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RESUMO 

 
 
 
 

 O objetivo deste estudo é investigar questões acerca da inovação da indústria 

de óleo e gás, dentro da interação universidade-indústria, onde temos elevados 

investimentos provenientes das empresas exploradoras de campos de produção de 

petróleo por conta da 'cláusula do 1%'. Essa cláusula obriga as empresas a investirem 

1% de sua receita bruta em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), conforme 

regras estipuladas pela ANP. Foram mapeados e qualificados os gastos realizados 

em instituições de ciência e tecnologia (ICT) no período de 2006 a 2015, obtidos 

alguns dos produtos oriundos dos processos de inovação desse sistema, e, por fim, 

foi submetido um questionário para colaboradores atuantes desse sistema de 

inovação a fim de avaliar questões acerca da gestão da inovação dentro da interação 

universidade-indústria. O estudo mostrou que, ao longo de 2006 a 2015, apesar dos 

elevados investimentos na construção e melhoria de laboratórios de pesquisa em ICTs 

e em programas para o fomento de formação de mão de obra, dentre outros aspectos, 

os benefícios no sistema de inovação não ficaram claros. As respostas do questionário 

levantaram questões que dificultam os processos de inovação e a interação 

universidade-indústria, bem como oportunidades de melhoria na gestão da inovação. 

  

Palavras-chave: Inovação. Sistema de inovação. Interação universidade-indústria. 

   

  

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 The aim of this study is to investigate questions about innovation in the oil and 

gas industry, regarding the university-industry interaction, where there are high 

investments of operator companies of oil and gas fields, due to the ‘1% clause’. This 

clause obligates companies to invest 1% of the gross revenue in research, 

development and innovation (RD&I), according to the ANP regulations. The 

investments in science and technology institutions (STI) incurred from 2006 to 2015 

were prospected and classified, some of the products from the innovation process 

were obtained and then was submitted a questionnaire to employees who works in this 

innovation system to evaluate issues regarding the innovation management in the 

university-industry interaction. The study revealed that, although the high investments 

incurred from 2006 to 2015 in construction and improvements in STIs research 

laboratories and labor qualification programs, the benefits in this innovation system 

were not clear. The answers of the questionnaire revealed issues that hinder the 

innovation process and the university-industry interaction, and opportunities to improve 

the innovation management as well.   

 

Keywords: Innovation. Innovation system. University-industry interaction 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A inovação é um dos temas mais importantes da economia baseada no 

conhecimento, sendo reconhecida como um dos principais motores para o 

desenvolvimento econômico de países e aumento da vantagem competitiva das 

organizações.  

As políticas nacionais para ciência e tecnologia sofreram substanciais 

transformações a partir dos anos 2000. A Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE), lançada em março de 2004 pela Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), teve o objetivo de fortalecer e expandir a base 

industrial brasileira por meio da capacidade inovadora das empresas. Durante essa 

Política, foram publicadas a Lei da Inovação, em 2004 e a Lei do Bem, em 2005 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 2005).  

A Lei da Inovação promoveu bases institucionais para o estabelecimento de 

parcerias estratégicas entre universidades e indústrias, bem como criou regras para o 

compartilhamento de infraestrutura e benefícios econômicos advindos da inovação, 

visando o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Atuando de forma 

complementar, a Lei do Bem promoveu incentivos fiscais às empresas que investem 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).  

Bastos (2012) pontua que estas leis deixaram transparentes algumas 

questões básicas da cooperação entre empresas e Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICT) para projetos de PD&I, como a repartição da propriedade intelectual 

e as condições de seu licenciamento, definição dos incentivos fiscais, a ampliação e 

a edição das normas operacionais da subvenção econômica, dentre outros assuntos.  

A ANP foi criada por meio da lei 9.478 de 06/08/1997, com a finalidade de 

promover a regulação, a contratação e fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, estimular 

a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, 

refino e processamento. A referida lei, conhecida como "Lei do Petróleo", promoveu 

importantes mudanças na regulamentação da exploração de petróleo no Brasil, em 

especial a quebra do monopólio exercido até então pela Petrobras (BRASIL, 1997). 

A partir de 1998, a ANP incluiu nos contratos de concessão para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural cláusula obrigando os 
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concessionários a investir, no Brasil, o valor correspondente a 1% da receita bruta da 

produção de um determinado campo em PD&I. Deste 1%, pelo menos 50% deve ser 

investido na contratação de projetos em ICTs previamente credenciados pela ANP 

para este fim. 

Apesar de constar em tais contratos essa obrigação de investimento em PD&I 

desde 1998, somente a partir de 2005 a ANP estabeleceu os critérios para o 

credenciamento de ICTs interessados em receber tais investimentos e, 

principalmente, divulgou as normas orientativas para realização desses 

investimentos. Nesse ano, foi emitido pela ANP o Regulamento Técnico ANP Nº 

5/2005, intitulado "Regulamento Técnico   para realização dos Investimentos   em 

Pesquisa     e     Desenvolvimento     e     Elaboração     do     Relatório Demonstrativo 

das Despesas Realizadas", a partir daqui chamado de 'Regulamento ANP' (ANP, 

2005). 

Portanto, ao longo desses anos, foi elaborado um arcabouço legal com o 

intuito de incentivar a inovação no Brasil e, neste caso específico, na indústria de óleo 

e gás, conforme destaca a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Linha do tempo da legislação de inovação brasileira 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando a cláusula do 1%, de 1998 até 2015, a obrigação de 

investimento em PD&I de todas as concessionárias foi na ordem de 11,1 bilhões de 

reais, conforme discriminado na Tabela 1. 

 

  

1997 

Criada a 
ANP 

1998 

Início dos leilões 

Cláusula do 1% 

2004 

Lei de Inovação 

Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio 

Exterior - PITCE 

2005 

Regulamento Técnico 
ANP 05/2005 

Lei do Bem 
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Tabela 1 - Obrigação de investimentos por ano (R$) 

Ano Total  Em ICTs 

1998 1.884.529 942.265 

1999 29.002.556 14.501.278 

2000 94.197.339 47.098.670 

2001 127.274.445 63.637.223 

2002 263.536.939 131.768.470 

2003 323.299.906 161.649.953 

2004 403.703.639 201.851.820 

2005 508.808.454 254.404.227 

2006 616.389.336 308.194.668 

2007 616.503.266 308.251.633 

2008 860.858.233 430.429.117 

2009 638.882.284 319.441.142 

2010 746.917.020 373.458.510 

2011 1.031.896.895 515.948.448 

2012 1.226.686.691 613.343.346 

2013 1.259.866.956 629.933.478 

2014 1.407.565.231 703.782.616 

2015 1.030.956.397 515.478.199 

TOTAL 11.188.230.116 5.594.115.058 

Fonte: Adaptado da ANP (2016) 

 

Conforme exposto acima, há uma disponibilidade considerável de recursos 

para investimentos de PD&I em ICTs, sendo importante compreender como estão 

sendo realizados tais investimentos.  

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Um dos fatores para a atração de atividades inovadoras é a existência de 

organizações que apoiam os processos PD&I, como universidades, institutos de 

pesquisas, escolas técnicas etc. Esse conjunto heterogêneo de atores, sistemas, 

informações, fluxos, trocas, absorção e aplicação de conhecimento, constituem os 

sistemas nacionais de inovação - SNI (FIGUEIREDO, 2015; OCDE, 2005; FREEMAN, 

1995). 

Outro ponto importante é que os projetos de PD&I, bem como seus processos 

de inovação são incertos e possuem riscos de não terem os resultados esperados, 
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podendo acarretar na diminuição de investimentos ou até mesmo na hesitação de 

empresas em investir nesses tipos de projetos (ROCHA, 2015).  

Tais afirmações suportam a hipótese da intervenção do Estado na promoção 

de políticas de inovação tendo em vista o seu fator estratégico, por dois motivos: 

correção das imperfeições do mercado e fomentador de redes de relacionamento 

(ROCHA, 2015; OCDE, 2005; FREEMAN, 1995). 

Dessa forma, considerando os vultuosos investimentos necessários para 

cumprimento da obrigação da ANP em PD&I apontado na Tabela 1, é necessário 

avaliar como está ocorrendo a interação universidade-indústria dentro do sistema 

nacional de inovação da indústria de óleo e gás (SIOG). A Tabela 2 demonstra que os 

investimentos realizados não são realizados de forma equilibrada, já que 50% desses 

gastos estão concentrado em 10 ICTs. 

 

Tabela 2 - Investimentos aprovados pela ANP de janeiro de 2006 a abril de 2016 

ICTs TOTAL GERAL (R$) % 

IEAPM       73.877.740,33  2% 

PUC-RIO     158.411.471,61  5% 

UFF       80.897.208,84  3% 

UFPE     161.227.650,22  5% 

UFRGS     103.326.589,38  3% 

UFRJ     522.220.718,40  17% 

UFRN     114.042.859,28  4% 

UFSC     124.111.578,34  4% 

UNICAMP     123.498.990,89  4% 

USP     100.042.014,27  3% 

Demais ICTs  1.479.717.076,20  49% 

TOTAL  3.041.373.897,75  100% 
Adaptado de ANP (2017a) 

 

Uma das premissas da gestão é que só podemos gerir bem aquilo que 

podemos aferir e avaliar, com adequado grau de clareza, objetividade e 

fundamentação. Logo, as empresas e demais organizações necessitam avaliar os 

benefícios e resultados dos gastos em PD&I e realizar a gestão dos processos de 

inovação, bem como os governos necessitam avaliar a efetividade de suas políticas 

de inovação (FIGUEIREDO, 2015; CRUZ-CÁZARES, BAYONA-SÁEZ, GARCÍA-

MARCO 2013). 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de investigar a interação universidade-indústria 

do sistema nacional de inovação da indústria de óleo e gás (SIOG), fazendo vir a tona 

questões que demonstrem como foram realizados os investimentos das empresas 

concessionárias nas ICTs e como são idealizados e geridos os processos de 

inovação. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Para se atingir este objetivo geral, são propostos três objetivos específicos, a 

saber: 

a. Mapear e qualificar os investimentos realizados; 

 

b. Mapear produtos obtidos através da interação universidade-indústria;  

 

c. Buscar opiniões de participantes do SIOG acerca da interação 

universidade-indústria nos processos de inovação; 

 

1.3. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

Conforme já explicitado na Tabela 1, de 1998 até 2015, a obrigação de 

investimento externo em ICTs pelas operadoras de campos de produção de óleo e 

gás foi de 5,5 bilhões de reais. Com um montante desse porte, é necessário avaliar 

como os investimentos estão sendo realizados e quais são seus resultados. 

Apesar de não ser um tema novo, estudos acerca de sistemas de inovação e 

da interação universidade-indústria ainda são relevantes e a quantidade de projetos 

de pesquisa estudando este tema estão em expansão. No Brasil e América Latina, 

tais estudos ainda são incipientes, havendo bastantes questionamentos acerca do 

funcionamento nessa região (MANJARREZ, PICO, DÍAZ, 2016).  

Dessa forma, este estudo é relevante para subsidiar as análises e propostas 

dos gestores de políticas públicas de PD&I, elucidar questões e problemas da 
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interação universidade-indústria do SIOG, bem como auxiliar as demais organizações 

atuantes nesse sistema a gerir seus processos de inovação. 

 
1.4. DELIMITAÇÃO  

 
O estudo será delimitado a:  

 

a. Mapear e qualificar os investimentos autorizados pela ANP para as 

empresas concessionárias entre 2006 a 2015; 

 

b. Mapear produtos dos processos de inovação das cinco universidades que 

mais receberam investimentos autorizados; 

 

c. Buscar opiniões de participantes do SIOG das 5 universidades que mais 

receberam investimentos em PD&I e da Petrobras, empresa responsável por cerca de 

92% de todo o investimento em pesquisa realizado no período de 2006 a 2015. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O presente estudo está organizado em 5 capítulos, sendo o seu primeiro esta 

introdução, que buscou contextualizar o problema de pesquisa que será estudado. 

 O capítulo 2 é a revisão da literatura, que se inicia com o mapa da literatura 

utilizado para estruturar o estudo do tema, tendo sido dividido em quatro subcapítulos 

 O primeiro apresenta os conceitos básicos de inovação, trazendo desde os 

primeiros relatos de Schumpeter acerca do tema até as definições modernas, como 

do Manual de Oslo, elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2005) com o objetivo de orientar e padronizar conceitos, 

metodologias e construção de estatísticas e indicadores de PD&I em países 

industrializados. 

 O segundo subcapítulo discorre sobre a importância da inovação no contexto 

econômico e empresarial, e como hoje países tratam isso de maneira estratégia em 

suas políticas públicas. 

 O terceiro expõe o conceito vigente de inovação, que considera que este é um 

processo que depende de uma interação exaustiva com o seu ambiente. Em seguida, 
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são apresentados os conceitos de sistemas nacionais de inovação e a abordagem da 

tríplice hélice. 

 O quarto subcapítulo apresenta conceitos acerca da gestão dos processos de 

inovação, considerando essa visão sistêmica, desde sua criação, categorização, 

desenvolvimento e avaliação. Ainda são apresentados os conceitos de aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e gestão do desempenho de processos de 

inovação. 

 O Capítulo 3 expõe as razões para a escolha da metodologia de pesquisa, sua 

classificação e método, utilizados, bem como as fontes de coleta de dados utilizadas 

na pesquisa. 

 O Capítulo 4 demonstra os resultados da pesquisa, com o mapeamento e 

qualificação dos investimentos realizados pelas empresas nas ICTs, a luz do 

Regulamento ANP. Também foi realizado levantamento de alguns dos produtos 

obtidos desses investimentos, bem como as respostas do questionário de pesquisa 

enviado a participantes do SIOG. Traz também discussões acerca dos resultados 

encontrados em consonância com a revisão da literatura pesquisada. 

 Por fim, o Capítulo 5 disserta sobre a conclusão do estudo e traz um panorama 

geral do que foi encontrado na pesquisa, além de levantar hipóteses e sugerir estudos 

futuros para aprofundar o entendimento do tema. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Conforme indica Creswell (1997), uma das principais tarefas de um 

pesquisador é organizar a literatura sobre o tópico. Uma proposta apresentada por 

esse autor é o mapa da literatura, um sumário visual que pode ser estruturado 

hierarquicamente, do nível mais abrangente dos conceitos até a delimitação da 

pesquisa. A Figura 2 apresenta o mapa da literatura com o desenvolvimento proposto 

para esse estudo, o qual será desdobrado ao longo desse capítulo.   

 

 

Figura 2: Mapa da literatura 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1  CONCEITOS BÁSICOS DE INOVAÇÃO 
 

Joseph Schumpeter (1883-1950) foi o pioneiro a perceber a importância da 

inovação no contexto do desenvolvimento econômico e contribuiu com diversos 

conceitos de como ela é desenvolvida. Hoje, entende-se que a inovação está no 

âmago da economia baseada no conhecimento, sendo um dos principais fatores para 

que países tenham desenvolvimento econômico, aumento dos padrões de comércio 

Inovação e P&D 

FIGUEIREDO (2015), FAGERBERG (2005), OCDE (2005) 

Gestão do desempenho 

CAVALCANTE, DE NEGRI 
(2015), OCDE (2005), 

OLIVEIRA, PROENÇA (2015), 
FIGUEIREDO (2015) 

Tríplice Hélice 

ETZKOWITZ, LEYDESDORFF (2000), IVANOVA, 
LEYDESDORFF (2014A) 

Gestão de processos de inovação 

PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR (2015), CHESBROUGH (2010), 

WHITE (2012), TIGRE (2014), BURGELMAN, CHRISTENSEN E 
WHEELWRIGHT (2012),  

Inovação como um sistema 

TERUYA, LIMA, WINTER (2015), TIGRE (2014), 
CHESBROUGH (2003) 

Capacidade de absorção 

COHEN, LEVINTHAL (1990), 
ZAHRA, GEORGE (2002), 
PATTERSON, AMBROSINI 

(2015) 

A importância da inovação no contexto econômico e empresarial 
ARBIX, MIRANDA (2015), PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR (2015) 

Sistemas Nacionais de Inovação 

FREEMAN (1995), NELSON (1993) 

Pesquisar a interação universidade-indústria do 
sistema de inovação da indústria de óleo e gás 
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internacional, além do crescimento da produtividade e do emprego. (BASKARAN, 

MEHTA, 2016; FIGUEIREDO, 2015; FAGERBERG, 2005; OCDE, 2005). 

Segundo Figueiredo (2015), inovação é um processo contínuo para 

implementação de novos produtos, serviços, processos ou arranjos de organização. 

Ou seja, é mais do que a junção de ideias criativas ou eventos isolados. Significa 

coloca-los em prática, gerando valor e diferencial competitivo para as organizações. 

De acordo com Fagerberg (2005), a inovação é  um processo contínuo, que 

não surge do acaso, mas sim de uma combinação de ideias existentes, capacidades, 

habilidades, recursos etc. Uma maior variedade e qualidade desses fatores aumentam 

o escopo de sua aplicação, bem como sua complexidade e sofisticação.  

O Manual de Oslo (OCDE,  2005) trata de inovação tecnológica em produto e 

processo da seguinte forma: 

 

Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e 

substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação 

TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação 

de produto) ou usada no processo de produção  (inovação de processo) 

(OCDE, 2005, p. 55). 

 

Inovar significa fazer algo diferente, primordialmente uma novidade, mas que 

pode variar em diferentes níveis, tipos e graus. Sob a ótica schumpteriana, a inovação 

pode ser caracterizada em cincos casos, descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Os diferentes tipos de inovação e definições de Schumpeter 

Tipo de Inovação Definição 

Novos produtos 
Introdução de novos bens ou serviços ou uma nova 
característica em determinado produto. 

Novos métodos de produção 
(processo) 

Introdução de novas maneiras para produção de produtos. 

Abertura de novos mercados 
Investida em novos mercados não explorados pela empresa, 
ou a criação de um inexistente. 

Novas fontes de fornecimento 
Conquista ou criação de nova fonte de matéria-prima ou 
produtos semimanufaturados 

Novas formas de gestão 
Criação de novas formas de gerir processos, produtos e 
mercados. 
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Fonte: adaptado de Figueiredo (2015) e Fagerberg (2005) 

 

Com relação a sua intensidade, uma inovação pode ser caracterizada como 

'radical', quando traz uma ruptura tecnológica ou de algum modelo, ou uma 'inovação 

incremental' ou 'marginal', quando são realizadas melhorias incrementais em produtos 

e processos. Grandes inovações são seguidas de numerosas melhorias incrementais 

e resultam em diferencial competitivo para países e organizações (FIGUEIREDO, 

2015; CASSIOLATO, MATOS, LASTRES, 2014; ABERNATHY, UTTERBACK, 2012; 

FAGERBERG, 2005).  

Cabe ressaltar a diferença entre invenção e inovação. Invenção é a primeira 

ocorrência de uma nova ideia de produto ou processo, enquanto inovação é a tentativa 

de testar na prática essa invenção. Além disso, invenção pode ser criada em qualquer 

lugar, sobretudo universidades, enquanto inovações são criadas principalmente em 

firmas ou organizações públicas, produzindo valor para estas (FAGERBERG, 2005). 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO CONTEXTO ECONÔMICO E 
EMPRESARIAL 

 

Sob o aspecto econômico, o aumento na realização de atividades de PD&I e 

a contínua produção inovadora são fundamentais para viabilizar ganhos crescentes 

de eficiência e produtividade na atividade econômica. É também a principal opção 

estratégica das empresas para alavancar a competitividade e atuar em novos 

mercados (ARBIX, MIRANDA, 2015; PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 2015). 

Fagerberg (2005) sintetiza essa importância da seguinte forma: 

  

Inovação é um poderoso fator que explica as diferenças de desempenho 

entre empresas, regiões e países. Empresas de sucesso em inovação 

prosperam, em detrimento de seus concorrentes menos capazes. Regiões e 

países inovadores tem maior produtividade e renda do que os menos 

inovadores. Países e regiões que pretendem alcançar os líderes em inovação 

enfrentam o desafio de aumentar sua própria atividade de inovação (e 

capacidade de absorção) para os níveis dos líderes (FAGERBERG, 2005, 

pág. 20). 

  

Além da relevância apresentada pelos autores acima, o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA) já ressaltava essa importância em 2005. Um estudo 
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sobre inovação industrial no Brasil revelou que somente 2% das empresas se 

destacam como inovadoras. Em compensação, esses 2% correspondem a 26% do 

faturamento das indústrias brasileiras, além de representar 13% do total de empregos 

e ter produtividade 37% maior que os outros 98% das indústrias (DE NEGRI, 

SALERNO, 2005).  

Recentemente, em 2013, o resultado da Pesquisa de Inovação (PINTEC), 

referente a dados captados em 2011, apresentou os efeitos das inovações em 

empresas. Destacam-se seus impactos na melhora de produtos e serviços prestados, 

manutenção de sua posição no mercado e aumento da capacidade produtiva ou de 

serviços. Estes dados sugerem que as empresas procuram estratégias para manter 

sua posição no mercado e estão se tornando mais competitivas, aumentando a sua 

produtividade e o valor de seus produtos (IBGE, 2013).  

2.3. A INOVAÇÃO VISTA COMO UM SISTEMA 
 

O aumento da competição globalizada exige maior especialização das 

organizações. Como solução para essa dificuldade, tem crescido a importância das 

interações entre empresas e outras organizações - como universidades, centros de 

fomento, fornecedores e clientes - como forma de adquirir conhecimento 

especializado, sendo esse um dos fatores-chave para o crescimento das atividades 

de inovação (FIGUEIREDO, 2015; PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 2015; COHEN, 

LEVINTHAL, 2012).  

A inovação não advém dentro das empresas de forma isolada, mas depende 

de uma intensiva interação com seu sistema de inovação, não ocorrendo por meio de 

processos lineares, nem sequenciais, podendo ser inspirada em necessidades de 

mercado, a partir de desenvolvimentos científico-tecnológicos, ou ainda por meio de 

ideias durante o próprio processo de inovação (PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 

2015; ALMEIDA, SILVA, OLIVEIRA, 2014; FAGERBERG, 2005).  

O Manual de Oslo indica que a produção de inovação está diretamente 

relacionado ao seu sistema. Portanto, a inovação é diretamente influenciada pelo 

ambiente que cerca as instituições, como sistemas jurídicos, o contexto 

macroeconômico e fornecedores. Considera também que a visão da inovação de 

forma sistêmica enfatiza a importância da transferência e difusão de ideias, 
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habilidades, conhecimentos, informações e sinais de vários tipos entre os diversos 

atores (OCDE, 2005). 

Lerner (2010) complementa esse ponto, indicando que muitas vezes governos 

entendem que as dificuldades da inovação são estritamente financeiras, e não levam 

em consideração outras barreiras que dificultam essas atividades. 

Teruya, Lima e Winter (2015), organizam as ideias acima expostas da 

seguinte forma: 

 

A atividade inovativa não resulta apenas das atividades dos centros de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) de firmas isoladas, mas também das 

formas de cooperação e concorrência que se estabelecem entre as várias 

firmas de modo intra e intersetorial. A motivação para o trabalho cooperativo 

vem do fato de o processo de inovação se caracterizar pela não linearidade 

entre ciência, tecnologia e inovação, mas por uma acentuada 

complementaridade entre esses elementos. Acrescenta-se a isso o fato de 

que a incerteza e os riscos inerentes ao processo de inovação e investimento 

em P&D funcionam como um fator estimulador da cooperação entre os 

agentes, uma vez que eles não detêm todas as competências para a geração 

de inovações, seja de processo, seja de produto (TERUYA, LIMA, WINTER, 

2015, pág. 1971).    

 

A visão sistêmica também maximiza a capacidade de inovação e traz outros 

benefícios às empresas, por facilitar e construir padrões de interação e resultados. 

Entretanto, deve-se observar o quão o sistema é engessado e fechado para tais 

padrões, com risco de se guiar por apenas um caminho de desenvolvimento e 

desconsiderar outros. Ainda, é relevante observar o quão aberto é o sistema. Quanto 

mais aberto para informações externas, menor a chance dos processos de inovação 

ficarem restritos a apenas um caminho, havendo maior relacionamento entre a 

empresa e parceiros tecnológicos, a exemplo do que foi denominado inovação aberta 

(PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 2015; FAGERBERG, 2005; CHESBROUGH, 

2003). 

O conceito de inovação aberta significa que ideias valiosas podem vir tanto 

de dentro da empresa quanto de fora, e a mesma importância é dada em ambos os 

casos. Ou seja, as ideias podem surgir de clientes, fornecedores, concorrentes, 

universidades, laboratórios de pesquisa etc., já que uso de uma extensa gama de 
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fontes e de atores externos aumenta as oportunidades tecnológicas e estimula o 

desempenho das atividades de inovação (TIGRE, 2014; CHESBROUGH, 2003). 

A abordagem sistêmica da inovação tornou-se importante no campo 

tecnológico devido a três fatores: (i) o reconhecimento da importância do 

conhecimento no contexto econômico, uma vez que estamos hoje em um modelo 

econômico cada vez mais baseado no conhecimento; (ii) o aumento da abordagem 

sistêmica de inovação e (iii) o crescente número de instituições envolvidas na criação 

de conhecimento (OCDE, 1997; ETZKOWITZ, LEYDESDORFF 2000). 

Devido a sua importância, a inovação vista como um sistema passou a ser 

tratada com maior relevância pelos governos, com o intuito de trazer esse conceito 

para a elaboração de políticas de ciência, tecnologia e inovação, redes de inovação, 

arranjos produtivos locais, clusters, dentre outros. É importante a cooperação dos 

setores público e privado, para prover um ambiente industrial de inovação e sustentar 

longos ciclos de produtividade e crescimento econômico (ARBIX, MIRANDA, 2015; 

PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR 2015; FAGERBERG, MARTIN, ANDERSEN, 2013). 

2.3.1 SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO (SNI) 
 

As diversas definições de SNI convergem o entendimento de que inovação é 

um processo interativo, que ocorre entre empresas e outros atores, dentro de um 

contexto político e socioeconômico. 

Cassiolato, Matos e Lastres (2014) definem SNI como um grupo de empresas 

e outros atores que implementam novos produtos, processos e novas formas de 

organização. Freeman (1995) conceitua-o como uma rede de instituições públicas e 

privadas atuando em conjunto para inovação, envolvendo transferências de 

conhecimento formais e informais entre estes atores. Já Nelson (1993) resume o SNI 

como um conjunto institucional de atores que produzem inovação.  

De acordo com Nelson (1993), tendo em vista a presente globalização e as 

inovações que são geradas por pesquisadores e empresas de diversos países, há um 

questionamento a ser feito se os sistemas de inovação são de fato nacionais ou 

transnacionais. Heitor (2013) também ressalta esse aspecto, indicando que novas 

políticas de inovação devem ser orientadas para interações transnacionais.  

Dessa forma, haveria uma tensão nas políticas nacionais de inovação, em um 

mundo onde os negócios e a tecnologia são cada vez mais transnacionais, 
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considerando também que na dinâmica de um sistema possa haver processos de 

inovação colaborativos além das fronteiras nacionais  (NELSON, 1993; ETZKOWITZ, 

LEYDESDORFF, 2000). 

Para Freeman (1995), o SNI deve possuir atuação do governo para a 

elaboração de políticas de longo prazo que incentivem que fornecedores, clientes, 

ICTs e demais atores atuem no desenvolvimento de novas tecnologias. Isso  beneficia 

a geração de riqueza para países e empresas, além da função de criar um arcabouço 

normativo claro e coeso para propriedade intelectual e relações trabalhistas.  

Mazzucato (2013) entende que o governo deve ser um protagonista na 

formulação de políticas de inovação, uma vez que o Estado moderno é um ator 

estratégico para criação de novos setores dinâmicos e lucrativos. Dentro desse 

conceito, o Estado é empreendedor, criando empregos de alto valor agregado e não 

atuando somente como facilitador para que as empresas desenvolvam diferencial 

competitivo. 

Sicsú (2015) ressalta que a clareza e a estabilidade de políticas de inovação 

é essencial para garantir sua eficácia. O Manual de Oslo (OCDE, 2005) reforça esse 

ponto, afirmando que a coerência dessas políticas é uma condição para o sucesso, e 

ela depende, tanto de sua estrutura, quanto da qualidade do processo de formulação.  

Portanto, empresas e governo devem estar em sintonia na gestão dos 

sistemas, a fim de evitar gargalos em áreas como infraestrutura, laboratórios para 

pesquisa e também a infraestrutura econômica ampla, para não coibir os processos 

de inovação. Cabe ressaltar que não existe somente um SNI em um contexto 

macroeconômico, mas também sistemas regionais, setoriais, tecnológicos e 

corporativos. Os próprios SNI podem ser compostos de diversos sistemas (CASSEL 

ET AL.., 2015; IVANOVA, LEYDESDORFF, 2014a; FAGERBERG, 2005).  

Alguns autores se dedicaram a estudar o funcionamento do SIOG. Conforme 

apontam Ferreira e Ramos (2015), o SIOG é uma exceção no padrão de baixa 

interação universidade-indústria que é característico dos sistemas de inovação 

brasileiros. Nesse ponto, temos a determinante influência da Petrobras, empresa de 

economia mista controlada pelo governo brasileiro, com uma importante participação 

na criação e aprimoramento da relação com as universidades na cooperação de 

desenvolvimentos tecnológicos.  

Hanna e Gonçalves Neto (2015) propuseram o SIOG com seis dimensões: (i) 

setor produtivo, sendo as empresas que operam no país e a dimensão mais 
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desenvolvida desse sistema; (ii) setor público, com seu papel regulador e provedor de 

políticas de inovação, que possui críticas que serão discriminadas no parágrafo 

seguinte; (iii) sistema de ciência e tecnologia, que são os institutos de pesquisa e as 

universidades e possuem um importante papel nos processos de inovação; (iv) 

sistema educacional, tendo também participação da universidade e demais 

organizações provedoras de mão de obra especializada; (v) sistema financeiro, 

provendo crédito para subsidiar as atividades de inovação; e (vi) setor externo, sendo 

o fluxo de conhecimento, bens e valores entre países para aquisição de tecnologias, 

sendo o mais importante no papel de aquisição de tecnologia. O esquema desse 

esquema segundo esses autores é apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Dimensões do SIOG 
Fonte: Hanna, Gonçalves Neto (2015) 

 

Apesar dos padrões tecnológicos do SIOG estarem em parâmetros 

internacionais, são necessárias alterações na regulação do governo, que é excessiva 

e intrusiva, podendo inibir a competitividade da indústria. Ao invés disso, os setores 

tecnológicos e de inovação demandam políticas versáteis, adaptáveis e flexíveis. 

Existe um descompasso das demandas tecnológicas dos operadores, sobretudo da 

Petrobras, com os prestadores de serviços de petróleo e demais fornecedores, 

estando dependente de tecnologias estrangeiras (FLORENCIO, 2016; HANNA, 

GONÇALVES NETO, 2015). 
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2.3.2. A ABORDAGEM DA TRÍPLICE HÉLICE 
 

O modelo da tríplice hélice (TH) baseia-se na perspectiva que a universidade 

é a indutora das relações com as empresas e governo, visando a produção de novos 

conhecimentos, a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico 

(ETZKOWITZ, LEYDESDORFF, 2000).  

A TH assume que o motor do desenvolvimento econômico é a produção e 

disseminação organizada de conhecimento. Sendo as universidades os principais 

produtores e disseminadores de conhecimento, estas desempenham um papel maior 

na inovação industrial, cuja tendência é se tornarem os focos da inovação para 

atender às necessidades da indústria (BURGOS-MASCARELL, RIBEIRO-SORIANO, 

MARTÍNEZ-LOPEZ, 2016; IVANOVA, LEYEDESDORFF, 2014a; ETZKOWITZ ET 

AL.., 2000). 

Essa abordagem é fundamentada no relacionamento entre esses três atores 

- universidade, indústria e governo, onde essa interface sobrepõe-se as atribuições 

de cada um, misturando seus papéis - de maneira figurada, conforme a movimentação 

das hélices. A finalidade desta interação é criar um ambiente de inovação, gerando 

escritórios de ligação, escritórios de transferência de tecnologia, parques 

tecnológicos, incubadoras de empresas, spin-off acadêmicos, iniciativas trilaterais e 

alianças estratégicas (CARVALHO, SUGANO, AGUIAR, 2015; ETZKOWITZ, 

LEYDESDORFF, 2000). A Figura 4 representa graficamente essa interação.  

 

 

Figura 4 - Modelo da tríplice hélice 
Fonte: Etzkowitz, Leydesdorff (2000) 
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As interações trilaterais ocasionam a substituição de atribuições entre os 

entes, evidenciando as universidades empreendedoras e trazendo a academia para 

os centros de pesquisa de empresas. O Estado incentiva esse sistema, por meio de 

legislações específicas e políticas de subvenção. Além disso, a própria interação 

universidade-indústria pode suprir a atuação do Estado na criação de infraestrutura 

(IVANOVA, LEYDESDORFF, 2014a). 

Apesar da atuação próxima e da sobreposição de seus papéis, cada parte da 

TH possui uma função adequada dentro desse contexto. As universidades, que 

tradicionalmente são formadoras de mão de obra, assumem o papel de trazer a 

pesquisa e desenvolvimento à aspectos práticos da indústria, permitindo contribuições 

para criação de empresas e desenvolvimento regional. A indústria assume o papel 

das universidades para treinamento e desenvolvimento de pesquisas. Já o governo 

assume o papel regulatório, promovendo incentivos e fomento à pesquisa, além de 

promover políticas para encorajar o relacionamento universidade-indústria, visando 

potencializar a transferência de tecnologia e conhecimento  (BURGOS-MASCARELL, 

RIBEIRO-SORIANO, MARTÍNEZ-LÓPEZ, 2016; LUNDBERG, 2013). 

Os componentes da TH podem possuir limitações, conforme pontuam 

Carvalho, Sugano e Aguiar (2015). O governo, por exemplo, pode limitar a inovação 

a partir da burocratização excessiva, falta de flexibilidade para implementação de 

projetos em parcerias e a necessidade de gerenciamento público profissional e 

participativo. Por parte da indústria, a capacidade de investimento em inovação e o 

despreparo acadêmico e tecnológico para condução de pesquisas podem 

comprometer a inovação e as próprias universidades podem ter limitadores, como a 

dependência de órgãos de fomento para realização de projetos de pesquisa, visão 

clássica de ser apenas um mero formador de mão de obra e possuir vínculos fracos 

com a sociedade e iniciativa privada. Apesar dessas limitações, tais autores afirmam 

que é possível compatibilizar os interesses desses atores, adotando-se práticas 

gerenciais flexíveis que levem em conta a gestão de projetos cooperativos. 

Santoro e Chakrabarti (2002) definem quatro dimensões relativas às 

interações dentro do conceito do TH: (i) suporte à pesquisa; (ii) pesquisa cooperativa; 

(iii) transferência de conhecimento; e (iv) transferência de tecnologia. Tais dimensões 

são variáveis, a depender das características da indústria, das capacidades absortivas 

das organizações e do acesso das organizações à infraestrutura das universidades. 
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Florencio (2016) expõe que existe um incipiente modelo da TH da indústria de 

óleo e gás no Rio de Janeiro, envolvendo Petrobras, empresas fornecedoras de 

equipamentos, prestadoras de serviços de petróleo e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, considerando o suporte do governo na constituição do Parque Tecnológico 

da UFRJ e da regulamentação da ANP. 

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS DE INOVAÇÃO 
 

A inovação é gerada por meio de processos sistêmicos e rotineiros de gestão, 

devendo estar estruturados e alinhados com a estratégia da empresa para obter-se 

melhores resultados. Tais processos dependem de uma constante aprendizagem e 

de uma sistemática para disseminação do conhecimento dentro das organizações, 

permitindo o desenvolvimento de capacitação produtiva, organizacional e tecnológica. 

As atividades combinadas desses processos conduzem a novos produtos e serviços 

ou a novos sistemas de produção, o que denomina-se empreendedorismo corporativo 

(FIGUEIREDO, 2015; PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 2015; TIGRE 2014; 

BURGELMAN, CHRISTENSEN, WHEELWRIGHT, 2012; NONAKA, TOYAMA, 

KONNO, 2000). 

Os processos de inovação podem ser originados através da identificação de 

novas demandas de mercado (demand pull), ou a partir de novas oportunidades 

tecnológicas que possibilitam novas inovações (technology pull). As empresas mais 

orientadas ao mercado normalmente possuem menores incertezas dos processos de 

inovação, quando é mapeado as necessidades de clientes e potencial de mercado do 

que as orientadas à aspectos mais tecnológicos (TIGRE, 2014). 

Pellegrin e Antunes Junior (2015) destacam três grandes fases dos processos 

de gestão da inovação nas organizações, a saber: (i) ideação - desenvolvimento de 

iniciativas para melhorias de produtos, processos e melhorias organizacionais; (ii) 

desenvolvimento -  execução do projeto de inovação ou de P&D; e (iii) difusão - a 

implantação da inovação em si. Tais fases são detalhadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Cadeia de Valor da Inovação 

 Ideação Desenvolvimento Difusão 

Atividades 

- Interna: criação dentro de 
uma unidade 

 

- Polinização cruzada: 
colaboração entre unidades 

 

- Externa: colaboração com 
parceiros de fora da 
empresa 

- Seleção, triagem e 
financiamento inicial 

 

- Desenvolvimento: 
passando da ideia ao 
primeiro resultado 

- Disseminação por 
toda empresa ou 
mercado 

Estágios ou 
Portões 

1) Desenvolvimento do 
conceito 

2) Validação do conceito 

3) Desenvolvimento 

4) Testes e Validação 
5) Lançamento 

Exemplos de 
Indicadores 

- Número de ideias geradas 
por funcionário 

- Número de ideias 
implantadas por 
funcionário 

- Percentual de ideias 
que geram receita 

- Lead Time até o 
primeiro retorno 

- Percentual da 
receita líquida 
investida em 
inovação 

- Percentual da 
receita com novos 
produtos 

- Retorno sobre 
investimento 

Fonte: Adaptado de Pellegrin, Antunes Junior (2015) 

 

Entretanto, a simples estruturação dos processos de inovação nem sempre 

cria diferencial competitivo. Dentro do conceito de business model innovation (BMI), o 

valor do negócio é baseado na forma de comercialização de sua tecnologia. Dessa 

forma, não basta apenas uma organização produzir inovações de seus produtos e/ou 

processos, mas deve avaliar o modelo de negócio adequado para comercializa-los. 

Ou seja, é possível que um mesmo produto ou serviço traga retornos distintos para 

empresas que utilizem modelos de negócios diferentes. Existem dificuldades na 

criação de novos modelos de negócio, considerando que as inovações muitas vezes 

ocorrem quando o principal negócio ainda é rentável (CHRISTENSEN, KAUFMAN, 

2012; CHESBROUGH, 2010). 

White (2012) propôs uma estrutura lógica para avaliação da atratividade de 

inovações tecnológicas, a saber: (i) avaliação do potencial técnico; (ii) avaliação da 

sua implementação; (iii) avaliação da rentabilidade; e (iv) avaliação do mercado 
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consumidor. Na Tabela 5 são indicadas perguntas-chave para contextualizar estes 

critérios. 

 

Tabela 5 - Critérios de avaliação de inovações 

Critérios Perguntas-chave 

Potencial técnico 

i. Quais restrições técnicas que limitam a tecnologia anterior 
são descontinuadas pela nova?  

ii. Quais novas limitações se apresentam a nova tecnologia? 

iii. É favorável a resposta da primeira pergunta ponderado com 
o rigor da última? 

Implementação 

i. O produto final é melhorado pela tecnologia e pelos 
componentes adicionais necessários para fazer uso da 
inovação? 

ii. O próprio conceito de inovação é diluído ou melhorado pela 
implementação necessária? 

iii. A implementação adicional oferece oportunidade para 
melhorias de inovação posteriores? 

Rentabilidade 

i. Que previsão atribuída às operações de negócios estão 
deslocadas ou enfraquecidas? 

ii. Que novas operações são necessárias ou fornecidas para 
apoiar a inovação? 

iii. Até quando é favorável a interrupção das práticas anteriores 
em relação às práticas atuais no que diz respeito ao 
fornecimento? 

Mercado consumidor 

i. O produto implementado pela nova tecnologia proporciona 
melhor efetividade no mercado, em relação a sua capacidade 
de atender o usuário final? 

ii. A operação diminui o custo de entrega do produto ou 
serviço? 

iii. A expansão latente da demanda ou da elasticidade do preço 
determina as características dos novos mercados? 

Fonte: Adaptado de White (2012) 

 

Tigre (2014) define que as atividades de PD&I são usualmente divididas nas 

organizações em: (i) pesquisa básica, com foco no avanço científico, com resultados 

incertos e de longo prazo, sendo normalmente evitado por empresas; (ii) pesquisa 

aplicada, que possui o objetivo de desenvolver soluções práticas; e (iii) 

desenvolvimento experimental, voltado à criação de processos, serviços e produtos. 

Normalmente as empresas centram seus esforços nas etapas finais do processo de 

inovação, procurando reduzir dessa forma as incertezas do processo de inovação.  



34 

 

Outro critério para categorizar as atividades de PD&I, utilizado por indústrias 

de alta tecnologia, inclusive a de óleo e gás, é o conceito de nível de maturidade 

tecnológica - technology readiness level (TRL). É utilizado uma escala de 1 a 9 para 

aferir o nível de maturidade de uma tecnologia, sendo o TRL 9 a tecnologia madura, 

conforme exposto na Tabela 6. Apesar de ter sido concebido em um primeiro momento 

para equipamentos de sistemas espaciais, tais definições podem ser usadas em 

diversos casos (ISO, 2013). 

 

Tabela 6 - A escala do Technology readiness level (TRL) 

Estágio Nível de maturidade tecnológica 

TRL 1 Princípios básicos da tecnologia observados e reportados 

TRL 2 Conceito da tecnologia e/ou aplicação formulada 

TRL 3 Função crítica analítica e experimental e/ou prova de conceito elaborado 

TRL 4 
Verificação funcional de componentes e/ou painéis em ambiente de 
laboratório 

TRL 5 
Verificação de função crítica de componentes e/ou painéis em ambiente 
relevante 

TRL 6 
Modelo que demonstra as funções críticas do elemento em um ambiente 
relevante 

TRL 7 
Modelo que demonstra o desempenho do elemento para o ambiente 
operacional 

TRL 8 Sistema real concluído e aceito para ambiente operacional 

TRL 9 
Sistema real provado em ambiente operacional por meio de operações  
bem-sucedidas 

Fonte: Norma ISO 16290:2013 (ISO 2013) 

 

Fatores internos organizacionais são fundamentais para o desempenho dos 

processos de inovação.  O conjunto de características que apoiam as estratégias de 

inovação de uma organização, ou seja, os atributos para inovar em tecnologias e em 

sistemas de produção existentes, é denominado capacidade de inovação 

(FIGUEREIDO 2015; BURGELMAN, CHRISTENSEN, WHEELWRIGHT 2012). 

Cinco importantes variáveis influenciam a capacidade de inovação, conforme 

dispõe a Tabela 7. 
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Tabela 7 - Variáveis da capacidade de inovação 
F

o
rm

u
la

ç
ã
o

 Recursos disponíveis 

Capacidade de entender as estratégias dos competidores e a indústria 

Capacidade de entender a evolução tecnológica do mercado 

Im
p
le

m
e
n
ta

ç
ã

o
 

Entendimento da estrutura e da cultura organizacional que afeta o processo de 
inovação 

Gestão estratégica com as iniciativas internas de inovação 

 Fonte: adapatado de Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012). 

 

Dentro do conceito explicado acima, outros autores identificaram variáveis 

que alavancam as capacidades de inovação das organizações.  

Theeke (2016) identificou que a competição entre várias equipes dedicadas a 

projetos de inovação dentro de uma organização é um fator mais importante para uma 

organização ter uma volumosa quantidade de processos de inovação do que a própria 

competição externa.  

Trabalhos em equipe também indicam uma maior produção de inovação, 

principalmente quando seus participantes buscam ideias em diversas fontes e essas 

ideias são compartilhadas e discutidas em equipe. A participação coletiva também 

aumenta as chances que essa inovação encontre uma aplicação comercial (CHAI, 

SHIH, 2016). 

Outro fator que está relacionado com uma alta produtividade em inovação é a 

implementação de políticas de bem-estar dos empregados, bem como ambientes 

tolerantes a falhas e que incentivam novas ideias e experimentações (CHEN, LEUNG, 

EVANS, 2016). 

Para Cruz-Cázares, Bayona-Sáez e García-Marco (2013), o grande fator para 

que as empresas tenham melhores performances nas inovações é na eficiência pelas 

quais o processo é executado. Por eficiência, entende-se como a razão que compara 

o que foi produzido com os recursos disponíveis, com o que poderia ter sido produzido 

com esses mesmos recursos. Ivanova e Leydesdorff (2014) reconhecem que a mera 

disponibilidade de grandes recursos para investimentos em PD&I não é um indicador 

que garanta a geração de valor e vantagem competitiva para as organizações. 
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Apesar dos evidentes benefícios dos processos de PD&I nas empresas, nem 

sempre essas vantagens são perceptíveis no curto prazo. Há também o risco inerente 

destes processos, ocasionando no baixo retorno financeiro percebido, ou até prejuízo, 

considerando que se trata de uma atividade de risco. Este é um fato que pode inibir 

empresas a investirem nessas atividades, principalmente as micro e pequenas. Esse 

risco corrobora a necessidade de políticas públicas de incentivo a PD&I, bem como a 

manutenção de linhas de financiamento, com o intuito de mitigar os riscos dessas 

essas atividades e incentivar organizações a investirem em inovação (BAUMANN, 

KRITIKOS, 2016; CHAI, SHIH, 2016; ROCHA, 2015). 

2.4.1  CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
 

Os processos de inovação nas organizações dependem da base de 

conhecimento acumulada, bem como da capacidade em criar, gerenciar, adaptar, e 

gerar capital físico, capital humano, produtos, serviços e sistemas organizacionais ou 

seja, sua capacidade tecnológica. O conhecimento é um dos principais ativos de uma 

organização, sendo criado a partir de processos de aprendizagem, que podem ser 

adquiridos internamente, a exemplo do conceito de espiral do conhecimento, ou 

através da aquisição de conhecimento externo (FIGUEIREDO, 2015; TERUYA, LIMA, 

WINTER, 2015; CASSEL ET AL.., 2015; NONAKA, TOYANA, KONNO, 2000). 

Em linhas gerais, a aprendizagem organizacional é um processo, constituído 

por fluxos de conhecimentos internos e externos, permitindo a acumulação de 

capacidades tecnológicas visando à melhora do desempenho de uma organização 

(FIGUEIREDO, 2015; TERUYA, LIMA, WINTER, 2015; GARVIN, 2012). 

Tigre (2014) ressalta que a aprendizagem ocorre em todas as atividades de 

uma organização e constitui um processo cumulativo, uma vez que informações mais 

avançadas requerem um conhecimento prévio para absorve-las. 

Dois fatores incentivam organizações a investirem em aprendizagem. 

Primeiro, a quantidade de conhecimento disponível a ser assimilado e aproveitado - 

quanto maior o conhecimento disponível, maior será o incentivo. O segundo fator é a 

dificuldade de aprendizagem, ou seja, a especialização da indústria (COHEN, 

LEVINTHAL, 1990).  

O conceito de capacidade de absorção (CA) tenta explicar os fatores pelos 

quais a organização reconhece o valor e a aplicação de novos conhecimentos 
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externos. Cohen e Levinthal (1990) definem CA como a capacidade de uma empresa 

avaliar, assimilar e absorver conhecimentos externos, para aplicá-los em fins 

comerciais. Segundo esses autores, uma das premissas é que as organizações 

necessitam de conhecimentos acumulados para assimilar e utilizar novos.  

Zahra e George (2002) definem CA como um conjunto de rotinas e processos 

pelos quais as organizações adquirem, assimilam, transformam e exploram 

conhecimento para produzir capacidades organizacionais dinâmicas.  Tais 

capacidades são dividas em quatro dimensões, conforme explicitado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Dimensões da CA 

Aquisição 
Habilidade de uma organização em identificar e adquirir 
conhecimento externo crítico para suas operações. 

Assimilação 
Processos e rotinas que habilitam uma organização a analisar, 
processar, interpretar e entender a informação de fontes externas. 

Transformação 
Capacidade de uma organização de desenvolver e aprimorar as 
rotinas que facilitam a combinação do conhecimento existente com o 
conhecimento recém adquirido externamente. 

Exploração 

São as habilidades para aperfeiçoar, estender e alavancar as 
competências existentes ou a criação de novas competências pela 
incorporação de conhecimento adquirido e transformado em suas 
operações. 

Fonte: Zahra e George (2002) 

 

Patterson e Ambrosini (2015) definem CA como uma capacidade dinâmica 

que cria novos recursos pela procura, aquisição, assimilação, transformação e 

exploração de conhecimento externo com recursos internos. Seus estudos 

identificaram que a CA, a exemplo do processo de inovação, não se dá de forma 

linear, e também possui forte relação com seu ambiente externo. Considerando isso, 

foi proposto um constructo novo, baseado nas dimensões propostas por Zahra e 

George (2002), conforme é demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5: Constructo de capacidade de absorção 
Fonte: Adaptado de Patterson e Ambrosini (2015) 

 

O conhecimento prévio já existente em uma organização é um fator chave 

para a CA, seja por meio dos seus sistemas de gestão ou da especialização de seus 

membros, já que esse fator facilita a aprendizagem de novos conhecimentos 

correlatos. Além disso, as competências individuais e a gestão do conhecimento 

eficiente também são aspectos que auxiliam a aprendizagem nas organizações 

(TEIXEIRA ET AL.. 2016; COHEN, LEVINTHAL, 2012). 

Cabe ressaltar que atividades de PD&I influenciam positivamente a CA. O 

mesmo vale para a qualificação e escolaridade dos empregados, estando diretamente 

ligado também ao desempenho inovativo das organizações. Entretanto, as 

organizações devem estar atentas ao excesso de cooperações com entes externos, 

buscando sempre um número ótimo, afim de evitar perdas no processo de 

aprendizagem (FERRERAS-MENDÉZ, FERNANDEZ-MESA, ALEGRE, 2016; 

TEIXEIRA ET AL., 2016). 

2.4.2. GESTÃO DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO 
 

Considerando o conjunto de processos, práticas e métodos vinculados à 

inovação, é necessário o desenvolvimento de um sistema de indicadores de 

desempenho adequado para a medição e avaliação dos resultados que são obtidos 

pelos esforços de inovação. Entretanto, a característica desse processo torna essa 

tarefa bastante complexa, por encontrar elementos intangíveis - como conhecimento 

e criatividade, a incerteza dos tempos envolvida durante o processo e a 

imprevisibilidade de seus resultados (CASSEL ET AL., 2015; OLIVEIRA, PROENÇA, 

2015; CAVALCANTE, DE NEGRI, 2013). 
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Os gestores, muitas vezes, empregam métodos analíticos que tornam muito 

difícil justificar os investimentos em inovação. Em outras palavras, esses métodos 

distorcem o valor, a importância e a probabilidade de sucesso desses investimentos, 

sobretudo por focar em critérios financeiros - como valor presente líquido, índices de 

lucro por ação, bem como métricas com horizonte de curto prazo. Para a implantação 

de inovações, é necessário também a utilização de métodos que auxiliem a 

compreensão de mercados, construção de marcas, busca de clientes, contratação de 

empregados, gestão de equipes e desenvolvimento de estratégias (FREZATTI ET AL. 

2014; TIGRE 2014; CHRISTENSEN, KAUFMAN, SHIH, 2008). 

A literatura sobre indicadores de processos de inovação aborda diferentes 

óticas, desde uma visão intraorganizacional, até abordagens relativas aos SNI. 

Sob o ponto de vista organizacional, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) afirma 

que os indicadores de inovação mais importantes são os que aferem os efeitos das 

inovações na organização, como proporção de vendas de produtos novos, resultados 

dos esforços de inovação etc, mesmo tais indicadores sendo considerados difíceis de 

mensurar. Estes podem ser binários (sim ou não; atende ou não atende), descritivos 

(perguntas abertas como 'fatores que inibem a inovação' etc), além de utilização de 

escalas (alto, médio, baixo).  

Cavalcante e De Negri (2015) propõem cinco dimensões para indicadores de 

inovação: econômica, setorial, gastos em atividades de inovação, recursos humanos 

alocados nestas atividades e as inovações geradas. Oriundos de tais dimensões, 

podem ser derivados os indicadores elencados na Tabela 9. 

Também há o entendimento de que um sistema de indicadores de 

desempenho das atividades de inovação poderia seguir os conceitos de Kaplan e 

Norton (1992) referentes ao balanced scorecard (BSC), ou seja, um sistema de 

indicadores multidimensional, que não considera apenas aspectos financeiros, 

podendo ser agrupados na forma da Tabela 10 (OLIVEIRA, PROENÇA, 2015). 

 Outra abordagem é relativa a avaliação da eficiência dos processos de 

inovação, ou seja, a relação entre os insumos e os resultados das inovações. Apesar 

da inovação não ser um processo linear, tal medida possibilita identificar diferentes 

eficiências entre processos (CRUZ-CÁZARES, BAYONA-SÁEZ, GARCÍA-MARCO 

2013; GUAN, CHEN, 2012, 2010; CAI, 2011). 
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Tabela 9 - Exemplos de indicadores de inovação 

Dimensão Indicadores 

Econômica - Receita líquida de vendas (RLV) 

Setorial - Investimentos em P&D do setor 

Gastos em inovação - Gastos em P&D interno 

- Gastos em P&D externo 

- Relação entre investimento em P&D e 
RLV 

Recursos humanos 
alocados 

- Colaboradores atuando em P&D 

Inovações criadas - Percentual da receita oriunda de novos 
produtos 

- Inovações de produto 

- Inovações de processo 

Fonte: adaptado de Cavalcanti e De Negri (2013) 

 

 

Tabela 10 - Exemplos de indicadores de inovação sob a ótica do BSC 

Perspectivas Aspectos relacionados Indicadores 

Financeira - Sobrevivência 

- Sucesso 

- Prosperidade 

- % de vendas dos novos produtos 

- Market share conquistado pelos 
novos produtos 

Clientes - Satisfação 

- Antecipação de necessidades 

- Pontuação da pesquisa de 
satisfação do cliente 

- % de projetos terminados antes da 
implementação 

Processos internos - Produtividade 

- Velocidade de chegada ao 
mercado 

- Qualidade 

- Horas gastas em projetos de P&D 

- Duração dos planejamentos 

- Quantidade de retrabalho 

Aprendizagem e 
crescimento 

- Liderança tecnológica 

- Foco no longo prazo 

- Capacidade de absorção de 
novas tecnologias 

- Patentes depositadas x gastos em 
P&D 

- Gastos com projetos em cooperação 
com terceiros 

Fonte: adaptado de Oliveira e Proença (2015). 

 

Com relação a análise de desempenho de SNI, são verificados três diferentes 

tipos de abordagem: indicadores compostos, data envelopment analysis (DEA) e 
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modelagem econométrica. A explanação de tais abordagens pode ser observadas na 

Tabela 11 (CAI, 2011). 

 

Tabela 11 - Abordagens para análise de desempenho de um SNI 

Indicadores compostos Sistema de indicadores que incluem inputs, outputs, 
processos de inovação, atividades, arranjos institucionais 
etc. Entretanto, tais indicadores ignoram a eficiência do 
SNI, já que consideram os indicadores de input e output 
da mesma maneira, podendo ocorrer interpretações 
equivocadas ou distorcidas do sistema.  

DEA Método que avalia a eficiência de um SNI. A partir da 
seleção os inputs e outputs de inovação, a eficiência 
relativa pode ser calculada, sendo um sistema de 
indicador simples de ser interpretado. 

Modelagem econométrica Utilizado para analisar os fatores que influenciam a 
capacidade de um SNI, fazendo uso de métodos como 
modelagem matemática, testes econométricos e análises 
teóricas. 

Fonte: adaptado de Cai (2011) 

 

Uma abordagem proposta por Figueiredo (2015) refere-se à métricas para 

avaliar os processos de aprendizagem interorganizacionais (Tabela 12), permitindo 

avaliar a natureza das interações entre as empresas e demais atores do SNI, podendo 

orientar o desenho de políticas e estratégias mais adequadas à realidade e às 

necessidades dos próprios sistemas. 

 

Tabela 12 - Exemplos de indicadores de SNI 

Ligações informais Contatos informais com pesquisadores 
Acesso à literatura especializada 

Acesso à pesquisa de departamentos específicos 
Acesso aos equipamentos das ICTs 

Participação em programas específicos 
Recursos 
Humanos 
 

Envolvimento de estudantes em projetos 
Recrutamento de recém-graduados 

Recrutamento de cientistas e engenheiros mais experientes 
Programas de treinamento para atender aos recursos humanos 

Ligações formais Consultoria desenvolvida por pesquisadores ou consultores 
Análises e testes 

Serviços de atualização de acervo 
Respostas técnicas 

Estabelecimento de contratos de pesquisa 
Estabelecimento de pesquisa conjunta 

Fonte: adaptado de Figueiredo (2015) 

 

Diversos estudos utilizaram o método data envelopment analysis - DEA, ou 

na tradução para o português, análise envoltória de dados, para aferir a eficiência de 

um SNI. O DEA é uma ferramenta matemática com o objetivo de medir unidades 
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produtivas, que pode realizar análises a partir de diversos inputs e outputs (MELLO 

ET AL., 2005).  

Guan e Chen (2012), a partir da comparação de diversos SNI, identificou os 

países que são mais eficientes no processo de inovação, sob duas óticas: (i) o 

processo de produção de conhecimento; e (ii) processo de comercialização do 

conhecimento. Tais análises, apesar de puramente quantitativas, permitiram avaliar 

as práticas para a inovação que estão funcionando, além auxiliar os legisladores a 

revisarem as políticas existentes. 

Cai (2011) também utilizou o DEA para averiguar a eficiência relativa entre 

diferentes países, sob a ótica da produção de conhecimento e inovações do SNI. Para 

isto, buscou os insumos do processo de inovação, tendo sido escolhidos 'despesas 

com P&D' e 'equipe total de P&D', bem como os resultados do processo 'depósitos de 

patentes', 'artigos científicos publicados' e 'serviços tecnológicos exportados'. 

Apesar de alguns autores relacionar patentes como um dos indicadores do 

processo de inovação, essa utilização é controversa, uma vez que apenas uma 

pequena parte de fato é explorada comercialmente. Além disso, patente não é o único 

mecanismo para proteção da inovação e pode não captar as atividades inovadoras 

das empresas, somente seus resultados. Entretanto, trata-se de um importante 

indicador das atividades de inovação, além de dar segurança jurídica para as 

inovações realizadas em projetos colaborativos com outras organizações (BARROS, 

2015; FIGUEIREDO, 2015; IVANOVA, LEYDESDORFF, 2014).  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Gil (2007) define pesquisa como um procedimento racional e sistemático que 

visa responder a problemas propostos e é desenvolvida por um processo constituído 

de várias fases, desde a formulação do problema até a conclusão, passando pela 

discussão dos resultados obtidos. 

Segundo Gray (2012), a pesquisa em um ambiente organizacional é um 

esforço sistemático e organizado para investigar um problema específico que precisa 

de uma solução, visando ao melhor entendimento, podendo inclusive propor soluções 

ou desenvolver conclusões de relevância prática para os stakeholders. 

A metodologia pode ser definida como o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo. Ou seja, 

a metodologia de pesquisa busca as bases teóricas para justificar os métodos, 

técnicas e os instrumentos operativos de pesquisa utilizados (GRAY, 2012). 

Essa metodologia é determinada por uma combinação de diversos fatores. É 

influenciada pela perspectiva da pesquisa e pela forma como o autor entende que a 

teoria deva ser aplicada - pela forma dedutiva ou indutiva (GRAY, 2012).  

A seguir é descrita a forma pelo qual a pesquisa será desenvolvida. 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

As pesquisas podem ser classificadas de diferentes formas. Com relação a 

abordagem são classificadas como:  

(i) Pesquisa qualitativa: são utilizadas técnicas qualitativas para análise de 

dados. Em outras palavras, esta abordagem não se preocupa com a 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento do entendimento de um 

grupo social ou de uma organização. Possui como características: hierarquização das 

atividades de descrever, compreender e explicar; interação entre os objetivos 

explicados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos, 

dentre outras (GRAY, 2012; GIL, 2007).  

(ii) Pesquisa quantitativa: utilizam métodos sistemáticos e matemáticos para 

coletar, analisar dados numéricos e descrever as causas de um fenômeno. Os 

resultados são quantificáveis e as análises são objetivas (GRAY 2012).  
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Na Tabela 13, são apresentadas algumas diferenças entre esses dois 

métodos. 

 

Tabela 13 - Algumas diferenças entre métodos quantitativos e qualitativos 

Características Método Quantitativo Método Qualitativo 

Foco da pesquisa "Fatos" Sentidos 

Relação entre teoria/conceitos e 
pesquisa 

Dedução/confirmação Indução/emergente 

Natureza dos dados Números Texto 

Relação do pesquisador com o problema Distante/ fora Próximo/dentro 

Fonte: Gray (2012) 

 

Em função da complexidade e desenho, algumas pesquisas utilizam tanto 

métodos quantitativos como qualitativos. Ou seja, em um único estudo, a coleta de 

dados, as análises dos resultados e demais etapas do processo utiliza esses dois 

métodos. Essa abordagem é definida como método misto (GRAY, 2012).  

De acordo com seu propósito, as pesquisas podem ser classificadas como 

exploratórias, descritivas e explicativas. Na Tabela 14 são descritos os conceitos 

desses estudos: 

 

Tabela 14 - Classificação das pesquisas pelo seu objetivo 

Tipo  Objetivo 

Exploratória Exploram o que está acontecendo, proporcionando maior familiaridade com 
o problema, com o objetivo de torna-lo mais específico ou construir hipóteses, 
podendo utilizar meios como pesquisa bibliográfica e entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado.  

Descritiva Descrevem como ocorre o fenômeno pesquisado, exigindo do pesquisador 
uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Possui uma 
fragilidade de não conseguir explicar as causas do fenômeno estudado - 
apenas a forma. 

Explicativa Explicam e examinam os fatores que determinam ou contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos. Ou seja, enquanto na pesquisa descritiva 
ocorrem perguntas do tipo "o que", na pesquisa explicativa são respondidas 
perguntas do tipo "por que" e "como", tentando explicar o porquê das coisas 
através dos resultados oferecidos. 

  Fonte: Gray (2012) e Gil (2007) 
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A pesquisa apresentada utilizará métodos qualitativos para análise dos dados 

e será exploratória, uma vez que pretende-se avaliar como estão ocorrendo os 

processos de inovação dentro do SIOG, à luz do Regulamento ANP, afim de construir 

hipóteses e dar maior familiaridade do assunto para futuras pesquisas.  

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 
 

Para pesquisar e analisar o fenômeno, torna-se necessário elaborar um 

modelo conceitual e operativo. O método define a abordagem sistemática para a 

coleta e análise de dados para que se possam obter as informações da pesquisa, ou 

seja, os procedimentos técnicos adotados para esse fim (GRAY, 2012; GIL, 2007). 

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso. É melhor utilizado para 

responder perguntas do tipo "como" ou "por que", sobre um conjunto de eventos 

contemporâneos, sob os quais o pesquisador não possui controle. Além disso, 

possuem um foco mais específico, podendo ser usados para explorar muitos temas e 

assuntos, mas de uma amostra direcionada dentro de um contexto singular - seja uma 

organização, um sistema, ou um grupo de pessoas (GRAY, 2012; YIN, 2003). 

Yin (2003) define estudo de caso da seguinte forma: 

 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (...) 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única 

em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, 

como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com dados 

precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro resultado, 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados  (YIN 2003, págs. 32-33).    

 

Ou seja, os estudos de caso compreendem um método que abrange todo o 

processo de pesquisa, desde a lógica de planejamento até as abordagens específicas 

à coleta e análise dos dados (YIN, 2003). 

Portanto, em função da pesquisa ter como pergunta "como avaliar a eficiência 

da interação universidade-indústria no SIOG", buscando entender seu funcionamento 

e mapeando os resultados das ICTs que mais receberam investimentos no período 
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de 2005 a 2015 (vide Tabela 2), a presente pesquisa enquadra-se em um estudo de 

caso. 

3.3. COLETA DE DADOS 
  

O estudo de caso exige a utilização de várias fontes de evidências. De acordo 

com Gray (2012), para garantir a confiabilidade dos resultados, é prudente utilizar 

medidas não invasivas com outras fontes de dados. Gil (2007) reforça esse ponto, 

principalmente para estudos de caso, onde é necessário obter-se dados tanto de 

pessoas quanto de documentos. 

Yin (2003) sugere que há algumas principais fontes de dados para estudos de 

casos, os quais são apresentados na Tabela 15, junto com os prós e contras da 

utilização dessas fontes. 

 

Tabela 15 - Fontes de coleta de dados para estudos de caso 

Fontes Prós Contras 

Documentação e 
registros de arquivo 

- é estável, podendo ser revisado 
repetitivamente; 

- é exato; 

- consegue estabelecer um amplo 
período de tempo. 

- o acesso das informações pode 
ter caráter confidencial; 

- reflete um viés desconhecido do 
autor do documento. 

Entrevistas - são dirigidas, tendo foco direto no 
tópico do estudo de caso; 

- oferecem dados originais. 

- risco de viés devido a perguntas 
mal construídas; 

- imprecisões devido a falta de 
memória. 

Observação direta - cobre eventos no exato momento 
que ocorreu; 

- cobre o contexto dos eventos. 

- demorada e cara; 

- o evento pode se desenvolver de 
forma diferente por haver alguém 
observando. 

Observação participante - além dos prós da observação 
direta, é rica na coleta de 
informações acerca de 
comportamentos e motivações 
pessoais. 

- além dos contras da observação 
direta, há um viés do investigador, 
que pode manipular os eventos 
involuntariamente. 

Fonte: Gray (2012) e Yin (2003) 

 

Pelo fato do pesquisador trabalhar no contexto da pesquisa e no objeto em 

estudo, acaba absorvendo e utilizando algumas estratégias da observação 

participante considerados por Yin (2003), tais como: (i) participação nos eventos e no 

cotidiano do SIOG; (ii) participa de decisões relativas ao modus operandi dos projetos 
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de pesquisa relacionais a esse sistema e (iii) possibilidade de se obter o ponto de vista 

de alguém de "dentro" do estudo de caso, e não de "fora". 

A seguir, são descritas e justificadas as fontes de dados utilizadas. 

3.3.1. DOCUMENTOS E REGISTROS DE ARQUIVO  
 

Medidas não invasivas envolvem o uso de fontes não reativas à presença do 

pesquisador, incluindo evidências documentais, evidências físicas e análise de 

arquivos. Os arquivos e documentos podem apresentar tanto dados quantitativos 

quanto qualitativos, podendo ser registros financeiros de organizações, bem como 

instrumentos político e jurídicos do Estado (GRAY, 2012; YIN, 2003). 

Conforme pontua Yin (2003), é necessário averiguar sob quais condições 

foram produzidos os registros de arquivo e qual seu grau de precisão, pois os arquivos 

são produzidos sob um contexto e público específico, que pode ser diferente da 

pesquisa em si. 

Hoje é bastante comum a presença de arquivos em formato digital, sendo a 

internet uma protagonista para que os pesquisadores e arquivistas coloquem seu 

acervo de maneira pública na internet (GRAY, 2012). 

Para esse estudo, foram selecionados como registros os relatórios da ANP 

relativos aos projetos de PD&I aprovados, arquivos do banco de patentes do INPI, 

registros de artigos acadêmicos na base SCOPUS e registros de grupos de pesquisa 

na base da CAPES. Como documento, será explorado o Regulamento ANP 05/2005 

(ANP 2005). 

3.3.2. QUESTIONÁRIOS 
 

Os questionários são ferramentas nas quais um grupo de pessoas respondem 

a perguntas em uma ordem predeterminada. São importantes quando se busca a 

análise entre variáveis de um grande número de pessoas (GRAY, 2012). 

Gray (2012) ainda cita algumas vantagens na utilização dessa ferramenta, a 

saber: (i) possibilidade de uma grande quantidade de respondentes; (ii) anonimato 

dos respondentes; (iii) os respondentes podem responder o questionário em algum 

momento mais adequado; (iv) sendo questionário de perguntas fechadas, a tabulação 

das informações é simples e (v) há falta de viés do entrevistador. 
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Apesar de não constar nos exemplos da Tabela 14, no presente estudo será 

utilizado um questionário visando captar dados relativos à percepção dos 

pesquisadores ao SIOG.  

O questionário foi feito com base na revisão da literatura, com o objetivo de 

avaliar se a teoria corresponde à prática, bem como nas observações de campo 

realizadas durante a pesquisa, que está disponível no Apêndice I.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 Com o objetivo de esclarecer como foram elaboradas as regras da ANP para 

investimento em PD&I, bem como categorias e demais pontos importantes desse 

estudo, será apresentado abaixo de forma resumida o Regulamento Técnico ANP 

05/2005, que foi substituído em novembro de 2015 pelo Regulamento Técnico ANP 

03/2015 (ANP, 2015).  Em função dos resultados analisados serem relativos ao 

período de 2006 a 2015, esta última versão não foi objeto da pesquisa e, portanto, 

não foi analisada.  

 Após essa introdução, será apresentado o panorama geral dos investimentos 

autorizados pela ANP no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2015, com os 

investimentos por concessionário, por ICTs, além dos diferentes tipos de acordo com 

o Regulamento. 

 Em seguida serão apresentados alguns dos produtos resultantes dos 

processos de inovação do SIOG, tendo sido levantados a quantidade dos grupos de 

pesquisas das universidades selecionadas, os artigos publicados ao longo de 2006 a 

2015 e a quantidade de patentes depositadas pelas universidades selecionadas em 

conjunto com a Petrobras e o total depositado por essa empresa entre 2006 a 2015. 

 Por fim, com o intuito de obter percepções de colaboradores atuantes do SIOG, 

serão discutidas as respostas do questionário de pesquisa. A Figura 6 apresenta o 

fluxo de como foi realizado o presente estudo de caso. 

 

 

Figura 6: Esquema gráfico do estudo de caso 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.1. O REGULAMENTO TÉCNICO ANP 05/2005 
 

 O Regulamento Técnico ANP 05/2005 foi divulgado em novembro de 2005, 

com o objetivo de estabelecer as definições, diretrizes e normas para aplicação dos 

investimentos em PD&I, aplicando-se a todos os concessionários que se encontrem 

na fase de produção de petróleo e gás natural.  

 Conforme mencionado na introdução desse estudo, o total a ser investido pelos 

concessionários é de 1% (um por cento) da receita bruta da produção do campo no 

qual a participação especial seja devida. De acordo com o Decreto 2.705/98 (BRASIL, 

1998), a participação especial é uma compensação financeira extraordinária para 

campos de grande volume de produção, devido pelas empresas concessionárias dos 

campos de produção. 

 Desse um por cento, até 50% (cinquenta por cento) pode ser gasto com 

despesas nas instalações do próprio concessionário, em suas afiliadas localizadas no 

Brasil ou também junto às empresas nacionais. O restante desse valor deverá ser 

despendido em ICTs localizadas no Brasil e credenciadas pela ANP. Para fins desse 

estudo, serão analisados apenas os investimentos externos, ou seja, realizados em 

ICTs. 

 Os tipos de despesas qualificáveis para cumprimento da obrigação de 

investimento em ICTs são apresentadas na Tabela 15. 

Vale ressaltar que os itens 8.2.1 a 8.2.8 referem-se a despesas admitidas que 

necessitam de autorização prévia da ANP, que é analisada por essa Agência em até 

45 dias (ANP 2005). As despesas enquadradas no item 8.1.3 acima não possuem 

essa exigência.  

 Essa informação é relevante em função dos relatórios divulgados pela ANP, 

que apenas apresentam dados relativos aos investimentos que obtiveram autorização 

prévia. Em função disso, o levantamento das despesas enquadráveis no item 8.1.3 

ficaram prejudicadas.  

Os investimentos das empresas concessionárias nas universidades e institutos 

de ciência e tecnologia são realizados por meio acordos entre essas organizações, 

para realização dos tipos de projetos ou programas de pesquisa enquadrados na 

Tabela 16, quando ao final do projeto, deve-se apresentar à ANP a comprovação 

desses investimentos (ANP 2005). 
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Tabela 16 - Tipos de despesas qualificáveis em ICTs segundo o Regulamento 

ANP 

Item do 
Regulamento 

Descrição 

8.1.3 
Serviços tecnológicos, projetos e ou programas de pesquisa básica e aplicada e/ou 
desenvolvimento experimental; construção e instalação de protótipos e de 
unidades-piloto.  

8.2.1 

Serviços de gestão tecnológica de programas tecnológicos e 
projetos, contratados junto às Instituições credenciadas para esta finalidade, desde 
que estes sejam de autoria do Concessionário e que tais despesas estejam 
claramente especificadas.  

8.2.2 
Programas tecnológicos específicos de formação de recursos humanos para o 
setor de petróleo e seus derivados, gás natural e energia, desde que sejam de 
interesse comum da ANP e do concessionário. 

8.2.3 
Projetos de implantação de infraestrutura laboratorial, para realização de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de interesse do setor de 
petróleo e seus derivados e gás natural. 

8.2.4 
Contratação de pessoal administrativo e técnico-operacional vinculada às 
unidades laboratoriais implantadas, conforme item 8.2.3, por um período de 2 
(dois) anos. 

8.2.5 
Programas tecnológicos, relacionado com as micro, pequenas e médias empresas 
industriais e de serviços, nacionais, conforme classificadas pela Resolução 
Mercosul GMC n° 59/98, de 8 de dezembro de 1998. 

8.2.6 

Projetos/programas específicos de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia 
Industrial Básica, conforme definido no item 4.19, para o setor de petróleo e seus 
derivados e gás natural, desde que sejam de interesse comum da ANP e do 
concessionário, formalizado por escrito. 

8.2.7 

Projetos/programas específicos de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia, 
preferencialmente em Biocombustíveis, conforme definidos nos itens 4.16 e 4.17, 
desde que sejam de interesse comum da ANP e do concessionário, formalizado 
por escrito. 

8.2.8 

Despesas para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
relacionadas ao levantamento e guarda de dados geológicos, geoquímicos e 
geofísicos para o desenvolvimento de estudos que visem à melhoria do 
conhecimento das bacias sedimentares do país que abrangem a perfuração do 
Poço Estratigráfico. 

Fonte: adaptado de ANP (2005) 

  

 Este Regulamento foi promulgado em 2005, após a divulgação da Lei nº 

10.973, conhecida como a lei da inovação, que tem o objetivo de fortalecer a interação 

universidade-indústria, promovendo o uso compartilhado da infraestrutura de ciência 

e tecnologia de institutos de ciência e tecnologia e empresas. Como é possível 

observar na Tabela 15 acima, trata-se do mesmo objetivo do Regulamento ANP 

05/2005, inclusive induzindo as empresas a realizarem atividades típicas de estado, 

como a construção de infraestrutura laboratorial e investimentos em programas de 

formação de recursos humanos (itens 8.2.2 e 8.2.3 do Regulamento). Nota-se, 
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portanto, que estas legislações possuem inspiração nos conceitos da tríplice hélice 

(ROCHA, 2015; ANP, 2005; BRASIL, 2004; ETZKOWITZ, LEYDESDORFF, 2000).  

 Florencio (2016) afirma que os investimentos em inovação e tecnologia nesse 

setor são uma considerável parcela dos seus gastos, considerando que as novas 

áreas exploratórias estão em locais de difícil acesso, o que demanda o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração de óleo e gás a um custo 

aceitável e rentável. Tal fato se relaciona com a pesquisa de Rocha (2015) acerca dos 

impactos do suporte governamental em investimentos de PD&I, onde foi observado 

que certas políticas de subvenção atuam em indústrias onde já estão consolidados 

investimentos privados em PD&I. Entretanto, conforme pontua Lerner (2010), uma 

base científica e acadêmica forte é um dos fatores que tornam as políticas econômicas 

de inovação um sucesso. 

4.2. MAPEAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS 

  

 Abaixo, serão demonstrados os investimentos autorizados pela ANP no período 

de janeiro de 2006 até dezembro de 2015, sob diferentes perspectivas.  

4.2.1. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS POR ANO 

 

 No período referido acima, foram autorizados R$ 4.639.886.506,75 para 1361 

projetos de PD&I, cuja média é de R$ 3.409.174,51 por projeto, conforme é 

demonstrado na Tabela 17. A obrigação de investimento em pesquisa nesse mesmo 

período foi de R$ 4.718.261.157,00. A Figura 7 demonstra a sua evolução ano a ano. 

Conforme já mencionado acima, considerando que a ANP não apresentou os dados 

dos investimentos realizados pelos concessionários enquadrados no item 8.1.3, 

deduz-se que essa diferença de R$ 78.374.650,25 possa ter sido cumprida com 

projetos de PD&I desse tipo. 

A Figura 8 compara a obrigação de investimento e a variação de preços do 

barril de petróleo, foi encontrado um coeficiente de correlação de 0,6645, indicando 

que existe correlação entre essas variáveis. 
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Tabela 17 - Total de projetos por ano x total autorizado pela ANP 

Ano 
Total de 
projetos 

Total autorizado pela ANP Média por projeto 

2006 185 R$              580.521.540,33 R$              3.137.954,27 

2007 171 R$              426.508.855,62 R$              2.494.203,83 

2008 172 R$              484.139.861,98 R$              2.814.766,64 

2009 72 R$              186.024.905,56 R$              2.583.679,24 

2010 111 R$              402.222.155,09 R$              3.623.623,02 

2011 149 R$              252.909.837,26 R$              1.697.381,46 

2012 79 R$              618.155.230,26 R$              7.824.749,75 

2013 164 R$              499.414.596,32 R$              3.045.210,95 

2014 176 R$              964.211.481,75 R$              5.478.474,33 

2015 82 R$              225.778.042,58 R$              2.753.390,76 

TOTAL 1361 R$           4.639.886.506,75 R$              3.409.174,51 

Fonte: ANP (2017) 

 
Figura 7: Valor dos projetos autorizados pela ANP x Obrigação de investimento em pesquisa produção de petróleo 

Fonte: Adaptado de ANP (2017) 

 

 

Figura 8: Obrigação de investimento em pesquisa x valor do barril de petróleo 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de ANP (2017) e OPEC (2017) 
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 Na Figura 9, foi realizada uma comparação entre a obrigação de investimento 

em pesquisa e a produção anual de petróleo no Brasil. Foi encontrado um coeficiente 

de correlação de 0,6578, sugerindo que existe também correlação entre essas 

variáveis. 

 
Figura 9: Obrigação de investimento em pesquisa x produção de petróleo 

Fonte: Adaptado de ANP (2016a, 2017) 

  

4.2.2. INVESTIMENTOS REALIZADOS POR ÁREA 
  

 Os valores aprovados pela ANP foram enquadrados conforme apresentado na 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Investimentos autorizados pela ANP - por área 

Área TOTAL (R$) Percentual (%) 

1 - Exploração        264.841.079,90  6% 

2 - Produção        797.761.648,73  17% 

3 - Abastecimento        445.383.157,74  10% 

4 - Gás Natural          31.891.814,39  1% 

5 - Biocombustíveis        177.750.658,64  4% 

6 - Meio Ambiente        215.403.975,17  5% 

7 - Estudos de Bacias com Aquisição de Dados        463.149.961,34  10% 

8 - Temas Transversais e Outros        404.609.649,91  9% 

9.1 - Recursos Humanos - PRH        505.772.399,25  11% 

9.2 - Recursos Humanos - Ciência sem Fronteiras        869.711.396,43  19% 

9.3 - Recursos Humanos - PROMINP        432.879.360,51  9% 

9.4 - Recursos Humanos - Outros          30.731.404,74  1% 

TOTAL GERAL     4.639.886.506,75  100% 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 
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 Como é possível observar, uma parcela significativa das despesas autorizadas 

são para o desenvolvimento de recursos humanos, na ordem de 40%, em torno de 

1,8 bilhões de reais. Tais investimentos suportaram programas como Ciência sem 

Fronteiras (CsF), o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural (PROMIMP), dentre outros. Esses gastos proporcionam um aumento da 

qualificação da mão de obra disponível, o que possibilita as organizações a 

desenvolverem tecnologias mais avançadas, elevando sua capacidade absortiva 

(PATTERSON, AMBROSINI, 2015; ZAHRA, GEORGE, 2002; COHEN, LEVINTHAL, 

1990)    

 Em áreas fins da indústria de óleo e gás, percebe-se um predomínio dos 

investimentos em projetos de PD&I  na área de produção (17% do total), em estudos 

de bacias com aquisição de dados (10% do total) e na área de abastecimento (10% 

do total). Medeiros (2016) e Morais (2013) pontuam que durante esse período, houve 

crescimento da produção de óleo e gás, bem como projetos de construção de novas 

refinarias e novas plataformas e desenvolvimento dos campos de produção do pré-

sal. Justificam-se a predominância de investimentos nessas áreas para tornar 

rentáveis os novos campos de produção e desenvolvimento de novos métodos de 

produção de refino.  

4.2.3. INVESTIMENTOS REALIZADOS POR TIPO 
 

 Conforme observado na Tabela 19, há uma predominância substancial de 

investimentos enquadráveis nos itens 8.2.2, relativo à formação de recursos humanos, 

conforme já havia sido exposto na Tabela 17, e no item 8.2.3, relativo à implantação 

de infraestrutura laboratorial.  
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Tabela 19 - Investimentos autorizados pela ANP por tipo 

Tipo de 
Investimento 

(item do 
Regulamento) 

Descrição resumida Valor (R$) 
Qtde de 
projetos 

Percentual (%) 

8.2.1 
Gestão tecnológica de 
programas tecnológicos e 
projetos 

3.349.404,56 6 0,1 

8.2.2 

Formação de recursos 
humanos para o setor de 
petróleo e seus derivados, gás 
natural e energia 

1.832.888.986,39 219 39,3 

8.2.3 
Implantação de infraestrutura 
laboratorial 

2.075.147.531,02 948 45,0 

8.2.4 
Contratação de pessoal 
administrativo e técnico-
operacional 

14.921.399,24 5 0,3 

8.2.6 

Projetos/programas 
específicos de pesquisa e 
desenvolvimento em 
Tecnologia Industrial Básica 

37.598.395,92 34 0,8 

8.2.7 
Projetos/programas 
específicos de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Energia 

212.830.828,28 130 4,6 

8.2.8 Poços estratigráficos 463.149.961,34 19 9,9 

TOTAL GERAL 4.639.886.506,75 1361 100 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 

 
 Os investimentos autorizados no item 8.2.3 - implantação de infraestrutura 

laboratorial, caracterizam-se por: (i) projetos de construção de novos laboratórios de 

pesquisa, sejam estas novas edificações ou a utilização das existentes para criação 

desses laboratórios; (ii) melhorias na infraestrutura dos laboratórios já existentes e (iii) 

na aquisição de equipamentos ou melhorias laboratoriais para viabilização de projetos 

de pesquisa enquadrados no item 8.1.3. Essa qualificação é apresentada de forma 

resumida na Tabela 20. Esses dados sugerem que havia uma deficiente infraestrutura 

laboratorial nas ICTs, havendo necessidade de capacitá-los e moderniza-los para 

atender às demandas tecnológicas da indústria. 

 Em relação aos investimentos autorizados no item 8.2.2, nota-se uma 

predominância em programas de governo para capacitação e qualificação de mão de 

obra, ao invés de investimentos direto em universidades, sobretudo no Ciência sem 

Fronteiras e no PNQP/PROMINP, conforme é destacado na Tabela 21. 

  



57 

 

Tabela 20 - Qualificação dos investimentos no item 8.2.3 

Tipo de projeto de infraestrutura 
Nº de 

projetos 
Valor total (R$) % 

i) Construção de novos laboratórios 332      1.051.217.815,72  51% 

ii) Melhorias na infraestrutura de laboratórios já 
existentes 

215         580.538.000,04  28% 

iii) Aquisição de equipamentos ou melhorias 
laboratoriais para viabilização de projetos de 
pesquisa enquadrados no item 8.1.3 

401         443.391.715,26  21% 

TOTAL GERAL 948      2.075.147.531,02  100% 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 

 

Tabela 21 - Qualificação dos investimentos no item 8.2.2 

ICT Valor (R$) % 

Ciência sem Fronteiras 789.234.524,18 43% 

PNQP/PROMINP 348.722.780,00 19% 

UFRN 60.848.460,35 3% 

UFRJ 48.698.217,98 3% 

CIABA 47.881.369,39 3% 

UFPE 42.348.687,30 2% 

UFSC 30.366.616,58 2% 

CIAGA 30.069.636,58 2% 

UFRGS 30.024.373,97 2% 

IFF 22.363.003,00 1% 

IFRN 20.745.534,00 1% 

DEMAIS INSTITUIÇÕES 361.585.783,06 20% 

TOTAL GERAL 1.832.888.986,39 100% 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 

  

 A Tabela 20 demonstra que as despesas qualificáveis no item 8.2.2 foram, em 

sua maioria (62% do total autorizado nesse item), para o fomento dos programas 

governamentais Ciência sem Fronteiras e o Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMIMP). Os 38% restantes foram investidos 

em programas de qualificação de mão-de-obra específicos de universidades e demais 

instituições, com ênfase na concessão de bolsas de estudos e outros programas 

capitaneados pela ANP. 
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4.2.4. INVESTIMENTOS POR CONCESSIONÁRIO 
 

 Como pode ser observado na Tabela 22, a Petrobras corresponde a 92,8% dos 

investimentos autorizados pela ANP, de um total de 18 (dezoito) empresas que 

tiveram obrigação de investimento ao longo desse período.  

 A Tabela 23 detalha como a ANP aprovou os investimentos em PD&I dos 

concessionários. Nota-se uma concentração de esforços das empresas no item 8.2.3, 

relativo à implementação ou melhoria de infraestruturas laboratoriais.   

 

Tabela 22 - Investimentos aprovados pela ANP por concessionário 

Empresa Valor (R$) 
Percentual 

(%) 

BG        193.771.223,14  4,2% 

BP            2.321.857,73  0,0% 

Brasoil              236.250,00  0,0% 

Chevron            6.365.973,55  0,1% 

Frade Japão            3.157.523,11  0,1% 

GeoPark              672.903,42  0,0% 

ONGC              503.790,00  0,0% 

Petrobras     4.318.836.419,86  92,8% 

Petrogal          26.334.151,61  0,6% 

PGN            8.314.556,70  0,2% 

QPI              192.288,56  0,0% 

Queiroz Galvão            7.433.790,21  0,2% 

Repsol          10.363.982,02  0,2% 

Rio das Contas              111.100,61  0,0% 

Shell          23.510.770,37  0,5% 

Sinochem          16.964.172,67  0,4% 

Statoil          36.857.048,36  0,8% 

Total                92.197,97  0,0% 

TOTAL GERAL     4.656.039.999,88  100,0% 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 
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Tabela 23 - Detalhamento dos investimentos dos concessionários 

 Valores autorizados por item (R$)  

Concessionário 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Total 

BG - 86.118.931,30 104.413.406,31 - - 3.238.885,53 - 193.771.223,14 

BP - - - - - 2.321.857,73 - 2.321.857,73 

Brasoil - - 236.250,00 - - - - 236.250,00 

Chevron - 2.160.104,74 4.205.868,81 - - - - 6.365.973,55 

Frade Japão - - 3.157.523,11 - - - - 3.157.523,11 

GeoPark - - 672.903,42 - - - - 672.903,42 

ONGC - - 503.790,00 - - - - 503.790,00 

Petrobras 3.349.404,56 1.700.932.193,12 1.907.287.815,18 14.921.399,24 34.764.962,04 192.055.270,34 455.135.571,74 4.308.446.616,22 

Petrogal - 9.000.000,00 11.570.462,12 - - - - 20.570.462,12 

PGN - - 300.167,10 - - - 8.014.389,60 8.314.556,70 

QPI - - 192.288,56 - - - - 192.288,56 

Queiroz Galvão - - 7.433.790,21 - - - - 7.433.790,21 

Repsol - - 8.057.267,34 - - 2.306.714,68 - 10.363.982,02 

Rio das Contas - - 111.100,61 - - - - 111.100,61 

Shell - 9.495.000,00 1.107.670,37 - - 12.908.100,00 - 23.510.770,37 

Sinochem - - 16.964.172,67 - - - - 16.964.172,67 

Statoil - 25.182.757,23 8.840.857,25 - 2.833.433,88 - - 36.857.048,36 

Total - - 92.197,97 - - - - 92.197,97 

TOTAL GERAL 3.349.404,56 1.832.888.986,39 2.075.147.531,02 14.921.399,24 37.598.395,92 212.830.828,28 463.149.961,34 4.639.886.506,75 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 
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4.2.5. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS POR ICT 
 

 Durante esse período, 134 ICTs estiveram autorizados pela ANP a receber os 

recursos provenientes da obrigação para projetos de PD&I. A Tabela 24 apresenta os 

que receberam 80% desses investimentos. Nota-se a presença de programas de 

governo, como o Ciência sem Fronteiras (CsF), PNQP/PROMINP e indicadas como 

'Poço Estratigráfico'. Além disso, há a presença do Instituto de Estudos do Mar 

Almirante Paulo Moreira - IEAPM, o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha - 

CIAGA e o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA, todos centros de 

formação da Marinha Brasileira que receberam investimentos pontuais para melhorias 

de infraestrutura e para programas de qualificação de recursos humanos, 

respectivamente itens 8.2.3 e item 8.2.2 do Regulamento. 

 

Tabela 24 - Investimentos autorizados por ICT 

 

Instituição Nº de projetos  Valor Total (R$)  % 

1 CsF 10 789.234.524,18 17% 

2 UFRJ 259 517.780.271,97 11% 

3 Poço Estratigráfico 4 445.150.844,35 10% 

4 PNQP/PROMINP 3 348.722.780,00 8% 

5 UFPE 37 161.227.650,22 3% 

6 PUC-RIO 57 157.585.154,47 3% 

7 UFSC 44 124.111.578,34 3% 

8 UNICAMP 72 123.498.990,89 3% 

9 UFRN 71 114.042.859,28 2% 

10 UFRGS 72 102.895.079,25 2% 

11 USP 67 96.817.164,86 2% 

12 UFF 25 78.008.458,34 2% 

13 IEAPM 2 70.000.000,00 2% 

14 UFS 20 57.779.628,72 1% 

15 UFES 21 57.591.875,95 1% 

16 UFSCar 22 54.363.827,03 1% 

17 UERJ 27 52.333.110,43 1% 

18 UFBA 37 51.835.104,21 1% 

19 IPT-SP 16 49.392.281,01 1% 

20 CIABA 1 47.881.369,39 1% 

21 INT 15 43.226.487,07 1% 

22 UnB 21 38.702.411,98 1% 

23 UFMG 23 38.590.690,16 1% 

24 PUC-RS 19 36.277.053,17 1% 

25 CIAGA 2 36.275.211,12 1% 

26 UENF 22 33.593.787,15 1% 

 DEMAIS 392 912.968.313,22 20% 

Fonte: adaptado de ANP (2017a) 
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 Em função disso, foram selecionadas para escopo do trabalho de levantamento 

dos produtos obtidos e dos questionários do SIOG as 5 universidades que mais 

receberam investimentos dos concessionários, o que representa 23% do valor total 

autorizado e 34% da quantidade de projetos de PD&I - UFRJ, UFPE, PUC-RIO, UFSC 

e UNICAMP (a partir daqui chamadas em conjunto de 'universidades selecionadas'), 

destacadas em negrito na Tabela 23. 

 O mapeamento e a qualificação dos investimentos realizados revelou que 

houve uma preferência no investimento de programas de qualificação de mão de obra 

e de infraestrutura das ICTs, além de ter sido majoritariamente realizados pela 

Petrobras. Não obstante, nota-se que a obrigação de investimento em PD&I 

estabelecida pela ANP às empresas operadoras visaria acrescentar novas formas de 

captação de recursos para subsidiar as atividades de inovação. Dessa forma, a 

indústria estaria atuando em conjunto com o sistema financeiro - como bancos e 

agências de fomento - para disponibilizar os recursos necessários para o fomento das 

atividades e projetos de PD&I. 

4.3. LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS OBTIDOS ATRAVÉS DA INTERAÇÃO 
UNIVERSIDADE-INDÚSTRIA 

4.3.1. GRUPOS DE PESQUISA 
 

 O levantamento desses dados foi realizado a partir do Diretório de Grupos de 

Pesquisa (DGP) da plataforma Lattes, com base nos dados dos censos de 2006, 2010 

e 2016. Foi utilizado o próprio motor de pesquisa do DGP, buscando grupos com a 

palavra-chave "petróleo". Os resultados são apresentados na Tabela 25. 

 Nota-se um elevado aumento do número de grupos de pesquisa (aumento de 

139% de 2006 a 2016), bem como a predominância da UFRJ ao longo desses anos, 

sempre possuindo a maior quantidade de grupos de pesquisa.  

 Apesar dos elevados investimentos em pesquisa realizados nas universidades 

selecionadas (destacadas em negrito na Tabela 25), com exceção da UFRJ, que no 

levantamento foi em todos os anos a universidade que mais possuía grupos de 

pesquisa relacionados, não é percebida uma relação direta entre os aportes 

realizados às instituições com a quantidade de grupos de pesquisa. 
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Tabela 25 - Quantidade de Grupos de Pesquisa - 2006 a 2016 

2006 2010 2016 

 UFRJ 29  UFRJ 32 UFRJ 51 

 UNICAMP 12  UFRN 13 UFF 22 

 UFRN 11  UFPE 10 UFRN 19 

 UFBA 10  UNICAMP 10 UFBA 17 

 UFPE 9  UFBA 9 UFES 16 

 PUC/RJ 7  PUC/RJ 8 PUC/RJ 14 

 UFC 6  UFPR 8 USP 14 

 UFRGS 6  UFF 7 UFPE 14 

 UFPR 5  UFS 7 UFS 12 

 UFSC 5  UFRGS 6 UNICAMP 11 

 UNIFACS 4  UNESP 6 UFPR 11 

 USP 4  USP 6 UFRGS 11 

OUTROS 65 OUTROS 89 OUTROS 201 

TOTAL 173 TOTAL 211 TOTAL 413 

Fonte: elaborado pelo autor, com base dos relatórios da SCOPUS (2017)  

 

4.3.2. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM PERIÓDICOS 
 

 Para esse levantamento, foi utilizada a base Scopus, utilizando os seguintes 

filtros para a busca: (i) a universidade selecionada; (ii) ano limitado de 2006 a 2015; 

(iii) apenas artigos; e (iv) artigos que contenham as palavras "oil and gas". Esse 

levantamento foi realizado entre os dias 21/05/2017 e 25/05/2017. Com isso, buscou-

se identificar a produção acadêmica das universidades escolhidas, com temas 

relacionados à indústria do petróleo, em diversas áreas do conhecimento. De acordo 

com o levantamento, entre os anos de 2006 a 2015, foram publicados 2121 artigos 

relacionados à indústria de óleo e gás. A Figura 10 demonstra que houve um 

crescimento da produção acadêmica durante esse período. 

   

 

Figura 10: quantidade de artigos publicados em periódicos 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos relatórios da base SCOPUS 
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 Trazendo o enfoque para as universidades selecionadas, a Tabela 26 

demonstra que, apesar da UFRJ liderar os investimentos recebidos em PD&I e, 

conforme Tabela 25, obter o maior número de grupos de pesquisa relacionados com 

a indústria de óleo e gás, a maior produção acadêmica nessa área foi da UNICAMP.  

 

Tabela 26 - Artigos científicos publicados entre 2006 e 2015 

Universidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total geral 

UNICAMP 34 48 60 67 70 80 93 106 99 110 767 

UFRJ 35 52 42 76 76 70 87 93 106 107 744 

UFSC 19 11 21 23 28 29 37 36 48 70 322 

UFPE 2 8 11 9 15 15 19 33 24 36 172 

PUC-RIO 9 7 8 22 10 9 2 16 17 16 116 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos relatórios da base SCOPUS 

 

 Entretanto, cabe destacar que durante o período, em levantamento na mesma 

base SCOPUS, houve um aumento das publicações científicas de todas essas 

universidades em todas as áreas, exposto na Tabela 27. Portanto, esse aumento nas 

publicações da área de óleo e gás não pode ser explicada exclusivamente pelo 

aumento nos investimentos em PD&I pelas empresas, mas também por ter havido um 

aumento das atividades de pesquisa nestas universidades em todas as áreas do 

conhecimento. 

 

Tabela 27 - Quantidade total de artigos publicados pelas universidades 

selecionadas por ano 

Ano UFRJ PUC-RIO UFPE UFSC UNICAMP 

2006 1765 245 494 613 2321 

2007 2073 310 574 756 2465 

2008 2282 313 658 873 2640 

2009 2491 342 755 987 2699 

2010 2570 337 842 1177 2833 

2011 2765 362 938 1286 2927 

2012 3011 409 1100 1390 3239 

2013 3186 470 1184 1608 3281 

2014 3385 516 1273 1758 3380 

2015 3384 495 1303 1827 3419 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos relatórios da SCOPUS (2017) 
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4.3.3. PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS NO INPI  
 

 Para o levantamento dessas informações, foi consultada a base de dados do 

INPI relativo aos depósitos de patentes realizados no período de 01/01/2006 a 

31/12/2015, pelas universidades selecionadas em conjunto com a Petrobras, 

considerando que este concessionário possui 92,8% de toda obrigação de 

investimento em PD&I com a ANP. Optou-se por essa busca devido à dificuldade em 

segregar os depósitos de patentes relacionados com a indústria de óleo e gás, bem 

como relaciona-los diretamente aos projetos de PD&I que receberam recursos da 

'cláusula do 1%'. 

 Conforme demonstrado na Figura 11, nesse período foram realizados, em 

conjunto com as universidades selecionadas, 24 pedidos de depósitos de patentes, 

com predominância da UFRJ, com 19 pedidos, representando 79% do total.    

  

 

Figura 11 - Depósitos realizados em conjunto com a Petrobras 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do INPI 

 

 Com vistas a elucidar a representatividade desse quantitativo com total 

realizado pela Petrobras, foi realizado novo levantamento para o mesmo período, 

considerando todos os pedidos de depósitos realizados por essa empresa. Neste 

segundo levantamento estão incluídos os depósitos que foram realizados 

individualmente pela empresa ou em conjunto com outros parceiros.  

 Foi verificado um total de 578 depósitos no período. Ou seja, os depósitos 

realizados em conjuntos com as universidades selecionadas representam apenas 4% 

do total.  

 Relacionando com a obrigação de investimento em PD&I da ANP e a 

quantidade de depósitos por ano, obteve-se um coeficiente de correlação de -0,375, 
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denotando que não existe correlação entre esses dois itens. A Figura 12 demonstra 

essa disparidade, sobretudo ao observar que a Petrobras realizava mais depósitos de 

patentes quando a sua obrigação de investimento era menor. Outra hipótese é com 

relação ao tempo para que os processos de inovação e projetos de PD&I atinjam 

tecnologias maduras o suficiente para realizar os depósitos de patentes. 

 

 

Figura 12: Depósitos de patentes x valor da obrigação 
Fonte: INPI (2017), ANP (2017) 

 

 O mapeamento dos produtos da inovação buscou levantar a evolução, ao longo 

do período compreendido entre 2006 e 2015, da quantidade de grupos de pesquisas 

relacionados à indústria do petróleo, de artigos publicados e de patentes depositadas. 

Com os resultados obtidos, não foi possível observar claramente a influência dos 

investimentos em PD&I nesses produtos dos processos de inovação.  

4.4. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

 O questionário foi submetido a 237 pesquisadores e colaboradores que atuam 

em projetos de PD&I, sendo 162 das universidades selecionadas e 75 da Petrobras. 

Obteve-se 22 respondentes, o que representa 9% do total. Destes, 72% trabalham há 

mais de 11 anos em projetos de pesquisa e 77% são doutores. Portanto, apesar do 

baixo percentual de respondentes, o estudo não ficou prejudicado por conta desse 

quantitativo, considerando ainda que se trata de uma pesquisa exploratória.  

 Apesar do questionário qualificar os respondentes a partir do (i) seu local de 

atuação (universidade ou empresa petrolífera); (ii) tempo trabalhando em projetos de 

78

64

81

60

47 47
50

57 59

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

R
$

 M
ilh

õ
e

s

Depósitos

Valor da Obrigação



66 

 

pesquisa; e (iii) escolaridade, foram encontrados diferenças significativas nas 

respostas relativas aos diferentes locais de atuação - item (i), que serão apresentadas 

ao longo desse capítulo.  

 Primeiramente, serão avaliadas as 29 questões que tiveram respostas com 

base na escala de Likert e, por fim, a análise e discussão do texto livre apresentado 

pelos respondentes. 

 Dos 22 respondentes, 14 foram das universidades selecionadas (64%) e 8 da 

Petrobras (36%). As respostas estão disponíveis no Apêndice II. Foram encontradas 

diferenças em 16 das 29 questões, o que denotam diferentes percepções na gestão 

dos processos de inovação do SIOG.  

 Nas tabelas presentes ao longo da discussão, são apresentadas a quantidade 

dos respondentes em cada resposta, considerando o quantitativo total e o segregado 

entre os que responderam pela Petrobras e pela Universidade. Os números que estão 

sublinhados e em negrito destacam a maior frequência de respostas. 

4.4.1. PERGUNTAS SOBRE O GOVERNO 
  

1) O Regulamento da ANP dá liberdade à forma de realizar investimentos em 

pesquisa, facilitando a criação e desenvolvimento de novos projetos. 

 

Tabela 28 - Respostas da pergunta 1 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 0 1 
Discordo totalmente 2 2 0 
Discordo parcialmente 6 3 3 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 7 1 6 
Concordo totalmente 5 2 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta questão percebe-se as diferentes percepções acerca do Regulamento 

ANP. As respostas inerentes aos colaboradores das universidades selecionadas 

entendem que esta afirmativa está correta. Entretanto, para os respondentes da 

Petrobras, não está correta 

 Isso sugere que o Regulamento da ANP engessa e fecha os processos de 

inovação a determinados padrões, o que Pellegrin e Antunes Junior (2015) e 

Fagerberg (2005) afirmam serem maléficos aos processos de inovação. Cabe 
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destacar que Florencio (2016) e Hanna e Gonçalves Neto (2015) já haviam 

identificada essa questão em estudos anteriores sobre a regulação do governo no 

SIOG.  

 Uma possibilidade dessa discordância é devido ao fato da Petrobras ser a 

responsável pela prestação de contas e da solicitante de autorização prévia dos 

projetos à ANP (ANP 2005), sugerindo que existem entraves nessas atividades, 

corroborando com a percepção dos respondentes da Pergunta 8.  

 

2) Os projetos de PD&I realizados para cumprimento da obrigação de pesquisa da 

ANP são relevantes para desenvolver soluções tecnológicas para a indústria de óleo 

e gás 

 

Tabela 29 - Respostas da pergunta 2 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 1 1 0 
Nem discordo nem 
concordo 

0 0 0 

Concordo parcialmente 8 3 5 
Concordo totalmente 13 4 9 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Essa resposta corrobora o entendimento que os processos de inovação são 

importantes para o desenvolvimento de soluções para a indústria de óleo e gás, 

estando alinhado com a literatura relativa a importância da inovação nas organizações 

(ARBIX, MIRANDA, 2015; PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR, 2015). 

 

3) A obrigatoriedade de investir em PD&I somente no Brasil dificulta a obtenção de 

conhecimentos e tecnologias na fronteira tecnológica  

 

 Essa questão apresentou maiores frequências em 'discordo parcialmente' e 

'concordo parcialmente', porém podemos observar que a maior quantidade de 

respostas totais está discordando da afirmativa (12) do que concordando (9). 
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Tabela 30 - Respostas da pergunta 3 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 5 1 4 
Discordo parcialmente 7 3 4 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 7 2 5 
Concordo totalmente 2 2 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Analisando especificamente os respondentes da Petrobras, vemos que há a 

mesma quantidade de respondentes que discordam e que concordam com a 

afirmativa (4).  

 Esse fato traz a tona que não há um consenso acerca disso, o que sugere 

algumas hipóteses. De um lado, o entendimento de que os sistemas de inovação 

perpassam as fronteiras nacionais, ou seja, os processos de inovação não são 

localizados apenas em um país e que as políticas de inovação devem ser orientadas 

para interações transnacionais (NELSON 1993; ETZKOWITZ, LEYDESDORFF 2000; 

HEITOR 2013).  

 Por outro lado, o entendimento de que essa restrição não atrapalha o 

desenvolvimento tecnológico pode denotar que, quando são necessárias parcerias 

internacionais, a tecnologia ou conhecimento é obtido desconsiderando a obrigação 

de pesquisa normatizada no Regulamento (FLORENCIO, 2016; HANNA, 

GONÇALVES NETO, 2015).   

 

4) As regras do Regulamento da ANP imobilizam o valor da obrigação de investimento 

em pesquisa a determinados padrões, impossibilitando buscar outros meios e 

caminhos para realizar pesquisa para a indústria de óleo e gás 

 

A maioria dos respondentes concordaram com essa afirmativa, indicando que 

os padrões de interação e resultados estão fechados aos padrões do Regulamento, 

desconsiderando outras formas de interação universidade-indústria (PELLEGRIN, 

ANTUNES JUNIOR 2015; FAGERBERG 2005) 

 

  



69 

 

Tabela 31 - Respostas da pergunta 4 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 3 0 3 
Discordo totalmente 2 1 1 
Discordo parcialmente 4 2 2 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 8 4 4 
Concordo totalmente 4 1 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta afirmação, observa-se que 3 respondentes que não souberam ou não 

entendem que isso se aplicam às questões de PD&I no Regulamento são da 

Universidade. Tal fato é salutar, uma vez que as universidades são receptoras dos 

investimentos, e são as empresas operadoras que possuem o ônus de enquadrar e 

prestar contas dos gastos em PD&I junto à ANP (ANP 2005). 

4.4.2 PERGUNTAS SOBRE SISTEMA DE INOVAÇÃO 

 
5) A colaboração entre as universidades, institutos de pesquisa e empresas favorecem 

a elaboração de projetos de PD&I, sendo a melhor forma de adquirir conhecimento 

especializado 

 

Tabela 32 - Respostas da pergunta 5 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 0 0 0 
Nem discordo nem 
concordo 

0 0 0 

Concordo parcialmente 7 2 5 
Concordo totalmente 15 6 9 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Para essa afirmação todos os respondentes concordam, o que denota também 

uma aderência desse sistema de inovação aos conceitos da TH (ETZKOWITZ, 

LEYDESDORFF 2000). 

 

6) A partir das parcerias tecnológicas no relacionamento entre a indústria, institutos 

de ciência e tecnologia e universidades, é usual o desenvolvimento de spin-offs para 

a exploração comercial das tecnologias desenvolvidas 
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Tabela 33 - Respostas da pergunta 6 
RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 

Não sei/não se aplica 3 1 2 
Discordo totalmente 7 4 3 
Discordo parcialmente 3 2 1 
Nem discordo nem 
concordo 

2 0 2 

Concordo parcialmente 4 1 3 
Concordo totalmente 3 0 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta pergunta, houve uma maioria de respondentes que discordam dessa 

afirmação (10). O interessante é que, destacando as respostas da universidade, a 

maioria entende que é usual a criação de spin-offs para explorar comercialmente 

patentes. Porém, verifica-se que nem sempre existe a exploração comercial de 

patentes, corroborando com as afirmações de Ivanova e Leydesdorff (2014). 

 Cabe destacar que 83% (5) dos respondentes que possuem até 10 anos de 

experiência em projetos de PD&I discordaram dessa afirmativa, contra 52% (5) dos 

que possuem mais de 11 anos de experiência, denotando que existe uma longa 

maturação dessas inovações até serem comercializadas. 

 

7) Os laboratórios, corpo docente, e demais variáveis dos institutos de ciência e 

tecnologia credenciados para realizar pesquisa na ANP, possuem capacidade de 

absorver o volume de investimentos para cumprimento da obrigação de P&D com a 

ANP  

 

Tabela 34 - Respostas da pergunta 7 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 2 1 1 
Discordo totalmente 3 3 0 
Discordo parcialmente 4 2 2 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 6 1 5 
Concordo totalmente 6 1 5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta afirmação, há entendimentos opostos relativos aos respondentes de 

empresa e das universidades. Do lado da universidade, entende-se que não há 

gargalos e a infraestrutura disponível suporta as pesquisas demandadas pela 

indústria.  
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 Do outro lado, há o entendimento de que existe problemas para suportar os 

investimentos, revelando indícios de que há gargalos na infraestrutura desse sistema 

de inovação. Fagerberg (2005) afirma que tal problema coíbe processos de inovação, 

em conformidade com o apontado por Florencio (2016) e Hanna e Gonçalves Neto 

(2015). 

 

8) As condições estruturais nacionais, como fatores jurídicos, econômicos, financeiros 

e educacionais facilitam o desenvolvimento e execução de projetos de PD&I 

 

Tabela 35 - Respostas da pergunta 8 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 10 7 3 
Discordo parcialmente 9 1 8 
Nem discordo nem 
concordo 

2 0 2 

Concordo parcialmente 1 0 1 
Concordo totalmente 0 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A maioria dos respondentes considerou que existem problemas nas condições 

estruturais desses sistemas de inovação. Tais respostas podem ter respaldo nas 

observações realizadas por Florêncio (2016), onde foi pontuado que o sistema de 

inovação de petróleo brasileiro possui uma regulação com excesso de comando e 

controle.  

4.4.3 PERGUNTAS SOBRE PROCESSOS DE INOVAÇÃO 
 
 

9) As políticas e procedimentos internos da minha organização facilitam a criação de 

projetos de PD&I 

Tabela 36 - Respostas da pergunta 9 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 4 3 1 
Discordo parcialmente 8 2 6 
Nem discordo nem 
concordo 

2 1 1 

Concordo parcialmente 2 1 1 
Concordo totalmente 6 1 5 

Fonte: elaborado pelo autor 
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 As respostas trouxeram indícios que tanto as universidades quanto a Petrobras 

não possuem um ambiente propício para a inovação, mesmo considerando a 

necessidade de investimento e as elevadas quantias investidas em PD&I nesse setor 

ao longo dos anos. A discordância foi apresentada por 50% (7) dos respondentes das 

universidades e 62,5% dos respondentes da empresa. Cabe destacar que 83% (5) 

dos que possuem até 10 anos de experiência em projetos de PD&I discordam dessa 

afirmação.  

 Conforme pontuado na análise e discussão da pergunta 8, além de ter sido 

levantados problemas sistêmicos nesse sistema de inovação, há também indícios que 

existem problemas intraorganizacionais, possivelmente de gestão, cujos fatores 

internos podem estar afetando a capacidade de inovação (FIGUEIREDO, 2015).  

  

10) Na minha organização existe uma sistemática para aprovação dos projetos de 

PD&I 

 

Tabela 37 - Respostas da pergunta 10 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 1 0 1 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 6 5 1 
Concordo totalmente 14 3 11 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Neste aspecto, tanto as universidades quanto a empresa possuem métodos de 

aprovação dos projetos de PD&I, o que sugere que existe nessas organizações uma 

governança dos processos de inovação. Isto corrobora o entendimento de Pellegrin e 

Antunes Junior (2015) que afirmam que a inovação é gerada por meio de processos 

de gestão sistêmicos e rotineiros. 

 

11) Na minha organização existe um critério para avaliação do potencial tecnológico 

dos projetos de PD&I 
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Tabela 38 - Respostas da pergunta 11 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 0 1 
Discordo totalmente 3 0 3 
Discordo parcialmente 3 1 2 
Nem discordo nem 
concordo 

1 1 0 

Concordo parcialmente 11 5 6 
Concordo totalmente 3 1 2 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Neste aspecto, tanto as universidades quanto a empresa possuem métodos 

que avaliam o potencial tecnológico, corroborando com a proposta de White (2012) 

acerca das organizações possuírem uma estrutura para avaliação da atratividade dos 

processos de inovação. 

 Em discussão e análise conjunta dessa pergunta com as de número 9 e 10, 

tanto os critérios para avaliação do potencial tecnológico quanto  da sistemática para 

aprovação de projetos de PD&I podem ser fatores que estejam minando a capacidade 

de inovação dessas organizações. 

 

12) A idealização dos projetos de PD&I é realizada de maneira colaborativa entre 

diferentes unidades de onde trabalho 

 

Tabela 39 - Respostas da pergunta 12 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 0 1 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 6 4 2 
Nem discordo nem 
concordo 

3 1 2 

Concordo parcialmente 6 2 4 
Concordo totalmente 6 1 5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta pergunta, foram encontrados resultados diferentes ao segregar as 

respostas das universidades com os da empresa. Do lado da Universidade, há a 

colaboração entre suas unidades para idealização dos projetos de PD&I, o que 

Pellegrin e Antunes Junior (2015) conceituam como polinização cruzada. Do outro 

lado, percebe-se que do lado da Petrobras as inovações são idealizadas 

internamente, dentro de uma única unidade da empresa. 
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13) A idealização dos projetos de PD&I é realizada em conjunto com empresas, 

fornecedores, universidades, laboratórios de pesquisa etc 

 

Tabela 40 - Respostas da pergunta 13 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 0 1 
Discordo totalmente 1 1 0 
Discordo parcialmente 3 2 1 
Nem discordo nem 
concordo 

2 1 1 

Concordo parcialmente 10 3 7 
Concordo totalmente 5 1 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A despeito da pergunta anterior, nesse caso a maioria dos respondentes 

concordaram que os projetos de PD&I são realizados colaborativamente com outras 

organizações, o que Pellegrin e Antunes Junior (2015) define como idealização 

externa.  

 

14) Na minha organização existe políticas que auxiliam e encorajam os empregados 

a participarem de projetos de PD&I 

 

Tabela 41 - Respostas da pergunta 14 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 4 2 2 
Discordo parcialmente 7 3 4 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 5 2 3 
Concordo totalmente 5 1 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Apesar da maioria dos respondentes discordarem dessa afirmação, o 

quantitativo ficou praticamente o mesmo entre os que discordaram (11) e os que 

concordaram (10). Esse padrão pode ser observado segregando o tempo participando 

em projetos de PD&I, escolaridade e a organização onde atuam os respondentes. 

 Novamente são apresentados indícios de que há fatores internos das 

organizações que estão minando a capacidade de inovação, conforme apresentado 

nas respostas da pergunta 9 (FIGUEIREDO, 2015).  

 



75 

 

15) O conceito de inovação aberta é usado para desenvolver projetos de PD&I 

 

Tabela 42 - Respostas da pergunta 15 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 4 0 4 
Discordo totalmente 3 2 1 
Discordo parcialmente 5 5 0 
Nem discordo nem 
concordo 

5 1 4 

Concordo parcialmente 4 0 4 
Concordo totalmente 1 0 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Apesar da maioria dos respondentes discordarem (8) dessa afirmação, nota-se 

que 5 não discordaram e nem concordaram e 4 não souberam responder. Isto sugere 

que o conceito de inovação aberta proposto por Chesbrough (2003) não é conhecido 

ou difundido, sobretudo pelas universidades.  

 Pelo lado da Petrobras, a quase totalidade dos respondentes (7) discordaram 

dessa afirmação, o que é de se estranhar, considerando que as respostas à pergunta 

13 revelaram que a idealização dos processos são realizadas em conjunto entre a 

Petrobras e universidades, reforçando a hipótese de que esse conceito não é 

conhecido ou difundido, apesar de possivelmente ser praticado. 

 

16) O volume de investimento em PD&I relativa à obrigação de pesquisa da ANP está 

adequado à necessidade tecnológica da minha área de atuação 

 

Tabela 43 - Respostas da pergunta 16 
RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 

Não sei/não se aplica 2 1 1 
Discordo totalmente 2 0 2 
Discordo parcialmente 2 1 1 
Nem discordo nem 
concordo 

0 0 0 

Concordo parcialmente 11 4 7 
Concordo totalmente 5 2 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A maioria dos respondentes concordaram (16) com essa afirmação, portanto, 

os investimentos em inovação são adequados aos desafios tecnológicos dos 

respondentes. Entretanto, conforme pontua Ivanova e Leydesdorff (2014), a mera 

disponibilidade de recursos para investimento em inovação não é indicador de 

vantagem competitiva das organizações.  
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17) Os investimentos em PD&I são importantes para manter a liderança tecnológica 

da minha organização 

 

Tabela 44 - Respostas da pergunta 17 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 1 1 0 
Nem discordo nem 
concordo 

1 0 1 

Concordo parcialmente 3 1 2 
Concordo totalmente 17 6 11 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A grande maioria (20) dos respondentes concordam que os investimentos em 

inovação são importantes para as organizações manterem sua liderança tecnológica, 

corroborando a literatura acerca da importância da inovação no contexto econômico 

e empresarial (ARBIX, MIRANDA 2015; PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR 2015; 

FAGERBERG 2005). 

4.4.4. PERGUNTAS SOBRE TIPOS DE INOVAÇÃO 
 

18) Os projetos de PD&I realizados com universidades e demais institutos de ciência 

e tecnologia resultam em inovações de baixa maturidade tecnológica (TRL menor ou 

igual a 3) 

 

Tabela 45 - Respostas da pergunta 18 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 3 0 3 
Discordo totalmente 2 0 2 
Discordo parcialmente 6 1 5 
Nem discordo nem 
concordo 

2 1 1 

Concordo parcialmente 9 6 3 
Concordo totalmente 0 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Considerando as respostas dos pesquisadores das universidades, nota-se que 

a maioria (7) discorda dessa afirmação. Além disso, 3 não souberam responder, 

sugerindo que esse conceito (ISO, 2013) não é totalmente claro para alguns 

pesquisadores. A maioria dos respondentes da Petrobras (6) concordaram com essa 
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afirmação e considerando os respondentes que são doutores, 30% (5) concordam 

com a afirmação e 41% (7) discordam da afirmação. 

  A partir dessas desses dados, sugere-se que há uma predominância de 

pesquisas com baixa maturidade tecnológica, ou seja, seriam pesquisas básicas, de 

acordo com o conceito de Tigre (2014). 

  

19) Os processos de inovação são realizados preferencialmente para introdução de 

novas tecnologias de produção e/ou processo 

 

 Nesta pergunta, a maioria dos respondentes concordaram que as inovações 

visam introduzir novas tecnologias de produção ou processo, considerando os 

conceitos de inovação schumpterianos (FIGUEIREDO, 2015; FAGERBERG, 2005). 

 Entretanto, cabe ressaltar que houve uma divisão nas respostas da Petrobras 

(3 discordando e 3 concordando, além de 2 que não discordam e nem concordam), 

sugerindo que não é único esse tipo de inovação nessa empresa.   

 
Tabela 46 - Respostas da pergunta 19 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 1 1 0 
Discordo parcialmente 5 2 3 
Nem discordo nem 
concordo 

3 2 1 

Concordo parcialmente 9 2 7 
Concordo totalmente 4 1 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

20) Os processos de inovação são realizados preferencialmente para introdução de 

novos produtos 

 

Apesar da maioria dos respondentes concordar (9) com essa afirmação, 6 

discordaram e 6 não concordaram nem discordaram. Considerando pesquisadores 

com mais de 10 anos de experiência em projetos de PD&I, 19% (3) discordaram dessa 

afirmação e 50% (8) concordaram. 

 

Tabela 47 - Respostas da pergunta 20 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 1 0 
Discordo totalmente 1 1 0 
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Discordo parcialmente 5 0 5 
Nem discordo nem 
concordo 

6 3 3 

Concordo parcialmente 8 3 5 
Concordo totalmente 1 0 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  Portanto, não há tanta certeza acerca da aplicação desse tipo de inovação na 

indústria de óleo e gás, havendo também o desenvolvimento de outros tipos de 

projetos de pesquisa (FIGUEIREDO 2015; FAGERBERG 2005). 

 

21) Os processos de inovação são realizados preferencialmente com o objetivo de 

desenvolver ou criar novos mercados 

 

 A maioria dos respondentes (9) discordaram dessa afirmação e sete não 

discordaram nem concordaram. Considerando que se trata de uma indústria de 

exploração de uma commodity, é natural que os mercados estejam bem consolidados.  

 Poderia ser verificado por parte das universidades uma possibilidade de 

utilizar as inovações e conhecimento oriundos dessa indústria em novas aplicações, 

ou em outros mercados além do de petróleo, o que sugere um alinhamento das 

atividades de PD&I à indústria (ETZKOWITZ, LEYDESDORFF, 2000).  

 

Tabela 48 - Respostas da pergunta 21 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 3 2 1 
Discordo totalmente 4 2 2 
Discordo parcialmente 5 2 3 
Nem discordo nem 
concordo 

7 2 5 

Concordo parcialmente 3 0 3 
Concordo totalmente 0 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

22) Os processos de inovação são realizados para criação ou conquista de novas 

fontes de matéria-prima ou de produtos semimanufaturados 

 

Tabela 49 - Respostas da pergunta 22 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 2 1 1 
Discordo totalmente 2 1 1 
Discordo parcialmente 4 2 2 
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Nem discordo nem 
concordo 

5 2 3 

Concordo parcialmente 8 2 6 
Concordo totalmente 1 0 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A maioria dos respondentes (9) concordaram com essa afirmação, 

provavelmente pela constante necessidade de explorar novos campos de produção 

de petróleo ao longo do período estudado, conforme apresentado por Morais (2013). 

Cabe destacar que os nove pesquisadores que concordaram com essa afirmativa 

possuem mais de 10 anos em projetos de PD&I.    

 

23) Os processos de inovação normalmente trazem rupturas tecnológicas 

 

 Nesta afirmação, nove concordaram e oito discordaram. Segregando as 

respostas das universidades, a maioria (6) concordaram com essa afirmação, e pelo 

lado da empresa, três concordaram e quatro discordaram.  Isso denota que nem 

todos os processos de inovação trazem inovações disruptivas, mas também são 

inovações incrementais (FIGUEIREDO, 2015; CASSIOLATO, MATOS, LASTRES, 

2014). 

Tabela 50 - Respostas da pergunta 23 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 1 0 1 
Discordo totalmente 3 3 0 
Discordo parcialmente 5 1 4 
Nem discordo nem 
concordo 

4 1 3 

Concordo parcialmente 9 3 6 
Concordo totalmente 0 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.4.5 PERGUNTAS SOBRE PRODUTOS DA INOVAÇÃO 
 

24) Os projetos de PD&I normalmente resultam em patentes. 

 

 

Tabela 51 - Respostas da pergunta 24 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 3 2 1 
Discordo parcialmente 7 2 5 
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Nem discordo nem 
concordo 

3 1 2 

Concordo parcialmente 8 3 5 
Concordo totalmente 1 0 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

 Apesar da resposta com maior frequência ter sido 'concordo parcialmente' (8), 

a maioria dos respondentes (10) discordaram dessa afirmação, sugerindo que nem 

todos os processos de inovação resultam em patentes. Conforme foi demonstrado na 

Figura 12, comparado com a quantidade de projetos de pesquisa realizados, houve 

poucos depósitos de patentes, levantando, dessa forma, a justificativa dessas 

respostas.  

 

25) Os projetos de PD&I normalmente resultam em artigos publicados em periódicos. 

 
Tabela 52 - Respostas da pergunta 25 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 2 2 0 
Nem discordo nem 
concordo 

0 0 0 

Concordo parcialmente 11 4 7 
Concordo totalmente 9 2 7 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A maioria dos respondentes (20) concordaram com essa afirmação, 

corroborando o levantamento de artigos publicados (Figura 10), onde foi demonstrado 

um acréscimo entre os anos 2006 e 2015.   

 

26) Os projetos de PD&I normalmente resultam em conhecimento para solucionar 

problemas tecnológicos 

 

 

 

 

Tabela 53 - Respostas da pergunta 26 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 0 0 0 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 0 0 0 
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Nem discordo nem 
concordo 

0 0 0 

Concordo parcialmente 14 6 8 
Concordo totalmente 8 2 6 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Essa resposta indica a concordância de que os processos de inovação 

apresentam resultados intangíveis, conforme pontuam Oliveira e Proença (2015). 

Teixeira et al. (2016) afirmam que o conhecimento para solucionar problemas 

tecnológicos seja o aumento da capacidade absortiva das organizações.  

 

27) A organização na qual trabalho possui indicadores para aferir os produtos oriundos 

dos projetos de PD&I 

 

Apesar da resposta mais frequente ter sido 'concordo totalmente', não existe 

consenso entre os respondentes sobre esse tema, sendo que as respostas da 

Petrobras denotam que não há na empresa a presença desses indicadores, ou estes 

não são divulgados para todos os empregados.  

 

Tabela 54 - Respostas da pergunta 27 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 2 1 1 
Discordo totalmente 5 1 4 
Discordo parcialmente 4 2 2 
Nem discordo nem 
concordo 

2 2 0 

Concordo parcialmente 3 1 2 
Concordo totalmente 6 1 5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

28) A minha organização possui indicadores para aferir a eficiência dos projetos de 

PD&I 

 

As respostas indicaram predominância (11 respondentes - 50% do total) de que 

nem as Universidades, nem a Petrobras possuem indicadores dessa natureza. Isso 

demonstra a dificuldade de medir esse tipo de processo, que possui diversos 

elementos intangíveis, conforme salienta Oliveira e Proença (2015). 

 

Tabela 55 - Respostas da pergunta 28 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
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Não sei/não se aplica 2 1 1 
Discordo totalmente 5 1 4 
Discordo parcialmente 6 4 2 
Nem discordo nem 
concordo 

1 1 0 

Concordo parcialmente 5 1 4 
Concordo totalmente 3 0 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

29) As patentes geradas dentro de projetos de pesquisa enquadrados no 

Regulamento ANP são passíveis de licenciamento para a indústria 

 
Tabela 56 - Respostas da pergunta 29 

RESPOSTA GERAL EMPRESA UNIVERSIDADE 
Não sei/não se aplica 7 2 5 
Discordo totalmente 0 0 0 
Discordo parcialmente 0 0 0 
Nem discordo nem 
concordo 

2 2 0 

Concordo parcialmente 4 2 2 
Concordo totalmente 9 2 7 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nesta afirmativa, sete respondentes não possuem conhecimento do 

licenciamento das patentes oriundas dos processos de inovação. Por outro lado, a 

maioria dos respondentes concordam com a afirmação. Isto sugere que nem todos os 

projetos de PD&I são de conhecimentos ou tecnologia com maturidades maiores. 

Além disso, conforme expõem Figueiredo (2015) e Ivanova e Leydesdorff (2014), nem 

todas as patentes são exploradas comercialmente, ou nem todos os produtos da 

inovação são passíveis de proteção por meio de depósitos de patentes. 

4.4.6 PERGUNTA ABERTA 
 

30) Qual outro tema ou assunto, não abordado nas questões acima, gostaria de 

mencionar acerca da forma na qual a inovação é desenvolvida nos projetos da 

indústria de óleo e gás regulamentados pela ANP? 

 

 Essa pergunta foi construída para propiciar um texto livre para os respondentes 

apontar algum outro ponto ou questão acerca do SIOG que não foram observadas no 

questionário. Oito dos 22 respondentes (36%) apresentaram suas percepções.  

 A partir da análise dessas respostas, estas foram categorizadas em 3 temas: 

(i) burocracia para elaboração, aprovação e execução dos projetos de PD&I - 3 
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respostas; (ii) questões abrangentes acerca do SIOG - 2 respostas; e (iii) gestão dos 

projetos de PD&I - 3 respostas. As respostas apresentadas estão organizadas na 

Tabela 56. 

 
Tabela 57 - Respostas da pergunta 30 

Categoria Resposta 

(i) Burocracia para 

elaboração, aprovação 

e execução dos 

projetos de PD&I 

O excesso de regras, restrições, limitações e burocracia em geral está levando 

pesquisadores, gestores nas empresas de óleo e gás e administradores nas 

instituições de E&P ao caos. 

A questão da alta burocracia interna dentro de algumas empresas que utilizam a 

regulamentação da ANP para promover PD&I na área de óleo e gás, tornando, muitas 

vezes, o andamento dos projetos algo moroso e impeditivo. Tomando por base, por 

exemplo a Petrobras, onde por lei ela tem que reverter 2% dos lucros em projetos de 

PD&I com projetos de parcerias e cooperação tecnológica com universidades 

brasileiras, mas atualmente, em virtude do cenário político atual, geraram uma série 

de barreiras burocráticas que atrasam os projetos com as universidades parceiras. 

O acompanhamento técnico dos projetos é muito prejudicado porque os profissionais 

qualificados precisam realizar tarefas burocráticas e diligenciar o trabalho de setores 

como contratação, jurídico e financeiro, o que poderia ser feito por pessoal de perfil 

administrativo. 

(ii) Questões amplas 

acerca do SIOG 

O risco de a ANP não aceitar um projeto cria incertezas e limita a possibilidade de 

atuação 

Falta política nacional de fomento a pequena empresa que possa acelerar processos 

de inovação, oriundos da academia ou das empresas de inovação. 

(iii) Gestão dos 

projetos de PD&I 

O fornecimento de dados às Universidades (...) é de fundamental importância para 

melhorar o desenvolvimento de processos metodológicos atuais.  

Dificuldade de fornecimento de dados para fins acadêmicos e comunicação por parte 

da ANP, reduzindo a eficiência no uso desses dados. 

Metodologias para acompanhamento de projetos 

Por que não descobrir quantas universidades celebrariam contratos com a ANP mais 

facilmente se as taxas de ressarcimento pagas pela ANP às tais universidades fossem 

majoradas? 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Pelas respostas, é notório que existem problemas nas políticas de inovação 

que necessitam ser solucionadas para que haja uma melhor interação universidade-

indústria no SIOG, tendo em vista a alta citação de problemas burocráticos para a 

condução dos projetos de pesquisa. Sicsú (2015) ressalta a importância da clareza e 

a estabilidade das políticas de inovação, porém isso não está sendo observado por 

alguns desses respondentes. 
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 Além disso, nota-se que existem ainda problemas com a gestão dos projetos 

de PD&I que são conduzidos em parceria com as universidades e as empresas. Tais 

deficiências possuem relação com os limitadores dos atores do sistema da TH 

encontrados por Carvalho, Sugano e Aguiar (2015), relativos à indústria, 

universidades e governo. 

 A análise que foi feita através das questões utilizando a escala likert permitiu 

que se mapeasse a maior parte das questões relativas à gestão em si dos processos 

de inovação dentro do SIOG.  

 As respostas abertas foram aproveitadas para fazer a análise a lógica das 

próprias questões estabelecidas no questionário. A última questão trouxe um 

horizonte de possíveis aprofundamentos em futuros estudos relacionados a esse 

sistema de inovação.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A inovação hoje é defendida como um dos fatores-chave para o 

desenvolvimento de países e organizações, gerando riquezas e desenvolvimento 

econômico e social. Tal importância tem levado governos a estabelecerem políticas 

públicas para o incremento e fortalecimento dessa atividade, bem como organizações 

a terem procedimentos para realizar a gestão dos processos de inovação a fim de 

potencializá-los. 

 O caso estudado buscou explorar e levantar informações acerca dos processos 

de inovação do sistema nacional de inovação da indústria de óleo e gás no Brasil. Em 

função da cláusula do 1% estipulada pela ANP nos contratos de concessão, resulta 

em vultuosos valores que as empresas operadoras de campos de produção de 

petróleo devem investir em PD&I em ICTs brasileiras.  

 A pesquisa revelou que há alguns entraves na interação universidade-indústria 

que estão prejudicando os processos de inovação do SIOG, tanto nos aspectos 

intraorganizacionais quanto nos mais abrangentes do sistema de inovação, 

percebidas pelos dois perfis de respondentes do questionário e também identificada 

no levantamento dos produtos da inovação. Em outras palavras, apesar do aumento 

nos investimentos diretos realizados nas ICTs brasileiras, os seus benefícios e 

resultados não ficaram evidenciados no estudo.  
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 O mapeamento dos investimentos revelou que, ao longo de 2006 a 2015, foram 

empregados consideráveis valores em infraestrutura em ICTs, além de ter havido o 

fomento de programas de formação de recursos humanos, questões essas essenciais 

para prover a infraestrutura e o capital humano para a inovação na indústria de óleo e 

gás, que é altamente técnica e especializada. Tais investimentos corresponderam a 

aproximadamente 85% do total investido pelas empresas no período. 

 Os resultados encontrados com o mapeamento dos produtos das inovações 

revelaram um aumento na produção científica nessa área, considerando o aumento 

de grupos de pesquisa e publicações da área de óleo e gás. No entanto, não ficou 

clara a influência dos investimentos realizados pelas empresas nesse aumento, 

considerando que de 2006 a 2015 houve um aumento da produção científica 

generalizado em todas as áreas do conhecimento nas universidades pesquisadas. 

 O levantamento da quantidade de patentes depositadas em conjunto pela 

Petrobras e as universidades selecionadas revelou uma baixa quantidade de 

depósitos, considerando o total depositado por essa empresa. Ao analisar ano a ano 

a quantidade total de patentes depositadas pela Petrobras, a despeito da elevação do 

valor da obrigação de investimento em PD&I, houve uma diminuição desses 

depósitos. São necessários maiores aprofundamentos para compreensão desse fato, 

considerando os vultuosos investimentos em PD&I e da necessidade operacional 

dessa empresa em cada vez mais explorar novos campos de produção em regiões 

que necessitam tecnologias mais modernas, em especial a região do pré-sal. 

 As respostas ao questionário de pesquisa trouxeram a tona a percepção de 

pesquisadores e demais colaboradores, atuantes em projetos de PD&I desse sistema, 

de questões relativas à gestão dos processos de inovação, desde assuntos 

intraorganizacionais até questões mais amplas do SIOG. Existem diferentes 

percepções entre os pesquisadores das universidades selecionadas e os da 

Petrobras. Entretanto, em comum, foram observados problemas abrangentes nesse 

sistema de inovação, como na questão das políticas de inovação, além de problemas 

internos dessas organizações que podem estar minando a capacidade de inovação. 

 O presente trabalho foi fundamentalmente exploratório e qualitativo, carecendo 

de alguns outros levantamentos e experimentação de algumas métricas que poderiam 

fundamentar quantitativamente os resultados encontrados. 
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 O estudo limitou-se a mapear os investimentos que foram aprovados e 

autorizados pela ANP para as ICTs. Não foram realizados levantamentos de 

investimentos que não necessitam ser aprovados ou não são regulados por essa 

Agência - como a interação com organizações estrangeiras. Além disso, não foi objeto 

do estudo o mapeamento de outros produtos da inovação, como a quantidade de 

empresas de base tecnológica e empresas incubadas das universidades oriundas 

desses investimentos, tendo em vista a dificuldade em mapear os resultados da 

inovação, que em muitos casos são intangíveis.  

  Os resultados desse estudo aventam possibilidades de pesquisas futuras para 

aprofundar a análise dos aspectos que estão dificultando os processos de inovação. 

A realização de entrevistas com pesquisadores e outros colaboradores do SIOG são 

importantes para aprofundamento do tema. É relevante também o mapeamento de 

outros aspectos dos processos de inovação desse sistema, sobretudo os que não são 

regulados por essa Agência, para melhor compreensão da influência das políticas 

públicas nos processos de inovação. O Regulamento Técnico 03/2015, divulgado pela 

ANP em novembro de 2015, em substituição ao Regulamento estudado, também 

necessita de futura análise a fim de avaliar seu impacto nos processos de inovação 

desse sistema.  
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APÊNDICE I 

 
 
Questionário - Inovação na indústria de óleo e gás, 
sob a ótica do Regulamento ANP 
 
 
O questionário é dividido em 7 seções. A primeira seção tem o intuito de mapear e qualificar os 
respondentes. As demais seções apresentaram temas relacionados ao funcionamento do 
sistema de inovação da indústria de óleo e gás, sendo que a última é um campo livre para 
obsorver opiniões não captadas ao longo das afirmações.  
 
Cada questão foi graduada de 1 a 7 sendo: 
 
1 - Não sei 
2 - Não se aplica 
3 - Discordo totalmente 
4 - Discordo 
5 - Nem concordo nem discordo 
6 - Concordo 
7 - Concordo totalmente 
 
Com exceção da primeira seção, são apresentados a referência dos autores que apresentaram 
os conceitos que suportaram as afirmativas desse questionário, bem como o seus objetivos.  
 

Qualificação dos respondentes 

 

1. Onde atuo 
 
(  ) Empresa petrolífera 
(  ) Universidade 
 

2. Tempo trabalhando em projetos de P&D 
 
(  ) Até 5 anos 
(  ) De 6 a 10 anos 
(  ) De 11 a 15 anos 
(  ) Acima de 16 anos 
 

3. Escolaridade  

 
(  ) Nível Superior 
(  ) Pós-Graduação 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
(  ) Pós-Doutorado 

 
Governo 
 
Afirmações sobre as políticas e normas do Regulamento Técnico ANP 05/2005 
 

4. O Regulamento da ANP dá liberdade à forma de realizar investimentos 
em pesquisa, facilitando a criação e desenvolvimento de novos projetos.  
 
(  ) Não sei 
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(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo:avaliar se as exigências da ANP estão alinhadas com as necessidades e a forma de 
trabalhar da indústria (SICSU 2015; MAZZUCATO 2013; FREEMAN 1995) 
 

5. Os projetos de P&D&I realizados para cumprimento da obrigação de 
pesquisa da ANP são relevantes para desenvolver soluções tecnológicas 
para a indústria de óleo e gás. 

 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: verificar a eficiência dos investimentos realizados para cumprimento da obrigação da 
ANP (CRUZ-CÁZARES, BAYONA-SÁEZ E GARCÍA-MARCO 2013) 
 

6. A obrigatoriedade de investir em P&D&I somente no Brasil dificulta a 
obtenção de conhecimentos e tecnologias na fronteira tecnológica. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se, para a indústria de óleo e gás, a exigência de se investir em ICTs e empresas 
brasileiras é um fator que atrapalha o desenvolvimento de novas tecnologias, considerando que 
trata-se de uma indústria internacionalizada (FAGERBERG 2005; ETZKOWITZ, LEYDESDORFF 
2000; NELSON 1993). 
 

7. As regras do Regulamento da ANP imobilizam o valor da obrigação de 
investimento em pesquisa a determinados padrões, impossibilitando 
buscar outros meios e caminhos para realizar pesquisa para a indústria de 
óleo e gás. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: Avaliar se as condições estipuladas no Regulamento ANP engessam os investimentos 
de P&D&I no SIOG a determinados padrões (PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR 2015; 
FAGERBERG 2005; CHESBROUGH, 2003). 
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Sistema de Inovação 
 
Afirmações sobre o funcionamento da interação entre a indústria e as universidades e demais 
institutos de ciência e tecnologia 
 

8. A colaboração entre as universidades, institutos de pesquisa e 
empresas favorecem a elaboração de projetos de P&D&I, sendo a melhor 
forma de adquirir conhecimento especializado.  
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 

Objetivo: avaliar se as interações com as universidades aumenta as possibilidades e ideias 
para idealização de novos projetos de PD&I (FIGUEIREDO 2015; PELLEGRIN, ANTUNES 
JUNIOR 2015; COHEN, LEVINTHAL 2012). 
 

9. A partir das parcerias tecnológicas no relacionamento entre a indústria, 
institutos de ciência e tecnologia e universidades, é usual o 
desenvolvimento de spin-offs para a exploração comercial das tecnologias 
desenvolvidas 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se há a continuidade do desenvolvimetno comercial do conhecimento ou 
tecnologia desenvolvido em conjunto na interação universidade-indústria no SIOG (BURGOS-
MASCARELL et al, 2016; IVANOVA, LEYEDESDORFF, 2014; ETZKOWITZ et al, 2000). 
 

10. Os laboratórios, corpo docente, e demais variáveis dos institutos de 
ciência e tecnologia credenciados para realizar pesquisa na ANP, 
possuem capacidade de absorver o volume de investimentos para 
cumprimento da obrigação de P&D com a ANP. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se a infraestrutura das universidades supre as demandas de P&D&I da indústria 
(BURGOS-MASCARELL et al, 2016; IVANOVA, LEYEDESDORFF, 2014; ETZKOWITZ et al, 
2000) 
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11. As condições estruturais nacionais, como fatores jurídicos, 
econômicos, financeiros e educacionais facilitam o desenvolvimento e 
execução de projetos de P&D&I  
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 

 
Objetivo: avaliar se as condições estruturais do SIOG incentivam ou facilitam o desenvolvimento 
da inovação (OCDE, 2005). 

 
Processos de Inovação 
 
Afirmações acerca do desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
 

12. As políticas e procedimentos internos da minha organização facilitam 
a criação de projetos de P&D&I  
/ 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se as organizações possuem fatores internos que suportam os processos de 
inovação (FIGUEREIDO 2015; BURGELMAN, CHRISTENSEN, WHEELWRIGHT 2012). 
 

13. Na minha organização existe uma sistemática para aprovação dos 
projetos de P&D&I 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se existe um processo de aprovação de novos projetos de P&D&I 
(PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR 2015) 
 

14. Na minha organização existe um critério para avaliação do potencial 
tecnológico dos projetos de P&D&I  
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
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(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: Avaliar se há um critério para avaliação dos projetos de P&D&I (WHITE 2012). 
 

15. A idealização dos projetos de P&D&I é realizada de maneira 
colaborativa entre diferentes unidades de onde trabalho. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar de que forma são idealizados os projetos de P&D&I (PELLEGRIN, ANTUNES 
JUNIOR 2015). 
 

16. A idealização dos projetos de P&D&I é realizada em conjunto com 
empresas, fornecedores, universidades, laboratórios de pesquisa etc. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar de que forma são idealizados os projetos de P&D&I (PELLEGRIN, ANTUNES 
JUNIOR 2015) 
 

17. Na minha organização existe políticas que auxiliam e encorajam os 
empregados a 
participarem de projetos de P&D&I. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar os atributos da organização que promovem sua capacidade tecnológica (CHEN, 
LEUNG, EVANS 2016) 
 

18. O conceito de inovação aberta é usado para desenvolver projetos de 
P&D&I. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
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Objetivo: avaliar se as organizações desenvolvem suas inovações a partir da inovação aberta 
(CHESBROUGH, 2003). 
 

19. O volume de investimento em P&D&I relativa à obrigação de pesquisa 
da ANP está adequado à necessidade tecnológica da minha área de 
atuação. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se o entendimento do volume de investimentos em P&D&I supre as 
necessidades da empresa (IVANOVA, LEYEDESDORFF 2014). 
 

20. Os investimentos em P&D&I são importantes para manter a liderança 
tecnológica da minha organização. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se há o entendimento dos respondentes que os investimentos possuem o 
objetivo de suportar ou buscar alguma liderança tecnológica (ARBIX, MIRANDA 2015; 
PELLEGRIN, ANTUNES JUNIOR 2015; FAGERBERG 2005) 
 

Tipos de Inovação 
 
Afirmações acerca dos tipos de inovação desenvolvidos em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
 

21. Os projetos de P&D&I realizados com universidades e demais 
institutos de ciência e tecnologia resultam em inovações de baixa 
maturidade tecnológica (TRL menor ou igual a 3) 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar, conforme conceito de TRL, a maturidade tecnológica dos projetos 
desenvolvidos em conjunto com as universidades (ISO 2013) 
 

22. Os processos de inovação são realizados preferencialmente para 
introdução de novas tecnologias de produção e/ou processo. 
 
(  ) Não sei 
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(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: com base nos tipos de inovação schumpterianos, avaliar quais são usados 
(FIGUEIREDO 2015; FAGERBERG 2005). 
 

23. Os processos de inovação são realizados preferencialmente para 
introdução de novos produtos. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 

Objetivo: com base nos tipos de inovação schumpterianos, avaliar quais são usados 
(FIGUEIREDO 2015; FAGERBERG 2005). 
 

24. Os processos de inovação são realizados preferencialmente com o 
objetivo de desenvolver ou criar novos mercados. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: com base nos tipos de inovação schumpterianos, avaliar quais são usados 
(FIGUEIREDO 2015; FAGERBERG 2005). 
 

25. Os processos de inovação são realizados para criação ou conquista 
de novas fontes de matéria-prima ou de produtos semimanufaturados. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: com base nos tipos de inovação schumpterianos, avaliar quais são usados 
(FIGUEIREDO 2015; FAGERBERG 2005). 
 

26. Os processos de inovação normalmente trazem rupturas 
tecnológicas. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 



100 

 

(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Avaliar se as inovações são, em sua maioria, disruptivas ou incrementais (FIGUEIREDO 2015; 
CASSIOLATO, MATOS, LASTRES 2014; ABERNATHY, UTTERBACK 2012; FAGERBERG 
2005). 
 

Produtos da Inovação 
 
Afirmações acerca dos resultados dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
 

27. Os projetos de P&D&I normalmente resultam em patentes. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar quais são os produtos resultantes dos projetos de P&D&I (IVANOVA, 
LEYDESDORFF 2014, CAI 2011). 
 

28. Os projetos de P&D&I normalmente resultam em artigos publicados 
em periódicos.  

 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar quais são os produtos resultantes dos projetos de P&D&I (CAI 2011) 
 

29. Os projetos de P&D&I normalmente resultam em conhecimento para 
solucionar problemas tecnológicos. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: Avaliar quais são os produtos resultantes dos projetos de P&D&I (FIGUEIREDO 2015) 
 

30. A organização na qual trabalho possui indicadores para aferir os 
produtos oriundos dos projetos de P&D&I. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
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(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se as organizações possuem métricas e indicadores para aferir os produtos 
oriundos dos projetos de PD&I (OLIVEIRA, PROENÇA 2015). 
 

31. A minha organização possui indicadores para aferir a eficiência dos 
projetos de P&D&I. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se as organizações possuem métricas e indicadores para aferir a eficiência dos 
investimentos em PD&I (CRUZ-CÁZARES, BAYONA-SÁEZ, GARCÍA-MARCO 2013; GUAN, 
CHEN 2012, 2010; CAI 2011) 
 

32. As patentes geradas dentro de projetos de pesquisa enquadrados no 
Regulamento ANP são passíveis de licenciamento para a indústria. 
 
(  ) Não sei 
(  ) Não se aplica 
(  ) Discordo totalmente 
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Nem discordo nem concordo 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Concordo totalmente 
 
Objetivo: avaliar se as patentes oriundas dos projetos de PD&I são exploradas comercialmente 
(FIGUEIREDO, 2015; IVANOVA, LEYDESDORFF, 2014). 
 

Texto Livre 
 
33. Qual outro tema ou assunto, não abordado nas questões acima, gostaria de mencionar 
acerca da forma na qual a inovação é desenvolvida nos projetos da indústria de óleo e gás 
regulamentados pela ANP? 
  



 APÊNDICE II 102 

 

 

 

Onde atuo Tempo trabalhando em 
projetos de P&D Escolaridade 

O Regulamento da ANP dá liberdade 
à forma de realizar investimentos em 
pesquisa, facilitando a criação e 
desenvolvimento de novos projetos 

Os projetos de P&D&I realizados 
para cumprimento da obrigação de 
pesquisa da ANP são relevantes para 
desenvolver soluções tecnológicas 
para a indústria de óleo e gás 

Respondente 1 Universidade De 11 a 15 anos Pós-Doutorado 4 5 

Respondente 2 Universidade Acima de 16 anos Doutorado 4 4 

Respondente 3 Universidade De 11 a 15 anos Pós-Doutorado 0 5 
Respondente 4 Universidade Acima de 16 anos Doutorado 2 4 
Respondente 5 Universidade De 6 a 10 anos Doutorado 2 5 

Respondente 6 Universidade Até 5 anos Pós-Graduação 5 5 

Respondente 7 Universidade Acima de 16 anos Pós-Doutorado 5 5 
Respondente 8 Universidade Acima de 16 anos Doutorado 4 5 

Respondente 9 Empresa petrolífera Até 5 anos Doutorado 4 4 

Respondente 10 Empresa petrolífera De 6 a 10 anos Pós-Graduação 2 4 

Respondente 11 Empresa petrolífera De 11 a 15 anos Mestrado 5 5 

Respondente 12 Universidade Acima de 16 anos Pós-Doutorado 4 5 
Respondente 13 Universidade Acima de 16 anos Pós-Doutorado 4 4 

Respondente 14 Universidade Acima de 16 anos Pós-Doutorado 4 5 

Respondente 15 Empresa petrolífera Acima de 16 anos Doutorado 2 5 
Respondente 16 Universidade Até 5 anos Doutorado 5 4 
Respondente 17 Universidade Acima de 16 anos Doutorado 2 5 

Respondente 18 Universidade Acima de 16 anos Pós-Doutorado 3 4 

Respondente 19 Empresa petrolífera De 11 a 15 anos Doutorado 1 5 
Respondente 20 Empresa petrolífera Acima de 16 anos Doutorado 1 2 
Respondente 21 Empresa petrolífera Acima de 16 anos Mestrado 5 4 
Respondente 22 Empresa petrolífera De 6 a 10 anos Pós-Graduação 2 5 
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A obrigatoriedade de investir em 
P&D&I somente no Brasil dificulta a 
obtenção de conhecimentos e 
tecnologias na fronteira tecnológica 

As regras do Regulamento da ANP 
imobilizam o valor da obrigação de 
investimento em pesquisa a 
determinados padrões,  
impossibilitando buscar outros meios 
e caminhos para realizar pesquisa 
para a indústria de óleo e gás 

A colaboração entre as  
universidades, institutos de pesquisa 
e empresas favorecem a elaboração 
de projetos de P&D&I, sendo a 
melhor forma de adquirir 
conhecimento especializado 

A partir das parcerias tecnológicas no 
relacionamento entre a indústria, 
institutos de ciência e tecnologia e 
universidades, é usual o  
desenvolvimento de spin-offs para a 
exploração comercial das tecnologias 
desenvolvidas 

Respondente 1 2 1 4 3 

Respondente 2 4 2 5 4 

Respondente 3 2 0 5 0 
Respondente 4 1 4 4 0 
Respondente 5 3 0 5 1 

Respondente 6 4 5 4 1 

Respondente 7 2 5 5 5 
Respondente 8 1 4 5 2 

Respondente 9 5 4 4 1 

Respondente 10 4 4 5 1 

Respondente 11 1 1 5 1 

Respondente 12 4 3 5 5 
Respondente 13 4 0 4 1 

Respondente 14 4 4 5 4 

Respondente 15 4 4 5 2 
Respondente 16 1 2 4 4 
Respondente 17 2 4 5 5 

Respondente 18 1 5 5 3 

Respondente 19 5 5 5 4 
Respondente 20 2 2 5 1 
Respondente 21 2 4 4 0 
Respondente 22 2 2 5 2 
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 Os laboratórios, corpo docente, e 
demais variáveis dos institutos de 
ciência e tecnologia credenciados 
para realizar pesquisa na ANP, 
possuem capacidade de absorver o 
volume de investimentos para 
cumprimento da obrigação de P&D 
com a ANP 

As condições estruturais nacionais, 
como fatores jurídicos, econômicos, 
financeiros e educacionais facilitam 
o desenvolvimento e execução de 
projetos de P&D&I 

As políticas e procedimentos internos 
da minha organização  
facilitam a criação de projetos de  
P&D&I 

Na minha organização existe uma 
sistemática para aprovação dos 
projetos de P&D&I 

Respondente 1 2 2 2 5 

Respondente 2 5 2 5 5 

Respondente 3 4 2 5 5 
Respondente 4 5 2 2 5 
Respondente 5 3 1 2 5 

Respondente 6 5 2 4 5 

Respondente 7 5 2 5 3 
Respondente 8 4 1 5 5 

Respondente 9 1 1 1 5 

Respondente 10 5 1 2 4 

Respondente 11 1 1 1 5 

Respondente 12 4 4 5 5 
Respondente 13 0 2 2 4 

Respondente 14 4 3 3 5 

Respondente 15 2 1 4 4 
Respondente 16 2 2 2 5 
Respondente 17 4 1 1 2 

Respondente 18 5 3 2 5 

Respondente 19 4 1 2 4 
Respondente 20 1 1 3 4 
Respondente 21 0 1 5 5 
Respondente 22 2 2 1 4 
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Na minha organização existe um 
critério para avaliação do potencial 
tecnológico dos projetos de P&D&I 

A idealização dos projetos de P&D&I 
é realizada de maneira colaborativa 
entre diferentes unidades de onde 
trabalho 

A idealização dos projetos de P&D&I 
é realizada em conjunto com 
empresas, fornecedores, 
universidades, laboratórios de  
pesquisa etc 

Na minha organização existe 
políticas que auxiliam e encorajam os 
empregados a participarem de 
projetos de P&D&I 

Respondente 1 4 4 5 2 

Respondente 2 4 4 5 5 

Respondente 3 5 5 4 5 
Respondente 4 2 4 4 2 
Respondente 5 4 4 4 2 

Respondente 6 4 2 4 5 

Respondente 7 1 3 4 1 
Respondente 8 1 5 5 4 

Respondente 9 4 2 1 1 

Respondente 10 4 2 4 2 

Respondente 11 3 2 3 5 

Respondente 12 5 5 5 5 
Respondente 13 4 5 2 2 

Respondente 14 4 5 4 4 

Respondente 15 4 5 4 4 
Respondente 16 0 0 0 4 
Respondente 17 2 2 4 1 

Respondente 18 1 3 3 3 

Respondente 19 2 2 2 2 
Respondente 20 4 3 2 2 
Respondente 21 5 4 5 4 
Respondente 22 4 4 4 1 
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O conceito de inovação aberta é  
usado para desenvolver projetos de  
P&D&I 

O volume de investimento em P&D&I 
relativa à obrigação de pesquisa da 
ANP está adequado à necessidade 
tecnológica da minha área de 
atuação 

Os investimentos em P&D&I são 
importantes para manter a liderança 
tecnológica da minha organização 

Os projetos de P&D&I realizados com 
universidades e demais institutos de 
ciência e tecnologia resultam em 
inovações de baixa maturidade 
tecnológica (TRL menor ou igual a 3) 

Respondente 1 3 4 5 2 

Respondente 2 4 4 5 1 

Respondente 3 4 0 5 2 
Respondente 4 5 4 4 4 
Respondente 5 0 4 5 0 

Respondente 6 4 5 5 4 

Respondente 7 3 4 5 2 
Respondente 8 0 5 5 0 

Respondente 9 1 5 4 4 

Respondente 10 1 2 5 4 

Respondente 11 2 5 2 4 

Respondente 12 4 5 5 2 
Respondente 13 0 4 5 0 

Respondente 14 3 1 4 3 

Respondente 15 2 4 5 4 
Respondente 16 0 2 5 4 
Respondente 17 1 4 5 1 

Respondente 18 3 1 3 2 

Respondente 19 3 4 5 3 
Respondente 20 2 4 5 4 
Respondente 21 2 0 5 4 
Respondente 22 2 4 5 2 

 



 APÊNDICE II 107 

 

 
Os processos de inovação são 
realizados preferencialmente para 
introdução de novas tecnologias de 
produção e/ou processo 

Os processos de inovação são 
realizados preferencialmente para 
introdução de novos produtos 

Os processos de inovação são 
realizados preferencialmente com o  
objetivo de desenvolver ou criar 
novos mercados 

Os processos de inovação são 
realizados para criação ou conquista 
de novas fontes de matéria-prima ou 
de produtos semimanufaturados 

Respondente 1 3 3 3 3 

Respondente 2 2 4 4 4 

Respondente 3 4 4 4 4 
Respondente 4 4 4 4 4 
Respondente 5 4 2 2 0 

Respondente 6 5 2 1 1 

Respondente 7 4 5 3 5 
Respondente 8 5 2 2 4 

Respondente 9 3 3 1 3 

Respondente 10 2 4 2 2 

Respondente 11 1 1 1 1 

Respondente 12 2 4 3 3 
Respondente 13 4 2 2 4 

Respondente 14 5 4 3 2 

Respondente 15 4 4 2 4 
Respondente 16 4 2 1 2 
Respondente 17 4 3 0 4 

Respondente 18 2 3 3 3 

Respondente 19 2 3 3 2 
Respondente 20 4 0 0 0 
Respondente 21 5 4 0 4 
Respondente 22 3 3 3 3 
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Os processos de inovação 
normalmente trazem rupturas 
tecnológicas 

Os projetos de P&D&I normalmente 
resultam em patentes 

Os projetos de P&D&I normalmente 
resultam em artigos publicados em 
periódicos 

Os projetos de P&D&I normalmente 
resultam em conhecimento para 
solucionar problemas tecnológicos 

Respondente 1 4 2 4 5 

Respondente 2 4 4 4 4 

Respondente 3 2 3 5 5 
Respondente 4 2 2 4 4 
Respondente 5 4 2 4 5 

Respondente 6 0 1 5 5 

Respondente 7 3 5 5 5 
Respondente 8 4 2 5 4 

Respondente 9 1 1 4 4 

Respondente 10 4 4 4 4 

Respondente 11 1 1 2 4 

Respondente 12 3 3 4 4 
Respondente 13 2 4 4 4 

Respondente 14 2 2 5 5 

Respondente 15 4 4 5 5 
Respondente 16 3 4 5 4 
Respondente 17 4 4 5 4 

Respondente 18 4 4 4 4 

Respondente 19 2 2 2 4 
Respondente 20 1 2 4 4 
Respondente 21 4 4 5 5 
Respondente 22 3 3 4 4 
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A organização na qual trabalho 
possui indicadores para aferir os  
produtos oriundos dos projetos de  
P&D&I 

A minha organização possui 
indicadores para aferir a eficiência 
dos projetos de P&D&I 

As patentes geradas dentro de 
projetos de pesquisa enquadrados 
no Regulamento ANP são passíveis 
de licenciamento para a indústria 

Respondente 1 4 4 5 

Respondente 2 5 5 5 

Respondente 3 5 4 0 
Respondente 4 1 1 0 
Respondente 5 5 5 0 

Respondente 6 1 1 0 

Respondente 7 2 1 4 
Respondente 8 1 1 5 

Respondente 9 1 1 4 

Respondente 10 2 2 5 

Respondente 11 3 2 4 

Respondente 12 5 5 5 
Respondente 13 0 0 4 

Respondente 14 5 4 0 

Respondente 15 4 4 0 
Respondente 16 4 4 5 
Respondente 17 1 2 5 

Respondente 18 2 2 5 

Respondente 19 5 2 3 
Respondente 20 3 3 0 
Respondente 21 0 0 5 
Respondente 22 2 2 3 
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Qual outro tema ou assunto, não abordado nas questões acima, gostaria de mencionar acerca da forma na qual a inovação é 
desenvolvida nos projetos da indústria de óleo e gás regulamentados pela ANP? 

Respondente 1  

Respondente 2 O excesso de regras, restrições, limitações e burocracia em geral está levando pesquisadores, gestores nas empresas de óleo e gas 
e administradores nas instituições de E&P ao caos. 

Respondente 3  
Respondente 4  
Respondente 5  

Respondente 6 

A questão da alta burocracia interna dentro de algumas empresas que utilizam a regulamentação da ANP para promover P&D&I na 
área de óleo e gás, tornando, muitas vezes, o andamento dos projetos algo moroso e impeditivo. Tomando por base, por exemplo a 
Petrobras, onde por lei ela tem que reverter 2% dos lucros em projetos de P&D&I com projetos de parcerias e cooperação tecnológica 
com universidades brasileiras, mas atualmente, em virtude do cenário político atual, geraram uma série de barreiras burocráticas que 
atrasam os projetos com as universidades parceiras. 

Respondente 7  
Respondente 8  

Respondente 9 
O acompanhamento técnico dos projetos é muito prejudicado porque os profissionais qualificados precisam realizar tarefas 
burocráticas e diligenciar o trabalho de setores como contratação, jurídico e financeiro, o que poderia ser feito por pessoal dr perfil 
administrativo. 

Respondente 10 O risco de a anp nao aceitar um projeto cria incertezas e limita a possibilidade de atuacao 

Respondente 11 Falta política nacional de fomento a pequena empresa que possa acelerar processos de inovação, oriundos da academia ou das 
empresas de inovação.  

Respondente 12  
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Respondente 13  

Respondente 14 

O fornecimento de dados às Universidades para é de fundamental importância para melhorar o desenvolvimento de processos 
metodológicos atuais. 

Dificuldade de fornecimento de dados para fins acadêmicos e comunicação por parte da ANP, reduzindo a eficiência no uso desses 
dados. 

Respondente 15  
Respondente 16  
Respondente 17 Metodologias para acompanhamento de projetos 

Respondente 18 Por que não descobrir quantas universidades celebrariam contratos com a ANP mais facilmente se as taxas de ressarcimento pagas 
pela ANP às tais universidades fossem majoradas? 

Respondente 19  
Respondente 20  
Respondente 21  
Respondente 22  

 
 


