.” COORD_U11 

 

“Nas disciplinas que ministramos para os cursos de graduação e pós-graduação relacionadas à Engenharia Ambiental utilizamos os 

conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do projeto para estudo de casos com os alunos.” COORD_U10  

 

“Tanto de forma direta, quando os estudantes são absorvidos pela indústria do petróleo e gás, quanto indireta, quando outros estudantes que 

não são bolsistas também se beneficiam da infraestrutura e facilidades adquiridas através dos projetos” COORD_U9  

 

“A formação de engenheiros, mestres e doutores em temas relacionados à indústria de petróleo, bem como o tema passou a fazer parte da 

"carteira de projetos e casos a serem estudados", nas disciplinas curriculares.” COORD_U8 

 

“Através de melhorias significativas das facilidades laboratoriais da UFRN, do fomento (financeiro e intelectual) ao desenvolvimento de 

dissertações e teses e do favorecimento do contato altamente proveitoso entre a academia e a indústria.” COORD_U2  

 

“Melhorando os laboratórios, transferido os novos conhecimentos adquiridos em sala de aula.” COORD_U6 

 

“Criando condições para que os alunos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado participem do processo de desenvolvimento dos 

produtos obtidos e se qualificando para atuar na indústria do petróleo, gás natural e energia.” COORD_U7 

 

“Especialmente na melhoria da qualificação profissional dos estudantes.” COORD_U18 

 

“Todos s projetos de pesquisa incluem alunos de graduação, pós-graduação ou ambos (mais comum). Esse tipo de interação (graduação/pós-

graduação/pesquisa) fornece ao aluno oportunidade de contatar problemas (geológicos) reais a serem solucionados, bem como os meios de 

resolvê-los. O contato com metodologias, softwares, etc, fornece aos alunos uma oportunidade ímpar de desenvolver suas habilidades.” 

COORD_U1 

 

“Destaco a importância da participação oficial da UFRN nas patentes, mesmo em casos de contratos, pois isto não é importante somente para 

os pesquisadores, mas sobretudo para os Programas de Pós-Graduação da UFRN. Recentemente o PPGCEP não teve uma avaliação 

satisfatória pela CAPES e um dos motivos alegados foi a baixa produção de artigos em periódicos e de patentes.”COORD_U12  

 

* Nos projetos do Laboratório de Cimentos. Nota do autor. 

 

Quadro 6.23 Benefícios da parceria em P&D ao processo ensino-aprendizagem.  

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

Observando-se o Quadro 6.23 percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem, 

neste caso, é motivado intrinsecamente pelas facilidades construídas através da parceria. Os 

projetos de P&D, portanto, constituem-se por si só em fatores motivadores para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem na universidade. As novas e modernas instalações, 

equipamentos, e tecnologias laboratoriais utilizadas, oferecem mais oportunidades ao 
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desenvolvimento de atividades experimentais e estudo de casos, propiciando aos alunos 

levarem o conhecimento básico para práticas do cotidiano da indústria do petróleo. Outro 

fator que beneficia o processo ensino-aprendizagem é a criação de novas disciplinas 

curriculares resultando em melhoria da qualificação profissional dos estudantes. 

 

6.25: Incorporação do benefício à atividade acadêmica 
 

Uma vez constatado que há benefícios ao processo ensino-aprendizagem é importante 

saber se eles são incorporados às atividades acadêmicas. Para avaliar esta questão foi 

perguntado ao coordenador da universidade se o benefício foi incorporado. As respostas 

obtidas são mostradas na Figura 6.24. 

 

 
 

RESPOSTAS UFRN 

Concordância total + parcial 100% 

 

Figura 6.24: Incorporação dos resultados do projeto às atividades acadêmicas. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

A Figura 6.24 também mostra 100% de concordância total ou parcial à afirmação de 

que os benefícios oriundos dos projetos de P&D, ou os seus resultados, são incorporados nas 

atividades acadêmicas, afastando o mito do prejuízo que a pesquisa aplicada poderia trazer ao 

processo acadêmico, afastando a universidade da sua missão principal, já citada. A forma 

como são incorporados é apresentada no Quadro 6.24. 
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INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 “Respeitadas as questões de sigilo, os resultados têm sido aproveitados. Dito de outra maneira, os resultados na forma de teses, publicações, 

etc têm sido incorporadas nas atividades acadêmicas.” COORD_U19  

 

“Durante a realização do projeto foram gerados trabalhos para congressos e artigos científicos, assim, foram beneficiados alunos, professores 

e a instituição.” COORD_U3 

 

“Há grande número de trabalhos em congressos, artigos científicos, teses, monografias e até livros gerados por esta parceria.” COORD_U17 

 

“Consultoria” COORD_U16 

 

“Criação de disciplinas mencionadas e apresentação do conteúdo conceitual básico adquirido nos projetos em congressos e artigos. Vale 

salientar que a divulgação respeita as cláusulas de sigilo firmadas nos contratos.” COORD_U15 

 

“Cursos de extensão.” COORD_U3 

 

“Workshops, palestras em temas ligados ao petróleo, novos cursos de graduação (Eng. Petróleo) e pós-graduação (PPGCEP).” COORD_U12 

 

“Posso dizer que tivemos vários resultados positivos em prol da Universidade, tais como: a inicialização da construção do núcleo de pesquisa 

NEPGN (que foi viabilizado usando os recursos do projeto). Dentre as construções estão: Montagem do Laboratório PVT; Montagem do 

Laboratório de Realidade Virtual; Integração destes laboratórios a outros para criação do NEPGN.” COORD_U11 

 

“Com a anuência do coordenador do projeto pelo lado da Petrobras alguns trabalhos técnicos foram apresentados em Congressos na área de 

Petróleo e Gás (Rio Oil and Gas, por exemplo).” COORD_U10 

 

“Incremento na participação de professores e estudantes em congressos nacionais e internacionais” COORD_U9  

 

“Publicações em periódicos, publicações em congressos, dissertações, teses, monografias, projeto de integralização de discipl inas, novas 

disciplinas eletivas.” COORD_U8 

 

“Os resultados da pesquisa foram apresentados em work shops, congresso mundial de Petróleo, congressos brasileiros de pesquisa em 

materiais, Rio Oil&Gás, entre outros.” COORD_U7 

 

“Cursos de extensão (capacitação) em fluidos de perfuração, completação e estimulação. Novas disciplinas na graduação e pós-graduação.” 

COORD_U18 

 

Quadro 6.24: De que forma os resultados do projeto foram incorporados nas atividades acadêmicas. 

Fonte: Dados desta pesquisa.  

 

No Quadro 6.24 constata-se a contribuição da pesquisa cooperativa da Petrobras com a 

UFRN para o campo acadêmico. A incorporação dos trabalhos científicos tais como: 

dissertações, teses, publicações em congressos e a criação de novas disciplinas e cursos é o 

maior legado à academia. Neste aspecto, o Quadro 6.1 mostra quantitativamente a produção 

científica e o Quadro 6.2 apresenta as inovações patenteadas. Há um aspecto importante, 

citado várias vezes pelos pesquisados que é possibilidade de exercer atividade de consultoria, 

demonstrando um potencial fator de renda extra para os acadêmicos.  

 

Os dados mostram que há benefícios aos processos de ensino, aprendizagem e que eles 

são incorporados nas atividades acadêmicas. Se comparadas as Figuras 6.14 com 6.23 e 6.24 

vê-se que a Petrobras incorpora em grau ligeiramente menor os possíveis benefícios advindos 

da parceria nos seus processos produtivos. A comparação indica que os processos acadêmicos 

são os mais beneficiados. Entretanto, para a Petrobras, deve ser adicionado um importante 

ganho intangível que é o acesso às melhores competências estudantis conforme a informação 

“Alunos em Projetos P&D” do Quadro 6.1, onde foi constatado que 20% dos alunos 

pesquisadores ingressaram na empresa (dados até 2009). A importância de tal acesso é 
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reconhecida por F. Grynszpan, citado por Plonski (1999, p.8) como: “[...] o principal produto 

que a universidade pode oferecer à indústria”.  

As considerações anteriormente registradas nos itens 6.23, 6.24 e 6.25 relacionam-se 

com as indagações sobre possíveis benefícios da parceria ao processo ensino-aprendizagem 

(E-A) e a forma de incorporação de tais benefícios. A partir dos dados obtidos é possível fazer 

as afirmações a seguir:  

 

Afirmação 15: A UFRN, embora numa escala modesta, participa e interage em redes de 

universidades para pesquisas no setor petróleo. Desta forma ela se insere no contexto de P&D 

para a indústria do petróleo nacional. Isto pode contribuir para que a UFRN obtenha outras 

fontes de recursos para a manutenção e também para o crescimento das suas atividades. 

 

Afirmação 16: A parceria em P&D da Petrobras com a UFRN traz benefícios aos processos 

de ensino-aprendizagem na forma da infraestrutura incorporada ao patrimônio da 

universidade, que propicia melhores condições de estudo e pesquisa aos acadêmicos. 

 

Afirmação 17: As pesquisas geram conhecimentos que circulam através dos resultados dos 

projetos e atividades experimentais, que se traduzem em: dissertações, teses, publicações, 

palestras, cursos de extensão, consultorias, congressos e criação de novas disciplinas eletivas 

na graduação e pós-graduação, criação de novos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Afirmação 18: Se analisado pelo prisma da incorporação dos resultados aos processos de 

cada instituição, a UFRN é a maior beneficiária da parceria em P&D com a Petrobras, pois os 

incorpora mais facilmente ao processo E-A, enquanto que a Petrobras tem mais dificuldades 

para incorporar resultados, conforme já citado anteriormente (item 6.15). Em consequência a 

parceria fornece condições para que a universidade se expanda, aprimore as suas instalações e 

aumente a qualidade e o número de alunos. Em sendo ela uma instituição pública pode-se 

concluir também que a sociedade do Rio Grande do Norte também ganha com o processo. O 

ganho é uma conseqüência advinda do fortalecimento da universidade pública, que traz 

consigo a geração de mais mão-de-obra especializada, capacitação, tecnologia e 

conhecimento. Nesse processo a UFRN evoluiu de uma universidade pequena e sem tradição 

em pesquisa para uma universidade de pesquisa de grande porte com qualidade e destaque 
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nacional na área de petróleo e gás, tendo agora condições melhores para despontar em outras 

áreas das ciências.  

Após recolhidos e interpretados os dados e informações coletados nesta pesquisa foi 

possível fazer dezoito afirmações em resposta às questões de pesquisa. As conclusões e 

recomendações a que se chegou com essa base de informações serão apresentadas no Capítulo 

7. 
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Capítulo 7: Conclusões e recomendações 
 

Os resultados alcançados neste estudo estão vinculados às questões de pesquisa e aos 

objetivos específicos traçados no Capítulo I, os quais permitiram que fossem feitas as 

afirmações no Capítulo 6 (Análise dos Dados). Desta associação foram obtidas as conclusões 

aqui apresentadas. 

Do ponto de vista teórico o presente trabalho analisou o Modelo de Gestão 

Compartilhada de P&D em Petróleo da Petrobras com a UFRN utilizando as três abordagens 

da Teoria Baseada em Recursos. Entende-se que tais abordagens aplicam-se a este estudo de 

caso, pois a relação institucional é baseada na confiança (VR) e tem como resultados a 

produção de conhecimento (KBV) aplicado para a obtenção de resultados econômicos (RBV). 

Utilizou-se também o conceito de Redes Interorganizacionais por compreender-se que a 

Dependência de Recursos é intrinsecamente relacional por conduzir os atores 

(organizacionais) obrigatoriamente à criação e manutenção de relacionamentos 

interorganizacionais. 

Compreendeu-se também que as obrigações demandadas pelo marco regulatório do 

setor petróleo associadas com a Dependência de Recursos – lembrando que a maioria das 

propostas de pesquisas são levadas da Petrobras para a UFRN - favoreceram a criação e 

manutenção deste relacionamento de Cooperação Universidade-Empresa. Segundo as 

evidências da pesquisa de campo a convergência de propósitos favoreceu o desenvolvimento 

de Pesquisa Cooperativa com Transferência de Conhecimentos de parte a parte, que são 

possibilidades de existência da Cooperação Universidade-Empresa. É importante salientar que 

os dados mostram que as pesquisas realizadas na universidade estão alinhadas ao 

planejamento estratégico da empresa, portanto elas não foram somente induzidas pelo marco 

regulatório. O marco forneceu suporte e incentivos para minimizar a Dependência de 

Recursos através do desenvolvimento de pesquisas aplicadas.  

Os projetos de pesquisas aplicadas foram realizados através de relações formais 

contratualizadas e trimestralmente submetidas à avaliação crítica quanto ao rumo tomado e ao 

atendimento dos objetivos planejados. Embora sendo baseada em relações formais entre a 

empresa e a Fundação, a parceria teve a continuidade de pessoas em posição chave de gestão 

(na empresa e na universidade) como ponto importante para a sua construção e consolidação. 

O tempo de existência da parceria comprova as relações de confiança estabelecidas. Os dados 

mostram que ela contribuiu com melhorias e inovações para os processos da empresa e com 
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benefícios ao processo de ensino-aprendizagem na universidade, portanto é um processo em 

que os dois lados ganham. Isso consolida a confiança entre os parceiros. Esta cooperação 

estratégica interfirmas em busca de vantagens competitivas encaixa-se na estratégia das 

Alianças Colaborativas através de Rotinas de Compartilhamento e Aprendizagem Conjunta. O 

patrimônio produzido ao longo da década estudada, que é composto por conhecimento, 

formação de mão de obra (em parte já adquirida nos quadros através dos concursos 

admissionais), a infraestrutura laboratorial e as relações daí advindas, constituem a parceria 

como um Ativo Estratégico da Petrobras. Essa estratégia permite à empresa acessar 

competências complementares e conhecimentos especializados. Além de todos estes encaixes 

comprovadores (na prática) da teoria organizacional baseada em recursos, a parceria também 

possibilitou a aplicação de recursos financeiros oriundos de tributos em prol da sociedade, via 

UFRN.  

No conjunto dos projetos analisados por este estudo, 29% obtiveram sucesso quanto 

ao alcance dos objetivos almejados e 11% tiveram os seus resultados incorporados aos 

processos da empresa. A não incorporação não é devida à falta de recursos ou de meios para 

operar a implantação dos resultados. A dificuldade tem várias causas, como a falta de 

priorização e de planejamento para levar adiante a fase seguinte da pesquisa, por dificuldades 

de mudança ou a solução apontada pela pesquisa ser complexa e dispendiosa.  

A parceria proporcionou a produção de conhecimento registrado sob a forma de 

publicações nacionais e internacionais, patentes, inovações radicais e inovações incrementais. 

Os projetos desenvolvidos aportaram benefícios também aos processos acadêmicos, seja 

através da infraestrutura instalada, seja pela influência na mudança de “atitude” da 

universidade que passou a voltar-se também para o mundo externo, e isto encaixa 

perfeitamente nas articulações trianguladas do tipo empresa-governo-universidade para trazer 

desenvolvimento tecnológico a uma região ou país.  

As inovações incorporadas aos processos produtivos da Petrobras trouxeram 

benefícios na forma de melhorias em etapas de atividades de exploração, engenharia de 

produção, engenharia de elevação, engenharia de poço e meio ambiente. Citam-se “etapas” 

dos processos de E&P porque eles são complexos, extensos e envolvem outras especialidades 

de geociências e engenharias. Cada uma destas especialidades exige soluções customizadas 

que os projetos de P&D buscam atender.  

Já foi aqui afirmado que Petrobras obtém vantagem competitiva, por ter na GC um 

recurso relacional para buscar tecnologias, serviços e inovações para as suas atividades. Este 
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recurso estratégico, facilmente acessível dado a proximidade física entre as duas organizações 

e às relações estabelecidas, é obtido de forma direta, bem mais fácil do que o “concorrente” 

obteria. O acesso fácil e garantido deve-se à relação de confiança construída durante uma 

década. A Petrobras, ao criar e manter a relação de parceria com a UFRN caracteriza a sua 

estratégia tecnológica como sendo uma estratégia Voluntarista na qual ela fez uma escolha 

estratégica para influenciar o ambiente em função das suas necessidades de recursos (a 

influência vai de dentro da organização para fora, isto é os projetos são levados da Petrobras 

para a UFRN). A estratégia tecnológica da Petrobras, além de voluntarista, também é 

Ofensiva, pois ela correu riscos ao procurar uma universidade sem tradição em pesquisas na 

área de petróleo, ela confiou investindo recursos financeiros, homens-hora e compartilhou 

algumas das suas fraquezas. Se observado a partir de uma perspectiva ampla, tanto a GC na 

UFRN como o conjunto das universidades participantes das redes temáticas da Petrobras no 

resto do país, constitui-se num Fator Estratégico de Mercado (SFM), que é o local onde 

recursos necessários para implantar uma estratégia são obtidos, neste caso, com a vantagem 

de que o custo desta estratégia é amortizado pelos incentivos legais à inovação e obrigações 

do marco legal do setor petróleo. 

Dentre as contribuições acadêmicas que este trabalho oferece está a caracterização de 

um modelo de relacionamento institucional longevo, que aproximou duas instituições bastante 

diferentes e até certo ponto as modificou, pois ambas cederam um pouco em busca da 

convergência de propósitos. O modelo aqui apresentado é uma inovação de arranjo 

organizacional e foi denominado de Gestão Compartilhada (de P&D em Petróleo da 

Petrobras com a UFRN). Afirma-se que o modelo GC é possível de existir, que é uma forma 

simples e eficaz para o gerenciamento de parcerias entre empresas e ICT’s.  

Além do formalismo contratual estabelecido entre as duas instituições, o modelo de 

GC, foi criado através de um longo processo de Convergência - Construção – Avaliação, está 

baseado no tripé: Simplicidade, Sistematização e Continuidade. Apesar de toda a crítica à 

burocracia constatada na pesquisa o modelo é simples. A burocracia apontada é induzida por 

normas legais e pouco se pode fazer senão cumprir, mas a simplicidade do modelo que está 

sendo postulada aqui é a da gestão relacional, que está em ter poucos interlocutores, em ter 

relatórios simplificados para medição do progresso da pesquisa e pagamento proporcional ao 

progresso. A Convergência está na realização de uma série de seminários para aproximação 

dos grupos e uniformização de linguagem. A Construção é a própria curva de aprendizagem 

que inclui respectivamente a criação e consolidação de conhecimento e de relacionamentos. A 

Avaliação consiste na gestão por resultados. A Sistematização está representada pelas 
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reuniões trimestrais de medição e a Continuidade está em manter pessoas nas posições chave 

(sendo que certa dose de perseverança dos pontos focais é desejável), e também em manter 

uma política de fluxo contínuo de projetos e recursos financeiros para as equipes não se 

desestruturarem.  

Demonstrou-se aqui como o Modelo de Gestão Compartilhada entre Empresa-

Universidade pode existir e como ele opera o gerenciamento dos projetos mutuamente, 

através de uma relação diádica nos níveis institucional e técnico. Portanto a governança do 

processo é híbrida, os técnicos da empresa e os professores da universidade coordenam par a 

par os projetos de pesquisa e tratam das questões técnicas. Os problemas burocráticos são 

tratados pelos dois pontos focais institucionais. Os coordenadores têm a preocupação de 

manter alinhada a realização física com a realização financeira de cada projeto. Constatou-se 

que por dez anos é assim que a GC funciona.  

A parceria estudada é resultado da triangulação de esforços de atores onde cada qual 

estava também desempenhando o seu papel. O governo federal é um agente ativo do sistema, 

a ele cabe fazer a regulação setorial e a estratégia, impulsionando tais parcerias com 

incentivos fiscais e financeiros em prol do desenvolvimento do país. O poder público local 

não participa da parceria, apesar de receber também parte dos royalties. Na base do triângulo 

foi constatada a duradoura inter-relação horizontal entre o par de vértices empresa – 

universidade, que conforme prediz o modelo de Sábato e Botana dentre outras atividades 

propiciou o desenvolvimento tecnológico, exemplificado aqui com a substituição de um 

pacote de software importado, substituído por um similar nacional desenvolvido na inter-

relação. Constatou-se também uma extrarrelação empresa-empresa, mas entende-se aqui que 

isso (e a ausência da participação do poder público local) não permite afirmar que haja uma 

dinâmica que caracteriza uma Hélice Tripla. Neste sentido este estudo conclui que no local 

está bem estabelecido um ponto de interação entre as dimensões científica e tecnológica, 

caracterizando um estágio intermediário de construção do sistema local de inovação.  

Como parte das recomendações para estudos posteriores registram-se estes pontos para 

reflexão: como forma de contribuir para a redução da burocracia, sugere-se que o projeto de 

P&D continue contratualizado e – mantendo-se as medições trimestrais sistemáticas - o 

recurso financeiro necessário à pesquisa seja integralmente depositado na conta corrente do 

projeto que é administrada pela Fundação, e que haja apenas uma prestação de contas final 

acompanhada da entrega do produto e do relatório final. Eventuais problemas de gestão dos 

recursos seriam tratados com o Ministério Público. Assim sendo haveria mais flexibilidade, 
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menos trabalho paralelo e mais tempo disponível para o pesquisador concentrar-se 

efetivamente no desenvolvimento da pesquisa para a qual ele foi contratado. Sugere-se 

também: aos poderes públicos investir recursos de obrigatoriedade do marco legal do setor 

petróleo também no nível médio, pois esta parceria está focada somente no nível superior; 

investigar o tempo que uma Hélice Tripla leva para ser instalada numa região; investigar qual 

o mecanismo indutor que faltou na parceria da Petrobras com a UFRN para que houvesse 

envolvimento de outros atores locais em prol da inovação tecnológica; investigar qual a 

contribuição desta parceria para o desenvolvimento local e estudar a parceria em P&D da 

Petrobras com a UFRN através abordagem do Institucionalismo. 

Os argumentos apresentados neste trabalho confirmaram a tese investigada, podendo-

se então afirmar que “o modelo de cooperação em P&D da Petrobras com a UFRN, 

administrado através da Gestão Compartilhada, configura-se inovador como arranjo 

interorganizacional, que gera conhecimento e inovações, mas que ainda tem baixa irradiação e 

envolvimento de outros atores institucionais locais em prol da inovação tecnológica no Estado 

do Rio Grande do Norte.” Por este motivo sugere-se que seja reavaliado estrategicamente na 

busca por um papel adequado à nova realidade da indústria do petróleo no Brasil. 

Por fim conclui-se que este trabalho contribui para reforçar a importância dos 

referenciais teóricos utilizados para explicar arranjos organizacionais no campo empírico. É 

oportuno dizer que não é possível afirmar que a replicação do modelo é garantia de sucesso 

em outra realidade organizacional, pois modelos dessa natureza apóiam-se fundamentalmente 

na curva de aprendizado, nos atores e em contextos específicos, mas, que, no entanto pode ser 

tentado. Uma parceria universidade-empresa desde que bem construída e em respeito à 

natureza de cada organização, sem perder de vista o caráter público que deve nortear as 

decisões, é possível e viável e que neste sentido se constitui também numa inovação 

desmitificar que são dois mundos distantes. 
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ANEXO I - Questionário apresentado ao coordenador da Petrobras. 

Fonte: Elaborado neste estudo. 

 

PESQUISA SOBRE A PARCERIA EM P&D DA PETROBRAS COM A 
UFRN 

Tese de doutoramento: Gestão da Inovação Tecnológica - A Hélice Tripla no RN 
Carlos A. Poletto. PETROBRAS. PPGCEP/UFRN. 

SUA 
ATUAÇÃO 

NA 
PARCERIA 

COORDENAD
OR DO 

PROJETO NA 
PETROBRAS 

COORDENAD
OR DO 

PROJETO NA 
UNIVERSIDAD

E 

INÍCIO / FIM DO(S) PROJETO(S) 
(aaaa/aaaa) 

X     

Instruções 
para 

responder a 
esta 

pesquisa: 

Considerando a sua experiência ao participar em projetos de P&D da 
PETROBRAS com a UFRN analise às afirmações abaixo e assinale com um X a 
sua opinião que pode variar desde DISCORDO TOTALMENTE até CONCORDO 

TOTALMENTE . Complemente a sua resposta nos campos adequados. O 
questionário está dividido em duas partes, a primeira aborda a parceria 
PETROBRAS x UFRN de maneira geral e a segunda parte aborda o(s) 

projeto(s) que voce coordenou. 

PARTE 1: QUANTO AO MODELO DE GESTÃO DA PARCERIA ENTRE 
PETROBRAS E UFRN: 

1) Podemos afirmar que o modelo de gestão de P&D da PETROBRAS com a 
UFRN é adequado. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

1.a) Em relação à Afirmação 1, poderia citar algum item inadequado ou de 
insucesso ? 

  

1.b) Em relação à Afirmação 1, poderia citar o que leva o modelo a ter sucesso 
? 

  

2) Podemos afirmar que de forma geral o modelo de gestão da parceria de P&D 
da PETROBRAS com a UFRN atende aos objetivos. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

2.a) Caso aplicável, porque não atende ? 

  

3) Podemos afirmar que os gerentes da PETROBRAS conhecem o modelo de 
gestão de P&D da PETROBRAS com a UFRN. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

3.a) Caso aplicável, porque não conhecem ? 
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4) Podemos afirmar que foi disponibilizado para o coordenador do projeto o 
acesso aos sistemas de controle de avanço físico e financeiro. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

4.a) Justifique a sua resposta 

  

5) Podemos afirmar que os resultados obtidos nos projetos de P&D da 
PETROBRAS com a UFRN são avaliados criticamente para saber se as metas e 
objetivos foram alcançados. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

5.a) Justifique a sua resposta caso voce entenda que não são avaliados. 

  

6) Podemos afirmar que existe alinhamento dos projetos de P&D PETROBRAS  
X UFRN com o desdobramento do Planejamento Estratégico da Empresa. 
(Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

6.a) Cite alguma situação que reflita a sua opinião. 

  

7) Podemos afirmar que existe planejamento para implementação dos 
resultados de projetos de P&D na UN-RNCE. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

7.a) Como isto poderia ser realizado ? 

  

8) Podemos afirmar que existem os meios necessários para implementação 
dos resultados de projetos de P&D na UN-RNCE. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

8.a) Como isto poderia ser realizado ? 

  

9) Podemos afirmar que existe na UFRN articulação com os poderes públicos 
locais (municipais e estaduais) de apoio para a transferência dos resultados de 
pesquisas realizadas no setor petróleo. Ex: incubadora de empresas ou parque 
tecnológico. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
Concordo 
totalmente 
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te 

          

9.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 9, 
porque não existe ? 

  

9.b) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente da Afirmação 
9, quais são as articulações que existem e o que elas têm gerado ? 

  

10) Podemos afirmar que a parceria em P&D da PETROBRAS com a UFRN 
poderia gerar um Sistema Local de Inovação - SLI. (Marque com X). (* ver 
comentário definindo SLI) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

10.a) Porque ? Cite as facilidades ou as dificuldades existentes. 

  

11) Podemos afirmar que existe uma política de divulgação dos resultados 
obtidos nos projetos de P&D para os possíveis clientes na UN-RNCE e para 
outras UN's da PETROBRAS. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

11.a) Quais as suas sugestões para divulgação dos resultados ? 

  

PARTE 2: QUANTO AO(S) PROJETO(S) QUE VOCE PARTICIPOU: 

12) Pode-se afirmar que o(s) projeto(s) que voce coordenou 
atendeu(atenderam) aos objetivos (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

12.a) Relate os fatores que contribuíram para isso ? 
  

  

13) Pode-se afirmar que os resultados do(s) projeto(s) foi (foram) 
incorporado(s) aos processos produtivos da UN-RNCE ou outras UN´s da 
PETROBRAS (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

13.a) Caso  voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 13, quais os processos produtivos da PETROBRAS que foram 
modificados ? 
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13.b) Quais os benefícios trazidos pelos resultados do(s) projeto(s) para os 
processos produtivos da UN-RNCE ou outras UN´s da PETROBRAS ? 
Ex: redução de custos ; melhoria de processo ; nova tecnologia ; integração de 
processos ; segurança operacional, etc 

  

13.c) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 
13 quais foram as dificuldades para implementação dos resultados do projeto? 
Ex: solução muito cara ; falta de pessoal para lidar com a inovação ; exigia 
modificações muito grandes na estrutura do processo, especificação dos 
materiais, estrutura de compras, etc 

  

14) Podemos afirmar que a demanda pelo projeto de pesquisa foi feita tendo 
como referência a necessidade de inovação dos processos produtivos da UN-
RNCE ou de outras UN´s da PETROBRAS (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

14.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 
14 quais os motivos que levaram à demanda do(s) projeto(s) ? 

  

15) Podemos afirmar que os resultados da pesquisa realizada no(s) projeto(s) 
podem ser definidos de fato como inovações tecnológicas. (Marque com X. *Ver 
comentário definindo inovação) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 

parcialmen
te 

Concordo 
totalmente 

          

15.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
afirmação 15, quais as inovações tecnológicas de tipo incremental ocorridas ? 
(* ver comentário definindo inovação incremental) 

  

15.b) Ou, quais as inovações tecnológicas de tipo radical ocorridas ? (* ver 

comentário definindo inovação radical) 
  

CAMPO LIVRE: Espaço reservado para comentários, sugestões, informações 
adicionais, etc relacionado a este trabalho de pós-graduação: 

  

OBRIGADO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO ! 
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ANEXO II - Questionário apresentado ao coordenador da UFRN. 

Fonte: Elaborado neste estudo. 

 

PESQUISA SOBRE A PARCERIA EM P&D DA PETROBRAS COM A 
UFRN 

Tese de doutoramento: Gestão da Inovação Tecnológica - A Hélice Tripla no RN 
Carlos A. Poletto. PETROBRAS. PPGCEP/UFRN. 

SUA 
ATUAÇÃO 

NA 
PARCERIA 

COORDENAD
OR DO 

PROJETO NA 
PETROBRAS 

COORDENAD
OR DO 

PROJETO NA 
UNIVERSIDA

DE 

INÍCIO / FIM DO(S) PROJETO(S) 
(aaaa/aaaa) 

  X   

Instruções para 
responder a 

esta pesquisa: 

Considerando a sua experiência ao participar em projetos de P&D da 
PETROBRAS com a UFRN analise às afirmações abaixo e assinale com um X 
a sua opinião que pode variar desde DISCORDO TOTALMENTE até 
CONCORDO TOTALMENTE. Complemente a sua resposta nos  campos 
adequados. O questionário está dividido em duas partes, a primeira aborda a 
parceria PETROBRAS x UFRN de maneira geral e a segunda parte aborda o(s) 
projeto(s) que voce coordenou. 

PARTE 1: QUANTO AO MODELO DE GESTÃO DA PARCERIA ENTRE 
PETROBRAS E UFRN: 

1) Podemos afirmar que a FUNPEC estabeleceu procedimentos de controle de 
documentos e registros relacionados ao projeto. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

1.a) Caso  voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 1, estes mecanismos foram eficientes ? 

  

1.b) Caso  voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 1, 
quais os problemas daí advindos ? 

  

2) Podemos afirmar que a FUNPEC estabeleceu procedimentos de controle dos 
bens patrimoniais adquiridos no projeto. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não sei Concordo Concordo 
totalmente 

          

2.a) Caso  voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 2, estes mecanismos foram eficientes ? 

  

2.b) Caso  voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 2, 
quais os problemas daí advindos ? 

  

3) Podemos afirmar que de forma geral o modelo de gestão de P&D da 
PETROBRAS com a UFRN é adequado. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 
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3.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente da Afirmação 
3, porque concorda ? 

  

3.b) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 3, 
porque discorda ? 

  

4) Podemos afirmar que o Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural - 
NEPGN da UFRN é importante na condução do relacionamento da UFRN com a 
indústria do petróleo tanto para P&D quanto para prestação de serviços. 
(Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

4.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 4, 
porque discorda ? 

  

5) Podemos afirmar que é disponibilizado aos coordenadores de projeto o 
acesso aos sistemas de controle físico e financeiro dos projetos. (Marque com 
X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

5.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 5, 
porque discorda ? 

  

6) Podemos afirmar que existe na UFRN um mecanismo de apoio para a 
transferência dos resultados das pesquisas realizadas. Ex: incubadora de 
empresas de base tecnológica, parque tecnológico, etc. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

6.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 6, qual é este mecanismo ? 

  

6.b) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 6, cite algum mecanismo relacionado ao setor petróleo. 

  

6.c) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 6, 
qual a sua opinião sobre um mecanismo de apoio desta natureza, ele seria 
importante ? Porque ? 

  

7) Podemos afirmar que durante o desenvolvimento do projeto de P&D em 
pauta a equipe pesquisadora participou de evento ou iniciativa que envolvesse 
o poder público local (especificar se estadual ou municipal) 
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Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

7.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 7, qual o tipo de evento ou iniciativa ? 

  

8) Podemos afirmar que o grupo de pesquisadores que desenvolveu o projeto 
de P&D em pauta tem parcerias similares com a Fundação de Apoio à 
Pesquisa do RN - FAPERN 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

8.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 8, poderia citar algum exemplo ? 

  

9) Podemos afirmar que o grupo de pesquisadores que desenvolveu o projeto 
de P&D em pauta tem parcerias similares com outras empresas do setor 
petróleo do RN 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

9.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 9, poderia citar algum exemplo ? 

  

10) Podemos afirmar que o grupo de pesquisadores em decorrência do projeto 
em pauta interage atualmente (trabalho em rede) com outras instituições de 
ciência e tecnologia em pesquisas para a indústria do petróleo 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

10.a) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 10, poderia citar algum exemplo ? 

  

11) Podemos afirmar que a parceria em P&D da PETROBRAS com a UFRN 
pode gerar um Sistema Local de Inovação - SLI. (Marque com X). (* ver 
comentário definindo SLI) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

11.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 
11, porque não poderia ? Cite as dificuldades. 

  

11.b) Caso voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente da Afirmação 
11, explique como ?, cite as facilidades 
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PARTE 2: QUANTO AO(S) PROJETO(S) QUE VOCE PARTICIPOU: 

12) Podemos afirmar que o modelo de gestão deste projeto de P&D em 
parceria PETROBRAS x UFRN atendeu aos objetivos. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

12.a) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 
12, porque não atendeu ?  

  

13) Podemos afirmar que os resultados da pesquisa realizada no referido 
projeto gerou algum tipo de inovação tecnológica. (Marque com X. *Ver 
comentário definindo inovação) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

13.a) Caso voce Concorda Parcialmente ou Concorda Totalmente com a 
afirmação 13, quais as inovações tecnológicas de tipo incremental ocorridas ? 
(* ver comentário definindo inovação incremental) 

  

13.b) Ou, quais as inovações tecnológicas de tipo radical ocorridas ? (* ver 

comentário definindo inovação radical) 

  

14) Podemos afirmar que os resultados obtidos no referido projeto de P&D 
com a PETROBRAS são aproveitados em benefício do processo de ensino-
aprendizagem na universidade. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

14.a) Caso voce Concorda Parcialmente ou Concorda Totalmente com a 
afirmação 14, de que forma são aproveitados ? 

  

14.b) Caso voce Discorda Totalmente ou Discorda Parcialmente da Afirmação 
14 por que não são aproveitados ? 

  

15) Pode-se afirmar que os resultados do projeto foram incorporados nas 
atividades acadêmicas tais como: congressos, novos cursos, cursos de 
extensão, consultorias, etc. (Marque com X) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não sei 
Concordo 
parcialme

nte 
Concordo 
totalmente 

          

15.a) Caso  voce Concorda Totalmente ou Concorda Parcialmente com a 
Afirmação 15, quais as atividades acadêmicas realizadas ? 
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CAMPO LIVRE: Espaço reservado para comentários, sugestões, informações 
adicionais, etc relacionado a este trabalho de pós-graduação: 
  

OBRIGADO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO ! 
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Anexo III - Roteiros das entrevistas.  

Fonte: Elaborado neste estudo. 

 
ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

UFRN PETROBRAS 

Entrevistado (opcional):_______________________________ 

Cargo (opcional):_____________________________________ 

Tipo de envolvimento com a parceria em P&D PETROBRAS x  

UFRN:____________________________________________ 

 

1 – Que fatores o conduziram a participar da parceria em P&D 

com a PETROBRAS? 

2 – Quais eram os seus principais objetivos na época ao 

ingressar no projeto ? 

3 – Quais as principais características empresariais, políticas, 

culturais, sociais que mudaram na sua equipe/área/centro desde 

que iniciaram as pesquisas com a PETROBRAS ? 

4 – Quais os principais ganhos da sua equipe obtidos em 

decorrência da participação em pesquisas com a PETROBRAS 

? 

5 - Quais as principais dificuldades vivenciadas pela equipe 

durante a execução do projeto com a PETROBRAS ? 

6 – Como era o seu ambiente (mercado) como pesquisador 

antes da parceria com a PETROBRAS ? e como é hoje ? 

7 – Seu grupo de pesquisa interage com outras empresas de 

petróleo no Rio Grande do Norte além da PETROBRAS ? 

8 – Quantas empresas de base tecnológica nasceram das 

pesquisas realizadas pelo seu grupo ?  

9 – Além da missão clássica da universidade, quais seriam as 

contribuições do seu grupo de pesquisa para o desenvolvimento 

local, regional ?  

10 – A parceria em P&D com a PETROBRAS criou condições 

para articulação dos atores envolvidos com a indústria do 

petróleo e gás, instituições de ensino, empresas da cadeia de 

fornecedores e instâncias do poder público municipal, estadual 

? 

 

Entrevistado opcional):_______________________________ 

Cargo (opcional):_____________________________________ 

Tipo de envolvimento com a parceria em P&D PETROBRAS x 

UFRN:____________________________________________ 

 

1 – Que fatores o conduziram a participar da parceria em P&D 

com a UFRN ? 

2 – Houve alguma dificuldade para desenvolvimento do projeto 

de pesquisa ? 

3 – O projeto de pesquisa foi concluído ? 

4 – Os objetivos do projeto de  pesquisa foram alcançados ? 

5 – Os resultados do projeto de pesquisa eram passíveis de 

implementação na PETROBRAS ? 

6 – Os resultados foram implementados ? 

7 – Quem era o responsável pela implementação dos resultados 

na PETROBRAS ? Quem você acha que deveria ser ? 

8 –  Quais os motivos do sucesso ou insucesso do projeto ? 

9 – Qual a sua opinião sobre o processo P&D da UN-RNCE ?  

10 –O que você faria de diferente a respeito da gestão de P&D 

da UN-RNCE ? 
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Anexo IV - Lista dos projetos com aditivo de prazo e de valor.  

Fonte: FUNPEC (2010). 

 

FUNPEC/CENPES/REMOCAO DE CONTAMINANTES - AGUAPETRO bbb00026891062 X

FUNPEC/PETROBRAS/SEM FIO II bbb0.0038500.07.2 X

PETROBRAS/FLUINAT bbb203003.9 X

CENPES/DETECCAO DE VAZAMENTOS bbb2046030 X

CENPES/DUNAS bbb2045038 X X

FUNPEC/CENPES/LASER ACU-4 ccc0.0019.209064 X

CENPES/PORO-VUGS ccc0.0019208.06.4

PETROBRAS/TEORIA DA PERCOLACAO bbb2176038 X X

CENPES/GENOPETRO bbb.2105037

FUNPEC/CENPES/AUTOPOC ccc00038339072 X

CENPES/ADITIVOS QUIMICOS ddd05.0868.00 X

FUNPEC/CENPES/POTIFALHAS ccc0.0025568.06.3 X
FUNPEC/PETROBRAS/PASTA DE CIMENTO - ADMIX eee00040498082 X

FUNPEC/CENPES/SISTEMAS DE ATERRAMENTO ccc00030080072 X

PETROBRAS/VALORES DE REFERENCIA DO RN eee0.0011.003.05.2 X X

PETROBRAS/TRANSF. WAVELET TCbbb4016003 X

PETROBRAS/CARACTERIZACAO GEOMECANICA TCbbb7035007 X

PETROBRAS/ACIONAMENTO EOLICO TCbbb7032009 X

PETROBRAS/INJECAO ALTERNADA TCbbb7038005 X

PETROBRAS/INJECAO DE POLIMERO TCbbb7037002 X

PETROBRAS/POCO EM U TCbbb7036001 X

PETROBRAS/AQUECIMENTO ELETROMAGNETICO TCbbb401600- X

OTIMSPT/CONTRAPARTIDA TCbbb4053007 X X

PETROBRAS/AUTLEV ggg011325052 X X

CENPES/DETECCAO DE VAZAMENTOS-SONIC ccc0.0019950.06.2 X X

CENPES/BIOLAB bbb.2.160.03.6 X X

FUNPEC/PETROBRAS/ADITGEL eee0.0042602.08.2 X

CENPES/AUTPOC - 2A FASE bbb2185030 X

FUNPEC/CENPES/MICROEMULSOES fff0236801 X

CENPES/GEOPOL - CONT. ccc0.0010953.05.2 ggg010953052 X

FUNPEC/CENPES/INIBIDORES DE INCRUSTACAO fff0243871 X

CENPES/ANEIS ELASTOMERICOS ccc0.0013088.05.2 X

PETROBRAS/PLAGER LIFT ccc0.0023361.06.2 X

PETROBRAS/CONPETRO - CONT. ccc0.0013065.05-2 ggg013065052

FUNPEC/PETROBRAS/GERINF II ccc0.0023362.06.2 X

FUNPEC/CENPES/CENTRAL DE ANALISE fff0220668

CENPES/SEM FIO ggg014517053 X

FUNPEC/CENPES/LTPP fff0220675 X

FUNPEC/CENPES/LARHISA fff0220674 X

FUNPEC/CENPES/LAHIDROGEO fff0220676 X

FUNPEC/CENPES/MDIF - FASE II ccc00034150072

FUNPEC/CENPES/CATRE fff0220679 X

FUNPEC/CENPES/LAMECO fff0220678 X

FUNPEC/CENPES/PERLITA fff0220677 X

FUNPEC/CENPES/LAMTRE fff0220670 X

FUNPEC/CENPES/LABTAM II fff0220671 X

FUNPEC/CENPES/LAPET fff0221591 X

FUNPEC/PETROBRAS/CIMEX eee00037056072 X

FUNPEC/PETROBRAS/CIMPOL 2 hhh50037338072 X

FUNPEC/CENPES/LAPET/INCRUSTACAO fff0225066 X

Projeto 'descricao'

número_convênio, 

contrato, TC

*codificado para manter 

sigilo sobre documentos da 

Petrobras

Aditivo 

prazo

(Marque 

com X)

Aditivo 

de valor

(Marque 

com X)
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Anexo V - Redes temáticas da Petrobras conforme concebidas em 2006. 

Fonte: PETROBRAS/CENPES/Boletim Técnico da Produção (Poletto, no prelo). 

 

Tema Gestor Comitê 

Técnico Científico 

Demais 

Instituições 

Nanotecnologia 

Aplicada à Indústria 

de Energia – 

Nanocatálise  

Nanomateriais 

Cenpes/PDEDS/QM UFRJ, USP,  

Unicamp,  UFMG,  

UFBa 

UFRGS, Ufscar 

Hidrogênio: Produção  

Uso e Armazenagem 

Cenpes/PDEDS/GEN Unicamp, UFRJ, 

INT, INPE, IPEN 

UFRGS IPT UFBa 

Rede de Pesquisa 

em Bioprodutos  

Cenpes/PDEDS/Proge

r 

UFRJ, Unicamp, 

USP, UFAM, UnB 

IPT, Fiocruz, INT, 

UFRN, UFC 

Centro de 

Desenvolvimento de 

Tecnologias do Gás 

Natural 

Cenpes/PDEDS/Proga

s 

UFRJ, USP, 

UFSC, INT, ITA 

Unifei, PUC-Rio, UFSC, 

UFRGS, CT-GAS, IPT 

Mudanças Climáticas Cenpes/PDEDS/BTA Unifacs, PUC-RS, 

UFPR, INPE, 

INPA 

UFRJ, USP, LBA, 

FURG 

Monitoramento 

Ambiental Marinho 

Cenpes/PDEDS/AMA UFRJ, USP, 

UFPE, FURG, 

UFPR 

UFF, UFBA, USP, 

INPE, PUC-Rio, UFES, 

UFRN, CT-GAS,  UFC, 

UFPA, UEPA, MPEG, 

Fundação Pró-Tamar, 

Fundação Baleia 

Jubarte, entre outras 

Recuperação de 

Ecossistemas e de 

Áreas Impactadas 

Cenpes/PDEDS/Proa

mb 

UFRJ, UFSC, 

UFBA, Cetem, 

UEL 

INPA, USP, UFPE, 

UFC, UFRN, Unicamp, 

Ufscar, Unesp, 

Embrapa, UFRRJ, 

UFRGS 

Rede de Estudos de 

Geofísica Aplicada 

Cenpes/PDEXP/GEOF UFBa Unicamp 

UFPA, UENF, 

USP  

PUC-Rio, UFF, UFRJ  

UFRN,  UFPR, ON   

IMPA,  INPE 

Rede de Geoquímica Cenpes/PDEXP/GEO UFRJ Unicamp, 

UFRGS, UERJ, 

Cetem, UFPA, UENF 
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UFF 

Rede de Estudos em 

Sedimentologia e 

Estratigrafia 

Cenpes/PDEXP/GSEP UFRGS, Unesp,  

UnB,  UERJ, 

UFRN 

Unisinos, USP, UFRJ,  

PUC-Rio, UFPE 

Rede de Estudos 

Geotectônicos 

Cenpes/PDEXP/Geote

c 

USP, UnB, UFRN, 

Unesp, UFOP 

Unicamp, INPE,  PUC-

Rio,  UERJ,  UFRJ, 

UFPE, UFBa, UFPA, 

UFPR, UFRGS, UFF, 

UFSC 

Rede de Tecnologia 

em Asfalto 

Cenpes/PDAB/LPE UFRJ, USP,  

UFRGS,  UFC, 

UFS 

 

Rede em 

Fluidodinâmica 

Computacional 

Cenpes/PDAB/Prorec UFSC, Unicamp, 

PUC-Rio, UFRJ, 

UFMG 

UFU, UENF, USP 

Experimentação e 

Modelagem de 

Concretos e 

Refratários  para a 

Indústria do Petróleo 

Cenpes/PDAB/Prorec UFRJ, Ufscar, 

UFMG, UFPB, 

Unifei 

 

Instrumentação  

Automação  Controle 

e Otimização de 

Processos 

Cenpes/EB UFRJ, UFRGS, 

USP UFCG, 

Unifei, UFBA, 

UFRN, Unicamp  

Rede N-Ne, 

Instrumentação e 

Controle IME, PUC-Rio 

Desenvolvimento de 

Tecnologias para 

Combustíveis Limpos 

Cenpes/PDAB/HPE UERJ, UFF, 

UFMG, UFC, 

Ufscar 

UFRJ  

Centro de 

Desenvolvimento de 

Produtos e 

Processos para o 

Refino 

Cenpes/PDAB/TFCC UFRN, UFS, 

UFPE, UFCG, 

UFPB 

 

Desenvolvimento de 

Catálise 

Cenpes/PDAB/TFCC UFRJ, UFRRJ, 

Unifacs, UFRN, 

UFRGS 

UFF,  UFBA, UFMA, 

UNEB, UESC, UESB, 

UFPI, Unibahia, UFPE, 

UFPB, UFC, UFRN, 

UEPB, UNIT, 
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UFAL 

Desenvolvimento 

Veicular 

Cenpes/PDAB/DPM PUC-Rio, UFMG, 

Unifacs, Lactec, 

IPT 

UFRJ 

Centro de Materiais 

Aplicados ao Refino 

do Petróleo 

Cenpes/PDAB/HPE Ufscar, UFRGS, 

LNLS, Cetem, IME 

IPT 

Rede de Excelência 

na Cadeia de 

Suprimento do 

Petróleo 

AB-LO/PO UFRJ, PUC-Rio, 

UFSC, Unisinos, 

UFC 

 

Rede de Metrologia Cenpes/PDAB/DLT Inmetro,  PUC-

Rio, IPT, UFBA, 

UFSC 

CTGás 

Monitoração, controle 

e automação de 

poços. 

Cenpes/PDP/TEP PUC-Rio, UFRJ, 

UFPE, UFRN, 

UFBA, Unicamp 

INPE; Inmetro 

Rede de 

Computação e 

Visualização 

Científica 

Cenpes/PDP/MC UFRJ,  PUC-Rio, 

USP,  ITA, UFAL 

UFSC, Unicamp,UFRN 

Gerenciamento de 

Águas no Segmento 

Produção de Petróleo 

(CEAPP) 

Cenpes/PDP/Pravap UFRJ, Unicamp, 

UFRN, UFF, 

UENF 

PUC-Rio  UFBa  

Tecnologia de 

Construção Naval 

Cenpes/PDAB/Protran IPT, USP,  UFRJ, 

UFPE, FURG 

UFF 

Tecnologia de 

Materiais e Controle 

de Corrosão 

Cenpes/PDP/TMEC UFRJ, IPT , 

UFRGS, USP 

UFU 

UFRJ, UFSc, INT 

Revitalização de 

Campos Maduros 

Cenpes/PDP/PRAVAP  UFRN, Unifacs, 

UFBA ,  UFPE 

UFS 

Unicamp, UFC, UNIT, 

UFCG, UERJ, UENF 

Centro de Tecnologia 

em Dutos - CTDUT 

Cenpes/PDAB/PROTR

AN 

Ctdut PUC-Rio 

UFES UFF 

UFRJ, INT  
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UFRGS 

Óleos Pesados Cenpes/PDP/Propes UFES PUC-Rio   

Unicamp UFRN 

UFC 

UENF, UERJ, UFRJ, 

Unifei 

Gerenciamento e 

Simulação de 

Reservatórios 

Cenpes/PDP/TR Unicamp UFSC 

UFPE UENF 

UFRN 

UFRJ, LNCC, INPA, 

PUC-RIO 

Rede de Modelagem 

e Observação 

Oceanográfica 

Cenpes/PDP/MC USP UFRJ UFBa 

FURG IAPM 

UFRN, Funpec, UFAM, 

FUA, Unicamp, 

Funcamp, IPqM, 

UFRGS 

Rede de Estruturas 

Submarinas 

Cenpes/PDP/TS UFRJ Unicamp 

UFRGS USP 

Cefet-Campos 

(Unidade Macaé) 

 

Prospecção 

Tecnológica e P&D 

Exploratório 

Cenpes/GTEC/EST Unicamp USP 

UFRJ UFMG 

UFBA 

FGV 

Integração C&T-

Indústria no Processo 

Produtivo Nacional 

Materiais/EMAT UFRJ PUC-Rio 

UERJ UFSC 

UFRGS 

Rede Brasil de 

Tecnologia Redetec 

Processos de Gestão 

da Inovação 

Tecnológica 

Cenpes/GTEC/EST UFRJ USP PUC-

Rio UFMG UFBA 

UFRGS, Coppead, FGV 

Tecnologias 

Convergentes 

Cenpes UFRJ Unicamp 

UFRGS USP ITA 

 

 

Significado das siglas utilizadas: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo 

A. Miguez de Mello (Cenpes), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal da Bahia (UFBa), Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Instituto de Pesquisas tecnológicas (IPT), 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade de Brasília (UnB), Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Centro de Tecnologia do Gás 

& Energias Renováveis (CT-GAS), Universidade Salvador (Unifacs), Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Programa de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia (LBA), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), Museu Paranaense Emílio Goeldi (MPEG), Centro de Tecnologia 

Mineral (Cetem), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Observatório Nacional (ON), Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF),  

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Unidade Baiana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Unibahia), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade 

Tiradentes (UNIT), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento (Lactec), Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), Centro de Tecnologia em 

Dutos (Ctdut),Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Laboratório Nacional de 

Computação Científica (LNCC), Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 

(Funpec), Fundação de Desevolvimento da Unicamp (Funcamp), Instituto de Pesquisas da 

Marinha (IPqM), Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), Rede Brasil de Tecnologia (Redetec), instituto de pós-graduação e pesquisa em 

Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppead). 

 


