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RESUMO 

As sucessivas políticas industriais brasileiras, no tocante a inovação tecnológica, desde 

os últimos anos do século XX, têm se fundamentado na constatação de que, enquanto a 

produção científica da academia é relativamente alta, o desempenho em inovação tecnológica 

nos setores produtivos é baixo. Como decorrência, as políticas de inovação formuladas desde 

então buscaram transformar o conhecimento disponível nas universidades e centros de 

pesquisa (ICTs) em inovação tecnológica. Em todas políticas industriais, formuladas desde 

então, tem havido uma ênfase na transferência de tecnologia. Essa foi também a política do 

Estado, promovendo investimentos vultosos nas ICTs para pesquisa e desenvolvimento 

relacionada ao setor de exploração e produção de petróleo e gás natural e sua cadeia produtiva 

(O&G), sobretudo na superação dos desafios tecnológicos representados pela exploração e 

produção em águas profundas, ultraprofundas e no pré-sal. Este trabalho, ao estudar o recurso 

a redes cooperativas de inovação tecnológica como instrumento de transferência de 

tecnologia, lança um olhar para a variável capital social na gestão das redes em contraposição 

a seu tratamento como uma estrutura insumo/produto. Como segunda contribuição, estudam-

se as políticas que fundamentaram esse modelo. O estudo conclui que, apesar da adoção de 

uma visão sistêmica na formulação de políticas, após 1999, uma visão ainda linear do 

processo de inovação tecnológica, que permeia a prática da interação empresa-ICT, responde 

por um desempenho insatisfatório desse mecanismo e traduz essa conclusão para proposições 

relativas a políticas públicas que tenham impacto sobre a estratégia das empresas na gestão da 

inovação. 

 

Palavras-chave: Políticas de inovação; redes; capital social; transferência de tecnologia; 

financiamento; universidade-empresa, O&G 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Consecutive Brazilian industrial policies, since the late nineteen hundreds, have been 

based on the assumption, regarding technological innovation, that whereas science output 

from academia is relatively high, industry technological innovation performance remains 

rather low. Consequently, innovation policies designed since then have strived to convert 

knowledge available in universities and research centers into business. Every industrial policy 

since then has stressed technology transfer. This has also been the state policy in promoting 

high investment in universities and research centers for R&D on oil and gas exploration and 

exploitation and its industrial chain (O&G), especially in overcoming the technological 

challenges faced in deep-water, ultradeep and pre-salt operations. This thesis, upon studying 

the use of cooperative networks as a tool for technology transfer, investigates the role of the 

social capital variable in network management, as opposed to viewing networks as a mere 

input/output concern. A second contribution is na analysis of the policies on which that model 

was based. This study concludes that despite a systemic approach framework in policy design 

after 1999, a persistent mindset that still regards industry-university interaction in the 

framework of the linear model responds for an unsatisfactory performance of this mechanism 

and translates this conclusion into public policy propositions that interfere strategic 

management of innovation in industry. 

 

Keywords: Innovation policies; networking; social capital; technology transfer; funding; 

industry-university cooperation, O&G 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a questão da interação Empresa-ICT na estratégia tecnológica 

para a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural e sua cadeia produtiva 

(O&G), vista como relevante não só na gestão da inovação tecnológica, como também na 

formulação de políticas tecnológicas do setor. 

 

1.1 O CONTEXTO, AS QUESTÕES DE PESQUISA E AS HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Um enorme volume de recursos financeiros foi investido no esforço de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação tecnológica (P, D e I) para atender às necessidades do setor de 

exploração e produção de petróleo e gás natural e sua cadeia produtiva (O&G). No caso do 

O&G, esses grandes montantes se justificam pelas promessas que o setor representa, pela 

dimensão dos investimentos e volumes movimentados, bem como pelos desafios tecnológicos 

representados pelos depósitos offshore brasileiros. Ao mesmo tempo, esses grandes montantes 

estão a exigir políticas e gestão que, além de minimizarem o desperdício de recursos 

financeiros, assegurem que o País maximize o aproveitamento dessa janela de oportunidade 

que se oferece. Os altos investimentos, por si, já justificariam a quantidade de publicações e 

de teses e dissertações escritas a esse respeito. Esta tese, diferentemente de muitos dos textos 

compulsados, vários deles citados neste trabalho, lança um olhar sobre o impacto, para a 

inovação tecnológica, da interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas 

(ICTs) e menos sobre o impacto para as ICTs. Portanto, o foco deste trabalho está na empresa, 

o agente da inovação, mais do que nas ICTs. Por essa razão e inspirado no livro de Paranhos 

(2012), usa-se aqui a expressão interação empresa-ICT, ainda que em outros textos seja mais 

frequentemente usada a forma ICT-empresa ou universidade-empresa, para enfatizar que os 

resultados almejados, com um melhor desempenho na interação, são inovações tecnológicas 

de interesse para atividades produtivas. 
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Esta tese busca responder à pergunta sobre as causas que levam a um resultado aquém 

do esperado, como conclui trabalho do IPEA (TURCHI et al, 2013), bem como na percepção 

dos diversos stakeholders consultados. Este trabalho busca contribuir com a identificação de 

entraves a uma interação efetiva das empresas com universidades e institutos de pesquisa, 

aqui tratados, como definido na Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, Art. 2º – V), de 

instituições científicas e tecnológicas (ICTs), entendimento aqui ampliado em relação à 

definição da Lei de Inovação, para incluir também entidades que, ainda que não façam parte 

da administração pública, são instituições independentes e sem fins lucrativos, como as PUCs 

e que tampouco sejam vinculadas a entidades empresariais. O trabalho dirige seu foco à 

interação empresa-ICT que se dá na forma de redes cooperativas de inovação tecnológica. 

Esse modelo de produção da inovação tecnológica é examinado à luz de seu uso em O&G, 

especialmente no desenvolvimento de tecnologias necessárias para a exploração e produção 

em águas profundas, ultraprofundas e no pré-sal. Essa tecnologia, como se mostra adiante, 

representa, para o País, um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. 

Desse modo, esta tese busca responder se todo o potencial da interação empresa-ICT e 

de transferência tecnológica (T.T.) vem sendo aproveitado, ou seja, as empresas 

concessionárias de O&G estão se beneficiando do conhecimento que encontram nas ICTs? 

Além disso, as empresas estão se apropriando adequadamente da tecnologia gerada nas ICTs? 

e, mais do que isso, se o ganho esperado pelas empresas é receber das ICTs soluções 

tecnológicas prontas e acabadas para determinados problemas ou projetos, ou também o 

aprendizado necessário que lhe permita, quando necessário fazer ajustes ou alterações nas 

soluções oferecidas, ou mesmo capacitar-se para desenvolver novas tecnologias. 

Outra questão diz respeito às redes cooperativas de inovação tecnológica, 

majoritariamente usadas como mecanismo de interação empresa-ICT: Há uma vasta literatura 

sobre redes cooperativas como instrumento para inovação tecnológica, não necessariamente 

como meio de T.T. Os textos, como mostrado ao longo deste trabalho, em geral destacam os 

aglomerados de organizações como uma tendência crescente no esforço de P, D e I. Resta 

então a questão se as redes resultantes do esforço brasileiro estão sendo adequadamente 

geridas de modo a que haja o máximo proveito da complementariedade entre os participantes, 

da oportunidade de intercâmbio de informações e de aprendizagem resultante da parceria de 

trabalho. 

Essa questão, por sua vez, remete a uma nova pergunta: como deve ser a gestão dos 

programas de inovação tecnológica e como devem ser geridas as redes cooperativas de 

inovação tecnológica? E, finalmente, quais seriam as visões, os modelos e o pensamento que 
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fundamentariam políticas que norteariam programas de inovação tecnológica que tirassem 

proveito de todo potencial da interação empresa-ICT? O Quadro 1 resume as perguntas que 

este trabalho busca responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Principais perguntas 

Fonte: O autor. 

 

 

A primeira hipótese, deste trabalho, é que, apesar de estudos e formulações de 

políticas serem produzidos a partir de um modelo sistêmico do processo de inovação, a 

promoção e a gestão da interação empresa-ICT ainda carregam o viés da visão linear da 

transferência tecnológica (T.T.), o que, por sua vez, limita os resultados do investimento em 

P, D e I, especialmente aquele que é feito na promoção de interação empresa-ICT. O texto se 

detem na gestão da interação empresas-ICTs para O&G em que, como constatado, redes 

cooperativas de inovação tecnológica são geridas dentro do velho paradigma da T.T., em que 

as ICTs participantes são tratadas como “fornecedores de tecnologia”, numa relação que 

assume contornos de transação cliente/fornecedor, cabendo ao “cliente” (a empresa), receber 

uma tecnologia como um artefato, um produto acabado. A pouca interação, na forma de 

parceria, entre os diversos participantes das redes cooperativas em todas etapas do esforço de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica (P, D e I), os participantes, principalmente 

a empresa, perdem a oportunidade de se beneficiarem do aprendizado, alem de não 

absorverem o conhecimento tácito e não se apropriarem devidamente da tecnologia. Uma 

interação mais intensa e profícua seria promovida se a gestão das redes cooperativas 

investisse no capital social como um “ativo” que favorece a obtenção de resultados. 

Interação empresa-ICT: 

 Empresas concessionárias vêm se beneficiando do conhecimento das ICTs? 

 As empresas estão se apropriando adequadamente da tecnologia gerada? 

 Ganho esperado: soluções acabadas e projetos ou aprendizado? 

Redes cooperativas: 

 Adequadamente geridas? Como devem ser geridas? 

 Como devem ser geridos programas? 

 Quais são as visões, os modelos e o pensamento que fundamentam políticas 

mais eficazes? 
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A segunda hipótese, decorrente da primeira, é que o modo pelo qual as políticas 

públicas para promoção da interação empresa-ICT são implementadas e conduzidas está na 

origem dessa distorção. A política de inovação para O&G é apresentada no contexto das 

políticas públicas brasileiras de ciência, tecnologia e inovação tecnológica (C, T e I), as quais, 

por sua vez, se inserem como componente das sucessivas políticas industriais brasileiras, 

expressas ou implícitas. O trabalho conclui ainda que as políticas públicas que vêm 

promovendo essa interação empresa-ICT, pela maneira como são formuladas, pelo fato de as 

políticas, apesar da retórica que as fundamenta, ainda terem subjacente uma visão linear do 

processo de inovação e, mais ainda, pela maneira como são implementadas, têm uma parcela 

de responsabilidade na distorção aqui apontada. Há uma preocupação em traduzir o gasto de 

recursos públicos em resultados imediatos na forma de produtos ou geração de valores 

mensuráveis, como tecnologias ou patentes. Isso decorre da centralidade atribuída ao projeto 

nas ações de fomento, em detrimento de resultados de mais longo alcance, como seria o caso 

de se promover programas e estratégias de inovação tecnológica.  

 

 

 
 

Figura 1: Hipótese 

Fonte: O autor. 

 

 

H1 
Promoção de interação 

empresa-ICT:             

Visão linear 

Resultados limitados 

T.T. ⇔ insumo/prod. 

∴ não há parceria 

Apropriação 

incompleta da 

tecnologia e baixo 

aprendizado 

H2 Condução dos 

programas de P, D e I 

para O&G 

Centralidade do 

projeto  ∴  

interação reduzida 

Obtém-se: 

 Adicionalidade de 

esforço. 

 Não se reflete na 

estratégia 

∴ 
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Cabe ainda a ressalva de que este trabalho se detém na política de promoção da 

interação empresa-ICT como uma estratégia de capacitação e de desenvolvimento 

tecnológico, sem contudo ignorar que uma parcela importante das inovações tecnológicas no 

setor não passa pela interação com as ICTs. Uma importante vertente das inovações 

tecnológicas ocorre em toda a cadeia produtiva do setor de O&G, como resultado das 

múltiplas interações entre empresas no decorrer de suas transações. Essa capacitação, 

evidentemente, não se localiza apenas nas concessionárias de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, mas em toda a sua cadeia produtiva, a montante e a juzante. Trata-se do 

aprendizado que se verifica, por força da própria realização dos negócios, em empresas de 

engenharia, em fornecedores de equipamentos, em prestadores de serviços técnicos como 

engenharia consultiva, soldagem, mecânica sub-aquática, montagem industrial, estaleiros, etc. 

Essa importante vertente da capacitação e da inovação tecnológica está fora do escopo deste 

trabalho e merece ser objeto de outro estudo, ou de uma atualização de estudos já feitos 

(NEVES, 2002). 

 

1.2 ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta tese buscou conhecer a lógica que fundamentou a política de investir vultosos 

recursos na promoção de interação entre empresas e ICTs como modo de geração de inovação 

tecnológica para o setor de exploração e produção de petróleo e gás natural e identificar uma 

relação entre esse entendimento e um desempenho percebido como fraco quando confrontado 

com os montantes investidos. Como segunda contribuição, faz-se uma análise da formulação 

e execução das políticas de inovação que deram origem à promoção, no setor de O&G, de 

forte ênfase na interação empresa-ICT como modo de capacitação tecnológica. 

Estudos feitos anteriormente sobre a interação empresa-ICT para a indústria de O&G, 

citados ao longo deste trabalho, especialmente o estudo do IPEA analisando o caso da 

Petrobras (TURCHI et al, 2013), que apontam as limitações encontradas no modo como 

ocorre a interação empresa-ICT, foram um ponto de partida para a busca de indicações do que 

poderia ser diferente. 

Foram levantados, junto às instituições e órgãos responsáveis, os valores, ano a ano, 

para o período estudado, despendidos nas ICTs para P&D em O&G, a fim de se obter a real 

grandeza, bem como a origem dos recursos. Entre as entidades consultadas estavam a ANP, a 

FINEP, o MCTI, a Petrobras. Esses valores foram organizados para oferecer informações 

sobre os montantes recebidos pelas ICTs, sobre as quantias gastas nas ICTs pela Petrobras e 
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pelas demais concessionárias de O&G, sobre a parcela dos valores gastos, ano a ano, em 

projetos de P&D em comparação com o que foi gasto para equipar as ICTs com infraestrutura 

de pesquisa bem como com massa crítica de pesquisadores. Os valores investidos em P&D 

nas ICTs foram confrontados também com a evolução dos preços e da produção brasileira 

para mostrar o que levou esses montantes a assumirem dimensão bastante maior do que seria 

de se prever quando essa política para O&G foi concebida e formulada no final dos anos 

1990. 

Também um estudo de consultoria contratado por uma empresa concessionária de 

depósitos de petróleo e gás natural, concluído cinco anos antes, sobre as redes cooperativas de 

inovação tecnológica no setor de O&G, em que o autor participou, ainda que não integre este 

trabalho, serviu como insumo inicial, chamando a atenção para questões na política e na 

gestão do esforço de inovação em O&G que mereceriam maior discussão. Nesse estudo 

tinham sido ouvidos 25 entrevistados entre participantes e atores interessados de uma amostra 

de 19 redes cooperativas de inovação tecnológica em O&G, compreendendo gestores das 

redes pertencentes à empresa patrocinadora e pesquisadores, tanto da empresa como das ICTs 

participantes. Foram realizadas entrevistas com participantes e outros atores interessados nas 

redes cooperativas de inovação tecnológica, tanto das ICTs participantes como da empresa de 

O&G. A condensação de entrevistas serviu como uma fonte de informações para o estudo das 

Redes Temáticas. Essas entrevistas cobriram uma amostra representativa dos atores 

interessados e destinaram-se a avaliar a gestão das redes. Consistiram basicamente de 

entrevistas pessoais. As questões tinham sido previamente submetidas aos entrevistados e o 

objetivo das entrevistas não foi obter dados para serem tabulados estatisticamente, mas antes 

para extrair dos participantes seus sentimentos e recomendações. Desse modo, além de uma 

lista de questões, foi deixado espaço para que a conversa fluísse espontaneamente, enquanto 

os entrevistadores faziam anotações para posterior organização. Opiniões foram agrupadas 

por temas, dos quais este trabalho foca a gestão das redes e seu impacto sobre aspectos 

comportamentais e atitudinais que pudessem afetar o desempenho das redes cooperativas, e o 

capital social como fator de eficácia na interação universidade-empresa. As entrevistas e o 

tratamento das respostas foram de natureza qualitativa. As informações obtidas não tiveram 

caráter estatístico e, além de informações sobre a gestão da rede, tais como a maneira pela 

qual eram originados e formulados os projetos, como se dava a transferência e absorção da 

tecnologia na empresa patrocinadora, a que tipo de monitoração e avaliação era submetido o 

projeto, foram também registradas percepções dos diversos interessados sobre a gestão das 
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redes, os resultados obtidos, as perspectivas para o futuro e a eficiência do modelo. Estas 

estão descritas no diagnóstico, subitem 6.1. 

A partir desses insumos iniciais, buscou-se, inicialmente, conhecer a maneira pela qual 

a política para O&G se articula com as sucessivas políticas industriais do País e, dentro delas, 

as políticas de inovação. Foi feita então uma nova leitura da história das políticas de inovação 

brasileiras da segunda metade do século XX, realçando nelas os vieses subjacentes a essas 

formulações que pudessem responder por uma ação pouco eficiente do Estado, como a 

prevalência de uma visão linear, a preponderância da comunidade acadêmica na narrativa que 

fundamentou as políticas etc. 

A fim de fundamentar a hipótese da visão linear como elemento presente na 

formulação e condução das políticas de inovação, foram consultados artigos científicos sobre 

o modelo linear e a contraposição deste à abordagem sistêmica do processo de inovação 

tecnológica. 

Tendo em vista a política pública de promover, para O&G, a interação entre as ICTs e 

as empresas, além de levantar a literatura sobre interação empresa-ICT e transferência 

tecnológica, foram buscadas as fontes que fundamentaram, na formulação das políticas 

brasileiras de inovação, a ênfase nessa interação empresa-ICT; Foram consultadas 

publicações sobre redes cooperativas de inovação tecnológica como modelo organizacional 

para o esforço de P, D e I de modo geral e, em particular, sobre o uso desse modelo 

organizacional para transferência tecnológica. 

A interação empresa-ICT de modo geral e, em especial, o modelo de redes 

cooperativas de inovação tecnológica mais usado no setor de O&G brasileiro, não funcionam 

apenas como fruto de uma contratação e de um financiamento, sem que haja gestão e 

investimento em atitudes e comportamento. Redes cooperativas de inovação tecnológica, 

como mostrado ao longo deste trabalho, são potencialmente um mecanismo propício para a 

geração de tecnologia. Para um bom desempenho, no entanto, as redes cooperativas têm uma 

importante componente, no seu funcionamento, de colaboração voluntária, de coesão e de 

atuação colaborativa para a consecução de objetivos comuns, que dependem de fatores 

comportamentais e atitudinais, agrupados sob a denominação de Capital Social. Foi feita uma 

consulta bastante ampla da literatura sobre capital social, capital social na interação empresa-

ICT e, mais especificamente, capital social em redes cooperativas. 
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Para melhor entender fatores que dão origem aos vícios apontados na gestão da 

inovação e na formulação e condução de políticas de inovação, buscou-se a literatura sobre 

diferentes visões do processo de inovação tecnológica, em particular, o modelo linear e o 

modelo dos sistemas de inovação, em especial os sistemas nacionais de inovação, o que essas 

distintas visões representam para formuladores e para executores de políticas de inovação em 

termos de estrutura lógica (mindset) e suas consequências para o esforço de P, D e I. Para 

situar essas constatações em um quadro mais amplo de visão do mundo, foi estudada uma 

parte da literatura que trata da promoção da inovação numa teoria neo-clássica, em 

contraposição visão desse mesmo fenômeno nas teorias evolucionárias. 

 

1.3 O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O texto inicia, no Capítulo 2, descrevendo a evolução das políticas industriais 

brasileiras e, como parte integrante das mesmas, as de C, T e I, as quais, por sua vez, são o 

contexto para as políticas aplicadas ao setor de O&G. O Capítulo 2 mostra como, mesmo 

quando o discurso que fundamentava a formulação das políticas de C, T e I já se referia à 

perspectiva sistêmica do processo de inovação, sua prática ainda continuava impregnada da 

visão linear. Esse capítulo recupera a crítica de que essa distorção se deve ao fato de a 

comunidade ter se apropriado da narrativa por trás das políticas de inovação tecnológica. Os 

itens 2.1, 2.2 e 2.3 mapeiam as sucessivas formulações de política industrial e, dentro dela, as 

políticas públicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica (P, D e I) no Brasil. 

No Capítulo 3, busca-se justificar o interesse pelo tema, por um lado pela importância 

do mesmo para o País devido ao potencial que o setor de O&G representa para o País, tanto 

em termos de geração de riqueza pela própria atividade de extração e produção, como em 

termos de integração vertical, a montante e a jusante, o que abre oportunidade para uma 

vigorosa cadeia produtiva. Além disso, a combinação de políticas públicas de inovação que 

resultaram no aporte de montantes volumosos para P, D e I, aliadas à competência disponível 

em várias das ICTs envolvidas, representam um fator adicional para fazer do País um ator 

importante nos mercados mundiais de tecnologia, engenharia e bens de capital para O&G em 

águas profundas, ultraprofundas e pré-sal. Essa conjunção de fatores favoráveis faz deste um 

tema relevante que merece atenção. 
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Esse Capítulo 3 se refere, inicialmente, ao rebatimento que as políticas de inovação 

tecnológica, descritas no Capítulo 2, vêm tendo para O&G, abordando a política da assim 

chamada transferência de tecnologia (TT) das universidades e centros de pesquisa (ICTs) para 

empresas do setor de exploração e produção de petróleo e gás natural e sua cadeia produtiva 

(O&G), sendo que essa T.T. se deu, predominantemente na forma de redes cooperativas de 

inovação tecnológica entre empresa e as ICTs. Em 3.1, o texto busca realçar o fato de que os 

gargalos tecnológicos com que as empresas se deparam, pelas características específicas dos 

depósitos de petróleo de que o País dispõe, associados aos mecanismos de execução de 

políticas públicas representam, ao mesmo tempo, desafios tecnológicos e oportunidades de 

elevar o País à posição de player internacional em tecnologia de águas profundas, 

ultraprofundas e pré-sal. Nesse item, são identificadas as questões tecnológicas que afetam o 

setor, no Brasil, sobretudo a exploração e produção em águas profundas e no pré-sal, 

apresentando uma relação dos principais desafios tecnológicos enfrentados pela 

concessionária, para mostrar que as mesmas questões tecnológicas que, por um lado, são 

desafios, podem ser entendidas como um potencial para o País se tornar um ator importante 

nessa tecnologia. No item 3.2, é mostrado como, para O&G, essa política se traduziu em um 

aumento significativo de recursos financeiros para as ICTs, no período considerado, por um 

lado, como resultado do aumento na produção brasileira e, por outro, devido ao aumento dos 

preços do petróleo até 2014, fator que deveria somar-se para aumentar a relevância do Brasil 

como detentor de tecnologia para O&G, enquanto em 3.3, as redes cooperativas de inovação 

tecnológica são mostradas como o formato predominante na interação empresa-ICT em O&G. 

Tendo em vista a imposição, aos concessionários de direitos de exploração e produção 

de petróleo, de investirem em P, D e I nas ICTs, o Capítulo 4 trata da interação empresa-ICT, 

com foco na transferência tecnológica, vista como estratégia para promover a inovação 

tecnológica em O&G. Nessa linha, o item 4.1 vai buscar, na literatura, o tratamento da 

interação empresa-ICT e da T.T. na literatura como estratégia para inovação tecnológica. 

Dado que a maior parte dessa interação, no caso de O&G no Brasil, vem se dando no formato 

de redes cooperativas de inovação tecnológica, esse passa a ser o foco no item 4.2, que trata 

do desenvolvimento tecnológico em redes cooperativas, inclusive o uso das mesmas como 

mecanismo para interação empresa-ICT. Uma vez contextualizada a atividade do O&G, esse 

item descreve como essa visão é aplicada, na prática do setor de exploração e produção de 

petróleo e gás natural e sua cadeia produtiva (O&G). Esse item descreve as Redes, o seu uso e 

o seu tratamento na literatura. O texto identifica ainda um aspecto que tem sido relegado por 

empresas brasileiras de O&G, a saber: fatores comportamentais e atitudinais que afetam a 
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interação empresas-ICT, sobretudo nas redes cooperativas de inovação tecnológica, as quais, 

como já mencionado, têm sido o meio de promover essa interação. 

Tendo em vista a constatação de que fatores atitudinais e comportamentais são 

determinantes no desempenho de redes cooperativas de inovação tecnológica, esses fatores 

são tratados no Capítulo 5, sob a designação de “capital social”. Os fatores atitudinais e 

comportamentais aludidos ensejam então a menção, no item 5.1, ao conceito do capital social 

como uma variável importante em organizações nas quais a participação tem uma importante 

componente voluntária, como no caso das Redes Cooperativas de Inovação Tecnológica. O 

item 5.1 conceitua e discute o papel do capital social na inovação tecnológica e na interação 

empresa-ICT e prossegue, em 5.2, em que, considerando que existe, em redes cooperativas de 

inovação tecnológica, um forte componente de participação voluntária, trata, mais 

especificamente, do capital social como uma variável determinante no seu desempenho. 

 À luz dos conceitos anteriormente enunciados, no Capítulo 6, é descrita a 

problemática identificada e busca-se responder as questões acima enunciadas. A partir dos 

problemas e limitações identificados em 6.1, na promoção e na gestão da interação empresa-

ICT para O&G, são abordados entraves e sugeridas soluções que poderiam contribuir para 

melhorar os resultados do investimento feito em inovação tecnológica, abordando dois 

distintos níveis: em 6.2, são abordados, na gestão das redes cooperativas de inovação 

tecnológica enquanto mecanismos de interação empresa-ICT, aspectos que obstam um 

desempenho que resulte em maior troca de informação, maior parceria e uma melhor 

apropriação da tecnologia por parte da empresa patrocinadora. Já no item 6.3, chama-se 

atenção para a lógica na formulação e na execução das políticas públicas que falham em 

promover uma condução mais eficaz por parte dos participantes das redes. Esse capítulo 

aborda o impacto possível de política pública sobre uma variável de natureza comportamental 

e atitudinal das organizações, que seria essencialmente uma questão de gestão e, portanto, 

interna às redes. Nesse ponto, é trazido o conceito de adicionalidade comportamental como 

um parâmetro para se atentar na formulação e execução de políticas de inovação. 

Finalmente, em suas conclusões (Capítulo 7), o texto resume as contribuições deste 

trabalho. O item 7.1 aponta aspectos na gestão das redes que resultariam em maior benefício 

para os seus membros, sobretudo para a empresa patrocinadora, para em 7.2, caracterizar o 

paradigma que, de fato, está por trás da formulação e, mais ainda, da execução hoje verificada 

das políticas públicas de inovação tecnológica para O&G e termina, na síntese (item 7.3), por 

apresentar recomendações baseadas na busca de adicionalidades comportamentais, com 

indicações de como a gestão e a política de inovação induziria a variável capital social a ser 
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usada para melhorar o desempenho do sistema. Por último, o item 7.4 alerta para o que ficou 

de fora deste trabalho e que pode ser objeto de futuros estudos. 

Este trabalho tem seu foco nos anos iniciais deste século, abrangendo o período 

compreendido entre 1999 e 2014, no qual foram identificadas características basicamente 

constantes e comportamentos continuados de mercado e de políticas públicas. Para o período 

que se inicia no final de 2014 muitos dos dados necessários ainda não tinham sido 

processados e disponibilizados pelos órgãos responsáveis e, mais do que isso, tiveram início 

sinais de turbulência na economia mundial e na brasileira que alteraram o quadro geral de 

preços, de transações comerciais e de políticas e ação governamentais, fatos que, no momento 

em que se escreve o texto, dificultam delinear tendências ou comportamentos relacionados a 

O&G.  

 

1.4 SOBRE O INTERESSE DO AUTOR PELO TEMA 

 

O autor teve seu primeiro contato com o uso de redes cooperativas de inovação 

tecnológica como um formato de organização da produção tecnológica em sua atividade 

profissional na Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP em 1995/1996. Naquela ocasião, 

a FINEP recebeu, para operar, os recursos de um financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (contrato de referência BID OCBR 880) no valor de US$320 milhões, 

sendo metade do BID e a outra metade, contrapartida do Tesouro Nacional. Desse montante, 

US$ 50 milhões foram destinados ao Programa de Desenvolvimento das Engenharias 

(PRODENGE) nas universidades brasileiras, dos quais uma parte para projetos de melhoria 

do ensino de graduação em engenharia, outra para educação continuada do engenheiro no 

mercado e a maior parcela (US$ 40,5 milhões) foi destinada a promover projetos de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D) nos programas de engenharia. 

Com vistas a evitar uma ação excludente, como seria o caso se as instituições de 

ensino e pesquisa fossem mobilizadas, como é usual, por meio de editais ou chamadas 

públicas, a FINEP optou por promover a formação de Redes Cooperativas de Pesquisa, no 

que veio a ser o subprograma RECOPE (LONGO, 2004). Nessa época também, o autor fez, 

durante sua passagem na National Science Foundation (NSF), nos EUA, um levantamento 

sobre redes cooperativas e sua tipologia (WEISZ e ROCO, 1996) que, em acréscimo a 

seminários e discussões promovidas no Brasil, serviu como uma das referências para a 

estruturação do RECOPE. 
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O subprograma RECOPE, com todas as falhas identificadas nos relatórios de 

avaliação, decorrentes do próprio aprendizado sobre o novo modelo, deixou frutos: várias das 

redes formadas no âmbito do RECOPE sobreviveram após o fim do Programa (RIZZO, 

2003). A Petrobras teve forte presença entre as redes, do RECOPE, sendo que várias delas 

eram voltadas para tecnologias relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural 

em águas profundas e ultraprofundas. O RECOPE ensejou a produção de alguns artigos 

apresentados em eventos relacionados a políticas e gestão de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento. As redes, que na concepção do RECOPE pelo Prof. Longo tinham sido 

vistas, pela FINEP, como um mecanismo abrangente e inclusivo para distribuir recursos de 

fomento, passaram, com o tempo, a serem vistas como um modelo de transferência 

tecnológica (T.T.). 

A Petrobras passou a ter nas redes cooperativas de inovação tecnológica um 

mecanismo importante em sua estratégia de capacitação tecnológica. A Empresa, 

inicialmente, denominou as redes de Centros de Excelência (OLIVEIRA, 1999), passando a 

denominá-las, posteriormente, de Redes Temáticas. Como se verá neste trabalho, entre os 

recursos aplicados pelas empresas de O&G nas ICTs, em cumprimento das disposições legais 

e das normas da ANP, predominam aqueles aplicados por meio de redes cooperativas de 

inovação tecnológica. 

Em 2005, a ANP regulamentou o artigo 21 do Decreto nº 2.705/1998, que estipulou 

que as concessionárias de exploração e produção de petróleo deveriam investir 0,5% da 

receita bruta em P&D nas ICTs quando a Participação Especial fosse devida (esse dispositivo 

legal e normativo será explicado com mais detalhe adiante).  A Petrobras, nesse momento, já 

vinha promovendo sua interação com ICTs na forma de suas Redes Temáticas e intensificou o 

uso desse formato organizacional no atendimento a esses dispositivos. Houve assim, após 

2005, uma intensificação da interação entre as concessionárias de O&G e as ICTs, como 

mostram as tabelas adiante, respondendo a Petrobras por 92,5% dessa interação, para o que 

ela recorria a Redes Temáticas. 

Em 2009/2010, o autor coordenou o capítulo sobre Redes Temáticas num trabalho de 

consultoria ao CENPES sobre a gestão de P, D e I na Petrobras. Aquele trabalho buscou 

identificar o que levava as redes a terem um desempenho percebido pelos gestores da 

Petrobras como aquém do esperado para os montantes investidos e apontar medidas que 

pudessem melhorar os resultados. Naquele trabalho, os principais stakeholders das redes 

foram entrevistados e uma condensação dessas entrevistas foi o ponto de partida para um 
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conjunto de recomendações aos gestores de P&D da empresa, com vistas a um melhor 

aproveitamento do esforço investido. 
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2 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS BRASILEIRAS DE C, T E I 

No Brasil, como de resto em quase todo mundo, políticas de ciência, tecnologia e 

inovação (C, T e I) são objeto de atenção e de ação de governos nacionais. O papel de 

governos nacionais na promoção de inovação tecnológica, tanto em economias desenvolvidas 

como em desenvolvimento, tem sido bastante debatido desde que foi levantada a questão da 

globalização e a disseminação do chamado Consenso de Washington. Mani (2002, p. 353) 

conclui de seus estudos que a formulação políticas de inovação de governos nacionais e sua 

execução por meio de mecanismos fiscais ou não fiscais são medidas relevantes. Também o 

conceito de Sistemas Nacionais de Inovação se contrapõe à noção de que a globalização teria 

reduzido ou mesmo eliminado a importância do estado-nação como foco de políticas públicas 

(FREEMAN, 2002). Na realidade, mesmo em países industrializados, o Estado é quem banca 

tecnologias críticas. Mazzucato (2014) refuta a ideia de que o Estado é demasiado agigantado 

e inerte para poder conduzir o processo de inovação e mostra que, mesmo em economias 

desenvolvidas, o papel do Estado vai muito além de arbitrar regras para o mercado. Mesmo 

nos Estados Unidos, tidos como o país de menor intervenção do Estado na economia, este 

veio assumindo investimentos de alto risco no desenvolvimento de tecnologias como saúde, 

tecnologia da informação e da comunicação (TIC), biotecnologia, etc. que deram origem a 

inovações como na indústria farmacêutica, a internet, os navegadores, as ferramentas de 

busca, os organismos geneticamente modificados (GMO). Não por outra razão, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) não considera passível de ações, naquele foro, o subsídio a 

atividades de P&D conduzidas por empresas, como mostra o Artigo VIII, Capítulo 8.2 do 

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da Rodada do Uruguai, o qual dispõe 

sobre subsídios que não são passíveis de ações por práticas desleais de comércio internacional 

(Non-Actionable Subsidies) (WTO, 1994), retomado, com a mesma redação na Rodada de 

Doha, não concluida. Embora formalmente, esses acordos não estejam mais em vigor, o 

subsídio a tecnologia é dos poucos que são aceitos sem serem objeto de ações por prática 
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desleal de comércio internacional, fato que indica que a ação do Estado é comum quando se 

trata de P&D em empresas. 

A estratégia governamental para enfrentar a questão tecnológica para exploração e 

produção de petróleo e gás (O&G) brasileiro, sobretudo a exploração e explotação do petróleo 

off-shore, em grande parte situados em depósitos de águas profundas, ultraprofundas ou no 

pré-sal e que por isso esbarrava em entraves tecnológicos, marcou e foi marcada pela política 

de C, T e I brasileira. Esta, por sua vez, foi, nas sucessivas políticas industriais, como 

mostrado a seguir, marcada pela promoção da chamada transferência tecnológica (T.T.), 

refletindo ainda uma marca do modelo linear impregnado nessas políticas. Essa constatação 

corrobora a afirmação de que a maioria das políticas de Ciência e Tecnologia seguidas ou 

prescritas por economias de industrialização tardia se inspiram no modelo linear e pela 

economia neoclássica (VIOTTI, 2004, p. 7). A seguir, são apresentadas sucessivas políticas 

de ciência, tecnologia e inovação e o contexto de políticas industriais, expressas ou não, em 

que elas se inserem a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

2.1 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  

 

No Brasil, como em várias partes do mundo, o fim da Seguna Guerra Mundial marcou 

uma nova visão sobre o papel da ciência para o desenvolvimento econômico e para o bem 

estar da sociedade, bem como sobre o papel do Estado enquanto agente indutor da geração, da 

difusão e da aplicação da ciência em seu benefício. Mowery e Rosenberg (2005) mostram 

como o papel do maciço programa federal de P&D dos Estados Unidos no desfecho da 

Guerra levou o governo a buscar maneiras de usar esse esforço para fortalecer a economia e a 

sociedade americana em tempos de paz. 

 

a) Anos 1950-1960: 

 

As instituições brasileiras de fomento à inovação hoje existentes e os mecanismos 

operados pelas mesmas foram, em boa parte, criados sob a égide do modelo linear nos anos 

1950 a 1970, visto então como uma ruptura com a tradição academicista ou bacharelesca das 

universidades de até então.  A visão linear do processo de inovação tecnológica prevaleceu 

nas formulações de políticas públicas no mundo industrializado do pós-guerra. “As principais 

potências científicas emergiram da Segunda Guerra Mundial com políticas baseadas em uma 

visão amplamente aceita do papel da ciência básica na inovação tecnológica e essas políticas 
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apresentaram, ao longo de várias décadas, uma notável estabilidade” (STOKES, 2005). O 

relatório do Diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento (Office of Scientific 

Research and Development – OSRD) ao Presidente dos Estados Unidos em 1945 traz a 

essência dessa visão para as políticas públicas, ao enunciar que “a pesquisa básica marca o 

ritmo do progresso técnico” e prossegue para afirmar que “a maneira mais simples e eficaz 

pela qual o Governo pode fortalecer a pesquisa industrial é apoiar a pesquisa básica e 

desenvolver talento científico” (BUSH, 1945, p. 17 e 19. Trad. livre). Esse modelo reflete a 

visão de que investindo em pesquisa básica, sem qualquer compromisso com aplicação 

prática, os resultados desse esforço naturalmente transbordariam para inovações tecnológicas. 

Reflete também a ideia do que seria um caminho natural da pesquisa científica à inovação 

tecnológica: uma linha contínua que tinha sua origem na pesquisa básica e, passando pela 

pesquisa aplicada, pelo desenvolvimento tecnológico e pela engenharia, levaria a resultados 

finais na forma de produtos ou processos, o chamado Modelo Linear. 

A idéia de se criar uma entidade estatal destinada a apoiar e direcionar o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil surgiu já nos anos trinta, como parte do 

processo de modernização que o País experimentava. Entretanto, o ano de 1951, da criação do 

CNPq e da CAPES, costuma ser dado como o marco da institucionalização, no Brasil, de uma 

política pública sistemática de ciência e tecnologia. Nessa mesma época, nos Estados Unidos, 

era criada a National Science Foundation (NSF), entidade vinculada à Casa Branca, cuja 

criação era recomendada no já citado Relatório de Vanevar Bush e cuja primeira missão era 

patrocinar a pesquisa científica nas universidades dos Estados Unidos com verbas do 

orçamento federal. 

A criação do CNPq e da CAPES coincide com outras iniciativas semelhantes no 

mundo e reflete uma nova visão sobre o papel da ciência e sobre a função do Estado nesse 

sentido. Os governos deram-se conta de que a ciência, que fora decisiva no desfecho da 2ª 

Guerra Mundial recém terminada, poderia ser valiosa para o desenvolvimento econômico em 

tempos de paz. No Brasil, tinha início o segundo governo Vargas, com a retomada do projeto 

de construção de uma nação desenvolvida e independente. A ênfase na industrialização 

pesada e a complexidade da administração pública trouxeram à tona a necessidade urgente de 

formação de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: cientistas 

qualificados em física, matemática, química, biologia, economistas, técnicos em finanças e 

pesquisadores sociais, entre outros. 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), fora criada inicialmente como a Campanha 
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Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com vistas a "assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do 

país". As atividades da CAPES podem hoje ser agrupadas em quatro grandes linhas de ação, 

cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: a) avaliação da pós-

graduação stricto sensu; b) acesso e divulgação da produção científica; c) investimentos na 

formação de recursos de alto nível no país e exterior; d) promoção da cooperação científica 

internacional (CAPES portal). 

O CNPq, atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi 

criado em 1951 como Conselho Nacional de Pesquisa tendo, como pano de fundo, a 

preocupação com a necessidade de assegurar conhecimentos científicos, especialmente em 

energia nuclear, para reduzir o atraso tecnológico e para contribuir com a segurança nacional. 

Em 1946, o almirante e engenheiro Álvaro Alberto da Motta e Silva tinha proposto a criação 

de um Conselho Nacional de Pesquisas com a finalidade de incrementar, amparar e coordenar 

o esforço nacional pela pesquisa científica (CAGNIN et al, 1995). Entidades como a 

Academia Brasileira de Ciências, bem como a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), esta criada em 1948, se posicionam a favor da criação do Conselho. Em 

janeiro de 1951, o Presidente Dutra cria o CNPq como autarquia vinculada diretamente à 

Presidência da República, com Álvaro Alberto como seu primeiro presidente. Inicialmente, o 

CNPq se incumbe de organizar a infra-estrutura de pesquisa e o apoio à formação de recursos 

humanos, bem como tudo que essas metas envolvem. Também as atividades nucleares do País 

ficam a cargo do CNPq. A partir de 1952, no embate entre a posição que advogava uma 

posição mais independente em relação aos Estados Unidos, com diversificação de parcerias e 

as “compensações específicas” (a troca de matérias primas brasileiras contra o fornecimento 

de tecnologia) de um lado e a posição favorável a um maior alinhamento com o principal 

fornecedor de tecnologia, de outro, a posição nacionalista da direção do CNPq se enfraquece e 

começa a perder o domínio exclusivo sobre o programa nuclear brasileiro. Em 1955, pelo 

acordo Átomos para a Paz, os Estados Unidos passam a fornecer urânio enriquecido para os 

reatores instalados no Brasil, o que esvazia o programa de Álvaro Alberto e resulta em sua 

demissão da presidência do CNPq. Em 1956 é criada a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) que passa a assumir a formulação e a condução da política nuclear 

brasileira. 

O CNPq, a partir de sua fundação, passou a ser parte da política de industrialização do 

Brasil que tinha, como esteio, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) 
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fundado em 1952 para financiar projetos setoriais de desenvolvimento econômico. Em 1951 é 

criada a Petrobrás que passou a deter o monopólio sobre as atividades de prospecção, 

explotação, refino, comercialização e transporte do petróleo. Nos anos cinquenta, o CNPq 

criou várias instituições científicas e tecnológicas: em 1952, o Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que em 1955 

passou a incorporar o Museu Paraense Emílio Goeldi, em 1954, o Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação que dará lugar, em 1957, ao Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) e o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), transferido em 

1972 para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Em 1961, foi criado o 

Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, substituído, em 1971, 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (CNPq, 2001). 

O CNPq passa a exercer o duplo papel de promotor de desenvolvimento científico e de 

órgão formulador de políticas científicas e tecnológicas, dado que o Ministério da Ciência e 

Tecnologia ainda não tinha sido criado. No primeiro papel, o CNPq promove intercâmbio 

entre instituições científicas nacionais e internacionais, apóia pesquisas e formação de 

pesquisadores, concede bolsas de estudo e auxílio para pesquisas. Como formulador de 

políticas, o CNPq foi responsável por diversos direcionamentos. Inicialmente, os recursos são 

destinados à pesquisa básica e contemplam, prioritariamente, as ciências biológicas e a física. 

Entre 1956 e 1961, a dotação do CNPq cai de 0,28% para 0,11% do orçamento da União, o 

que pode ser explicado tanto pela perda de suas funções no campo da energia nuclear como 

pela pouca importância ainda atribuída ao progresso técnico e científico para o 

desenvolvimento do País (CNPq, 2001). O resultado é um decréscimo na produção científica 

e a evasão de cérebros nesse período. Na realidade, o modelo de crescimento industrial nos 

anos cinqüenta foi calcado, nos governos Getúlio e Juscelino, em grande parte, em 

investimentos estrangeiros e na substituição de importações. Esse modelo de desenvolvimento 

industrial, se por um lado se vale de atalhos, por outro, não se baseia necessariamente na 

capacitação tecnológica existente no País. O fosso entre as atividades de ciência e tecnologia 

e a política industrial praticada, que já era historicamente grande, não ganhou, com essa 

situação, a ponte necessária. 

 

b) Década de 1960: 

 

As dificuldades do CNPq e o esvaziamento das atividades de ciência e tecnologia não 

são atenuadas no conturbado começo dos anos sessenta. Em 1962, o governo Goulart cria a 
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Universidade de Brasília (UnB) que se propunha a integrar ciência e tecnologia à vida 

universitária, nos moldes de universidades internacionais.  Em 1962, é instituída, pelo Estado 

de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), uma 

idéia que vinha sendo gestada muito antes, para apoiar as atividades de pesquisa no Estado de 

São Paulo. Na época, foi definido que 0,5% da arrecadação do Estado de São Paulo seria 

destinado à FAPESP que poderia destinar para sua própria administração, não mais do que 

5% de sua verba. Posteriormente, na constituição estadual de 1989, o percentual da 

arrecadação estadual destinado à FAPESP foi aumentado para 1% (FAPESP, 2005). A 

FAPESP sempre foi gerida por especialistas altamente qualificados e profundamente 

comprometidos com as finalidades sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

2.2 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

 

a) Anos 1960 – 1970: 

 

Em 1964, é criado, no BNDE, o Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico 

(FUNTEC), que não é o mesmo FUNTEC criado em 2006, no âmbito da PITCE. Esse fato 

deu início a um processo de consolidação de programas de pesquisa e pós-graduação, 

sobretudo em ciências exatas e engenharias, com vistas à criação de competência para atender 

às demandas do crescimento econômico. “Pela primeira vez na história do Brasil ocorre uma 

tentativa organizada de colocar a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento 

econômico, através da mobilização de um substancial volume de recursos” 

(SCHWARTZMAN, 1979). O FUNTEC ensejou a formação de programas como a 

Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) na UFRJ, programas 

de pesquisa e pós-graduação na PUC-Rio, ITA, CBPF e em várias outras universidades, 

financiando infra-estrutura de pesquisa, financiando pesquisadores ou complementação de 

salários para docentes que se engajassem em projetos de pesquisas apoiados. Esse apoio 

trouxe ares novos para as universidades, vários docentes começaram a fazer mestrado e 

doutorado no exterior e, ao regressar, implantaram em suas instituições programas de pós-

graduação que, em vários casos alcançaram níveis internacionais, especialmente aqueles que, 

a partir de 1968, seriam classificados pelo CNPq como “centros de excelência”. Essas 

iniciativas, expressas no chamado Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (SNDCT) que agrupava as instituições públicas atuantes nesse esforço de 

fomentar a oferta de ciência e tecnologia refletem ainda a visão linear do processo de 
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desenvolvimento tecnológico. Esse esforço era parte da política ofertista de C&T (science 

push) então prevalente, de fomentar a pesquisa acadêmica com a finalidade de criar massa 

crítica capaz de promover, no País, a apropriação da tecnologia que chegava com a 

substituição de importações, característica do modelo linear. 

Por outro lado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em sua 

atividade predominante, para analisar um pedido de financiamento a um empreendimento, 

precisava de um projeto contendo o estudo de viabilidade correspondente. Os empresários, no 

entanto, frequentemente não tinham os recursos para bancar esses estudos, os quais podiam 

representar em torno de 5% do valor do empreendimento. Em 1965, o BNDE cria o Fundo de 

Financiamento a Estudos e Projetos, destinado a financiar o pré-investimento. Em 1967, é 

criada a empresa pública Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), vinculada ao 

Ministério do Planejamento, a qual absorve o citado Fundo. Portanto, a missão original da 

FINEP foi a de financiar o pré-investimento, através de sua Linha de Apoio a Estudos e 

Projetos (PROJEST). Somente alguns anos mais tarde, a FINEP se tornaria agência de 

fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, conforme será descrito adiante. 

Esse apoio a projetos de engenharia e a estudos de viabilidade foi fator indutor de 

crescimento e consolidação de um setor de engenharia consultiva no Brasil. Até então, havia, 

no Brasil, escritórios de engenharia, uma grande parte dos quais eram empresas construtoras, 

muitas das quais responsáveis, desde os anos vinte, pela disseminação da tecnologia de 

concreto no País, além de escritórios menores, nos quais eram feitos serviços avulsos, tais 

como cálculo de concreto, ou cálculo estrutural. No final dos anos sessenta, as empresas de 

engenharia começaram a assumir a engenharia de detalhe de grandes empreendimentos, 

frequentemente como sub-contratadas de empresas de engenharia estrangeiras ao encargo das 

quais ficavam os projetos conceitual e básico dos grandes empreendimentos, bem como o seu 

gerenciamento. Ao longo dos anos setenta e oitenta, graças a esse novo mercado que se abria 

numa fase de grandes investimentos, as empresas de engenharia consultiva brasileiras foram 

gradualmente se capacitando e passando a realizar os estudos conceituais, a engenharia 

básica, a engenharia de processos, para alguns setores, bem como o gerenciamento da 

implantação de empreendimentos. Com isso, o foco da ação da FINEP experimentou pequena 

alteração: de uma ação de apoio ao pré-investimento, a FINEP passou a assumir o papel de 

agência de fomento ao setor de engenharia consultiva no Brasil, o qual experimentou um 

período de rara pujança e competência no Brasil nos anos 1970, do chamado “milagre 

brasileiro”. Além de sua importância como o lugar onde se situa a competência técnica do 

País ou onde o conhecimento é “engenheirado”, transformando-se em projetos e em negócios, 
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a consultoria assume o poder moderador de não deixar o desenvolvimento econômico à mercê 

de fornecedores de tecnologias ou equipamentos estrangeiros ou nacionais. Em função desse 

novo foco da FINEP, sua linha PROJEST foi transformada na Linha de Apoio ao Usuário dos 

Serviços de Consultoria (AUSC) e assumia o formato de um crédito ao cliente das empresas 

de engenharia, como forma de estimular a demanda para aquele setor. Ainda dentro desse 

novo enfoque, a FINEP acrescentou a sua ação a Linha de Apoio à Consultoria Nacional 

(ACN), por meio da qual a FINEP financiava gastos incorridos pelas empresas de consultoria, 

diretamente, com investimentos em sua capacitação, aquisição de infra-estrutura, treinamento, 

aquisição de tecnologia e outros. 

Em 1968, tem início a reforma da universidade brasileira, a qual passa a contar com 

institutos e, dentro deles, os departamentos, numa estrutura que não segue a dos cursos. Estes 

deixam de ser seriados e passa a prevalecer o sistema de créditos, dissemina-se o vestibular 

unificado com provas de múltipla escolha e expande-se o número de vagas no ensino 

superior. 

Em 1969, por meio do Decreto-Lei Nº 719, foi criado, no Tesouro Nacional, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para dar apoio financeiro 

aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. Ainda, 

dentro da visão linear do processo de desenvolvimento tecnológico como o passo natural que 

se segue à pesquisa científica, a criação do FNDCT e a consequente criação de condições para 

que as ICTs gerassem tecnologia que pudesse ser transferida para as atividades produtivas 

representava, naquele momento, um avanço. Em 1971, a FINEP foi designada Secretaria 

Executiva do FNDCT, passando então a assumir a missão de agência de fomento ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. A FINEP, por meio da operação do FNDCT, dá 

continuidade ao esforço que tinha começado sete anos antes com a criação, no BNDE, do 

FUNTEC e consolida, nas instituições científicas e tecnológicas (ICTs) brasileiras a pesquisa 

e a pós-graduação. Com os recursos do FNDCT, a FINEP passou a conceder apoio aos 

programas de pesquisa, na forma de recursos para investimento em equipamentos de pesquisa, 

custeio dos laboratórios e dos programas de pesquisas nos programas de pós-graduação, 

complementação salarial ou mesmo remuneração integral para docentes engajados nos 

programas de pesquisa e outros dispêndios que possibilitaram o fortalecimento de vários 

institutos, nas universidades, com mestrado e doutorado e importantes linhas de pesquisa. 

Criou-se, no País, uma massa crítica de pesquisadores, muitos com mestrado e doutorado 

obtidos em boas universidades no exterior. 
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Em 1973, é formulado o I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(I PBDCT), abrangendo o período 1973 a 1974, no âmbito do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND 1972 – 1974). O I PBDCT foi formulado com a participação do 

Ministério do Planejamento, a equipe do FUNTEC no BNDE e do CNPq. Esse Plano previa a 

descentralização do esforço recomendando a criação de sistemas estaduais e setoriais de 

ciência e tecnologia, além de maior entrosamento com o setor privado. Dentro do I PBDCT 

são formulados o Programa do Trópico Úmido e o Programa do Trópico Semi-Árido. Trata-se 

do primeiro documento explícito de política pública para ciência e tecnologia. 

O II PBDCT abrange 1975 a 1976, como parte integrante do II PND (1974 – 1979) e 

tem, como um dos resultados, a criação, pelo Decreto Nº 75.225 de 15/11/1975, do Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT). O conselho consultivo do 

CNPq, o CCT, é incumbido de acompanhar a execução do II PBDCT. Através da Lei Nº 

6.129 de 6/11/1974, o Conselho Nacional de Pesquisas, até então vinculado à Presidência da 

República, é transformado em Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, preservando a sigla CNPq, assumindo a forma de fundação, com seu pessoal 

passando a ser regido pela CLT, e passa a ser subordinado à Secretaria do Planejamento 

(SEPLAN), a qual sucedeu ao Ministério do Planejamento. Em 1974, é também criada a 

Computadores e Sistemas Brasileiros (COBRA), empresa estatal que produziu o primeiro 

microcomputador brasileiro. 

No bojo da reformulação do CNPq, em 1974, foi-lhe atribuída a coordenação nacional 

da política de desenvolvimento científico e tecnológico. Essa mudança representa um marco 

inicial de definição de uma base para o planejamento e para uma política nacional de 

inovação, ainda que o termo inovação então ainda não fosse de uso corrente nesse contexto. O 

termo inovação está empregado dois anos mais tarde nos itens 3 e 20 da Exposição de 

Motivos nº 252 do Ministro do Planejamento João dos Reis Velloso, aprovada pelo Presidente 

Geisel em 31/8/1976 (EM 252, 1976). No entanto, havia um claro interesse em se vincular o 

esforço de produção do conhecimento à produção industrial, e vice-versa (PROSPECTAR, 

2005). A própria mudança do nome para Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao invés 

de simplesmente "de pesquisa", indica a nova missão assumida pelo CNPq e a incorporação, 

às políticas públicas, dessa preocupação. 

Já nesse novo contexto, em final de 1973, é criada, na FINEP e com recursos do 

FNDCT, a Linha de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional 

(ADTEN), a qual viria apoiar a outra ponta do processo de incorporação às atividades 

produtivas do desenvolvimento tecnológico gerado (DE NEGRI et al, 2008). Dentro da visão 
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linear então predominante, a FINEP estaria, com esse mecanismo de apoio, complementando 

o conjunto de instrumentos que cobrem, de maneira coordenada, toda a linha desde pesquisa 

básica e aplicada, apoiada com recursos do FNDCT, até o investimento em desenvolvimento 

tecnológico, apoiado com essa nova linha (EM 252, 1976, Capítulo 15). A linha ADTEN foi 

criada para financiar as empresas nacionais em seus gastos com desenvolvimento tecnológico, 

aí incluídas a contratação ou alocação de pessoal nos projetos de desenvolvimento 

tecnológico, aquisição ou ampliação de laboratórios, bem como contratação de serviços 

laboratoriais, aquisição de tecnologia no exterior com abertura dos pacotes na empresa, 

laboratórios de controle de qualidade, enfim, todos os investimentos e custeio que pudessem 

ser atribuídos a um projeto de desenvolvimento de um produto ou de um processo na 

empresa. A maneira de aportar recursos da linha ADTEN para as empresas era prevista em 

duas modalidades: empréstimo e participação nos resultados. Foram realizadas poucas 

operações na modalidade de participação, seja por meio de participação acionária nas 

empresas beneficiárias como por financiamento de projetos com cláusula de risco. O 

financiamento por meio de empréstimos, no entanto, tinha, de fato, forte componente de 

subvenção, já que os juros mais correção monetária não alcançavam as taxas de 

desvalorização inflacionária da moeda, o que ocasionava que o valor ressarcido à FINEP 

representasse, em moeda real, pequena fração do valor concedido, principalmente quando os 

prazos de carência e de amortização fossem longos. Não por outra razão, a FINEP 

historicamente não se capitalizava com os recursos de operações reembolsáveis. 

O Brasil vivia então um processo de atividade econômica aquecida, com muitos 

investimentos estimulados pelo modelo de substituição das importações. A substituição de 

importações, no entanto, frequentemente significava investimentos industriais na forma de 

importação de pacotes tecnológicos fechados, seja como tecnologia embutida em 

equipamentos, seja como licenciamentos, que implicavam, para o empresário brasileiro, a 

dependência tecnológica e, consequentemente, a perda de poder decisório sobre os fatores de 

produção. Para o empresário brasileiro, era restrita a possibilidade de se apropriar da 

tecnologia empregada, devido aos obstáculos a sua adequação às condições locais, ou pela 

dificuldade de atualização quando novas tecnologias fossem desenvolvidas. Além disso, 

depender tecnologicamente do fornecedor, frequentemente concorrente do comprador de 

tecnologia, poderia resultar em restrições de acesso a mercados ou a expansões na produção. 

A linha ADTEN tinha expressamente o objetivo de assegurar, dentro das fronteiras do País, o 

poder decisório sobre os fatores de produção. Nesse sentido, conforme reiterado em exposição 

de motivos que solicita recursos do FNDCT para o ADTEN, “[...] se qualificam ao programa 
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as empresas cujo processo decisório esteja sob controle de brasileiros [...]” (EM 252/1976, 

artigo 21). O conceito de poder decisório era tratado de maneira bastante estrita, levando-se 

em conta que a simples maioria acionária está longe de definir o poder decisório de uma 

organização. Um trabalho coordenado por Conceição Tavares, posteriormente, serviu de norte 

para definir alguns parâmetros para enquadramento no ADTEN. Esse trabalho classificou em 

quatro categorias de empresas de capital estrangeiro, aquelas que tivessem participação 

acionária de 20% ou mais (TAVARES et al, 1978, p. 9). Também o conceito de 

desenvolvimento tecnológico nas empresas utilizado pelos técnicos da FINEP era restrito. O 

período entre 1974 e 1977, marca um significativo aporte de recursos para o FNDCT, gerido 

pela FINEP, bem como para o CNPq, o qual, como já mencionado acima, assumira a 

coordenação da política de ciência e tecnologia e a coordenação do SNDCT (DE NEGRI et al, 

2008). 

Após 1973, com o primeiro choque do petróleo, o Brasil, cuja matriz energética era 

então muito dependente de importações de petróleo, passa a sofrer, com o súbito aumento dos 

preços internacionais dessa mercadoria, uma forte crise cambial. O País, assim como várias 

outras economias no mundo, passou a investir na busca de tecnologias que reduzissem essa 

vulnerabilidade. O II PND acima mencionado é formulado com essa preocupação em mente e 

ensejou grandes investimentos em projetos destinados a poupar ou produzir energia, como a 

Ferrovia do Aço, usinas hidrelétricas, além de programas com conteúdo tecnológico. Um 

programa que foi, na época, bem sucedido foi o Programa do Álcool Combustível 

(PROALCOOL) criado em 1975, que previa a produção e uso do etanol como combustível 

em substituição à gasolina. O álcool era produzido por grandes empresas agrícolas e 

distribuído pela Petrobrás. Em 1976, o governo brasileiro assina o Acordo Nuclear com a 

Alemanha que previa a transferência para o Brasil da tecnologia do ciclo completo do 

combustível nuclear, com a construção de uma série de usinas termonucleares, uma fábrica de 

componentes para reatores (NUCLEP), uma empresa de engenharia nuclear (NUCLEN), uma 

usina de enriquecimento de urânio em Resende, além de atividades de mineração e 

beneficiamento de material radioativo (NUCLEBRÁS, NUCLEMON e NUCLEI). 

No campo da informática, no início dos anos 70, a Marinha brasileira comprara 

fragatas inglesas e se preocupava com o fato de que a montagem e a manutenção dos 

equipamentos de bordo teria que ser feita por empresas estrangeiras, fato que via como risco à 

soberania, o que levou à preocupação de se desenvolver um computador brasileiro. Uma 

parceria entre a USP e a PUC-Rio desenvolveu um computador, com base em engenharia 

reversa de um equipamento da inglesa Ferranti. Em 1972, é criada a Comissão de Atividades 
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de Processamento Eletrônico (CAPRE), com a missão de criar condições para o 

desenvolvimento de um setor brasileiro de informática. Em 1974, foi criada a Empresa Digital 

Brasileira (Digibrás) que, à semelhança da Telebrás, seria a holding de todas empresas 

estatais no setor de informática. Sua única subsidiária veio a ser a COBRA – Computadores e 

Sistemas Brasileiros S.A., criada no modelo “tripé”, o mesmo usado para a implantação do 

pólo petroquímico de Camaçari: capital estatal, capital privado brasileiro e capital estrangeiro 

constituindo o empreendimento. No caso da COBRA, a inglesa Ferranti entrou com a 

participação estrangeira. A COBRA veio a desenvolver e colocar no mercado, em 1980, o 

COBRA 530. Com a crise cambial resultante do primeiro choque do petróleo e dado o fato de 

que a informática já respondia, em 1974 pelo terceiro maior capítulo na pauta de importações 

do País, as importações desse setor passaram a ser submetidas à anuência prévia da CAPRE. 

Com isso, a CAPRE passou a ter, em mãos, um instrumento para fazer a política industrial da 

informática. Em 1976, estabelece-se a reserva de mercado de minicomputadores e seus 

periféricos para empresas nacionais. Em 1979, já no governo Figueiredo, as atribuições da 

CAPRE são absorvidas pela nova Secretaria Especial de Informática (SEI), vinculada ao 

Conselho de Segurança Nacional, com presença de quadros do Serviço Nacional de 

Informações, a qual passou a responder pela Política Nacional de Informática. 

 

b) Década de 1980: 

 

O III PBDCT só será formulado a partir de 1979, no Governo Figueiredo, como parte 

integrante do 3º Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND), o qual cobria o período entre 

1980 e 1985, uma fase de redução dos recursos para C&T e em que a economia brasileira foi 

afetada pelo segundo choque do petróleo. O III PBDCT se desdobrou nas chamadas Ações 

Programadas, detalhamentos da política de ciência e tecnologia para diversos setores da 

economia e das atividades humanas. O Brasil negocia, no começo dos anos oitenta, um 

financiamento do Banco Mundial que possibilitará o lançamento conjunto pelo CNPq, pela 

FINEP e pela Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) do Ministério da Indústria e 

Comércio, em 1984, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico I 

(PADCT I), composto de diversos sub-programas: Geociências e Tecnologia Mineral, 

Instrumentação, Planejamento e Gestão de Ciência e Tecnologia, Química e Engenharia 

Química, Biotecnologia, Educação para Ciência, Informação em C&T, Tecnologia Industrial 

Básica (TIB), Manutenção e Insumos (PADCT, 2005). O PADCT, respondendo a 

reivindicações da comunidade científica de maior poder decisório sobre o SNDCT, é 
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estruturado de modo a que os sub-programas que o compõem, bem como os editais, sejam 

resultado de decisões de um Grupo Técnico (GT), enquanto o julgamento das propostas 

apresentadas em resposta aos editais seja feito pelos Comitês Assessores (CA), tanto os GT 

como os CA de cada sub-programa compostos de representantes das comunidades científica e 

empresarial. Posteriormente, em 1991, houve uma segunda fase do Programa, o PADCT II, 

formulado no âmbito do I Programa Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I 

PND-NR). Nesta segunda rodada, foram introduzidos os subprogramas de Novos Materiais e 

o de Ciências Ambientais. Finalmente, o PADCT III foi negociado com o Banco Mundial nos 

anos 1994 – 1996. 

A visão linear do processo de inovação tecnológica passou por revisões em todo 

mundo, sobretudo a partir dos anos 1980, quando a constatação de que países asiáticos, 

especialmente o Japão, que, até então, investiam pouco em pesquisa científica, começaram a 

concorrer com as economias americana e europeia em produtos de alta tecnologia. Para 

começar, a ideia de Vanevar Bush de que a característica definidora da pesquisa básica é a de 

um total descompromisso com finalidades práticas, cujo resultado é o de um melhor 

entendimento da natureza e das leis que a regem, representa “uma visão demasiado restrita 

dos motivos que inspiram essa atividade” (STOKES, 2005). Também a idéia de que “a 

pesquisa básica [...] cria o repositório do qual a aplicação prática do conhecimento tem de ser 

extraida” (BUSH, 2015, p. 17. Trad. livre) “dá uma visão muito estreita das reais fontes da 

inovação tecnológica” (STOKES, 2005). Inovação pode vir do esforço de P&D de ICTs e 

essa fonte talvez seja cada vez mais frequente em virtude da complexidade crescente das 

tecnologias que estão por trás de muitas inovações. No entanto, inovação pode surgir de 

diferentes fontes: pode ter sua origem em indivíduos, como na tradicional imagem do inventor 

solitário, ou usuários que desenvolvem soluções para atender suas próprias necessidades. Um 

promotor primordial de inovação é a empresa. Empresas costumam estar bem aparelhadas 

para atividades inovativas por serem dotadas de recursos maiores do que os de indivíduos 

além de um sistema gerencial em condições de canalizar tais recursos em direção a um 

propósito coletivo. Além disso, empresas são levadas a diferenciar seus produtos, o que as 

coloca em posição vantajosa em relação a entidades sem fins lucrativos ou governamentais 

(SCHILLING, 2013, p. 18). 

O modelo linear, que via a tecnologia como um capítulo ou produto acabado a ser 

incorporado a uma atividade humana veio dando lugar a sucessivas descrições do processo de 

inovação: num primeiro momento, a visão ofertista do science push deu lugar ao formato 

technology pull, cognominado modelo linear reverso. Stokes concebeu um modelo que ele 
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chamou de Quadrante de Pasteur para dar conta de projetos de P&D que podiam 

simultaneamente ser de pesquisa básica e de aplicação da tecnologia. Modelos mais 

complexos surgiram em que o processo de inovação tecnológica era retratado como um 

processo interativo. Teóricos que estudavam os fenômenos da economia e das ciências sociais 

a partir de uma perspectiva evolucionária desenvolveram o modelo sistêmico do processo de 

inovação tecnológica, o Sistema Nacional de Inovação ou Sistemas Regionais de Inovação, 

em que se retrata a interação dinâmica e complexa de diversos atores. O conceito de Sistema 

Nacional de Inovação foi inicialmente lançado em 1992 por Bengt-Åke Lundvall 

(FREEMAN, 1995). Lundval (2004), por sua vez, relata que o conceito foi desenvolvido em 

paralelo em diversos grupos na Europa e destaca a importância da parceria entre seu grupo em 

Aalborg e o de Freeman. Esses autores consideram que a rede de relacionamentos necessária 

para que uma empresa inove é incrementada e costuma ser estimulada pelas interações 

múltiplas que se verificam em sistemas regionais (também chamados sub-nacionais) ou 

nacionais de inovação. Freeman recupera a história da Revolução Industrial na Inglaterra para 

mostrar como a interação “entre ciência, tecnologia, cultura e empreendedorismo, que 

caracterizava o sistema nacional de inovação britânico” (FREEMAN, 2002. Trad. livre) no 

século XVIII, foi determinante, juntamente com a economia de escala tornada possível pela 

dimensão nacional, em contraste com a cidade-estado existente na era do mercantilismo e 

então ainda prevalente na Itália, para o surgimento da indústria, especialmente a têxtil. 

Freeman mostra também que, embora inicialmente algumas indústrias, como a siderúrgica, se 

beneficiassem de vantagens naturais disponíveis, como minério de ferro e carvão de madeira, 

essas vantagens naturais foram logo suplantadas por vantagens criadas como infraestrutura de 

escoamento da produção, acesso aos mercados e pessoal qualificado. Em determinadas 

regiões onde se concentravam diversas empresas e instituições em torno de uma mesma 

indústria, esta se beneficiava da interação entre as mesmas. Indústrias se relacionavam com 

fabricantes de equipamentos e oficinas de reparo, interagiam com escolas e governos locais, 

além de uma intensa troca de informações e disseminação dos “segredos da indústria, que 

estão no ar” (FORAY, 1991, citado em FREEMAN, 2002). O processo de inovação 

tecnológica num sistema nacional de inovação não se limita à transformação do conhecimento 

científico em aplicação prática, como no modelo linear, mas, ao contrário, apresenta-se na 

forma de um sistema clomplexo de interações, que ganha com as economias da aglomeração 

(FREEMAN, 2002, p. 196). 
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c) Década de 1990: 

 

No Brasil, o período iniciado em 1990 – 1991 foi marcado por uma orientação 

influenciada pelo chamado Consenso de Washington dos anos 1980, no qual conceitos 

neoliberais influiram nas políticas industriais ou na anulação destas. Embora nos Estados 

Unidos, com os governos Reagan e no Reino Unido, com o governo Thacher, as políticas 

neoliberais tenham se verificado nos anos 1980, no Brasil, isso veio a acontecer a partir de 

1990, com o governo Collor. Prevaleceram os paradigmas da competitividade, da qualidade e 

produtividade, da abertura da economia, da redução da presença do Estado e da privatização e 

desregulamentação instituidos em 1990 – 1991 e que orientaram, entre outros, o Ministério da 

Ciência e Tecnologia até 1999. Esses paradigmas consubstanciaram-se na Política de 

Competitividade Industrial (PCI), composta de programas como o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP) e o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica na 

Indústria (PACTI). A ação da FINEP nessa fase foi marcada por um intenso apoio a 

iniciativas e projetos como Gerência da Qualidade Total (TQM), ensino e implantação das 

normas ISO 9000, e promoção da competitividade da insústria brasileira para fazer frente à 

concorrência internacional quando caiam barreiras protecionistas. 

 

2.3 A VOLTA DA POLÍTICA INDUSTRIAL: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

NO CONTEXTO 

 

a) De 1999 a 2014: 

 

O final da década de 1990 marcou uma revisão, na política industrial brasileira, dos 

conceitos neoliberais que prevaleceram no decênio que findava. A política até então seguida 

deu lugar a novos preceitos a partir de 1999: o planejamento da ação do poder público voltou 

a ganhar força com a formulação do Plano Plurianual para os quatro anos seguintes, o PPA 

2000–2003, o qual, pela primeira vez, atrelava o orçamento nacional anual a suas linhas 

definitórias. Foi retomada a ideia do Desenvolvimento Econômico e Social como objetivo das 

políticas públicas e seu rebatimento para o Ministério da Ciência e Tecnologia que passou a 

ter, como objetivo, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica (P, D e I) 

conforme Cassiolatto (VELHO e SOUZA-PAULA, 2008, p. 14). “Desde o final dos anos 

1990, [...] o Brasil parece estar tomando consciência da necessidade de uma política de C&T 

que esteja explicitamente articulada com seu processo de desenvolvimento” (VIOTTI, 2008). 

A antiga política de desenvolvimento científico e tecnológico, ainda impregnada pela visão 
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linear do processo, deu lugar a uma visão sistêmica nas novas formulações (CORDER, 2006). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia acrescentou o objetivo da Inovação como finalidade 

última da ação do poder público, conforme proposto no “Livro Verde” (SILVA e MELO, 

2001), o qual foi objeto das discussões da Conferência Nacional de C, T e I em Brasília 2001 

e da qual resultou o Livro Branco da C, T e I (MCT 2002), um documento de definição da 

política de C, T e I do Governo. 

Dezoito dos programas do PPA 2000-2003 foram atribuidos ao Ministério da Ciência 

e Tecnologia. Uma tônica da política de inovação, naquele momento, resultou da constatação 

de que empresas brasileiras, por diversas razões, investiam pouco em P, D e I, enquanto as 

ICTs apresentavam uma produção científica relativamente elevada. O desempenho científico 

das instituições brasileiras era significativo mas “[...] limitada a capacidade, até agora 

demonstrada no País, em transformar os avanços do conhecimento em inovações traduzidas 

em efetivas conquistas econômicas e sociais” (Livro Branco, 2002) e prossegue afirmando 

que “também é preciso explorar as oportunidades de cooperação e parceria entre os agentes 

no esforço de implantação de um efetivo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação” (idem, p. 34). Em 1999, o documento do Secretário Executivo do MCT que 

fundamentou a criação dos fundos setoriais refere-se ao “[...] significativo aumento da 

participação brasileira na ciência mundial”, enquanto “[...] o número de pesquisadores e 

engenheiros na indústria e o gasto privado em P&D estão muito abaixo do desejável.” 

(PACHECO, 1999).  Ainda sob a égide da política de inovação traçada no âmbito do PPA 

2000 – 2003, foi lançada, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC) com o objetivo de levantar 

indicadores de inovação tecnológica na indústria do País, compatíveis com as estatísticas da 

OCDE, cuja primeira edição, a PINTEC 2000, analisou o triênio 1998 – 2000. 

As atividades científicas não foram abandonadas, apesar de as políticas agora 

enfatizarem a inovação como novo foco. As atividades de pesquisa científica foram 

estimuladas, na vigência do PPA 2000 – 2003, por meio do Programa Institutos do Milênio, 

criado com fundos do Banco Mundial em 2001, em sequência ao Programa de Apoio aos 

Núcleos de Excelência (PRONEX) de 1996. O Programa Instituto do Milênio recebeu do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, como prioridade, apoiar redes de pesquisa que 

atendessem demandas das cadeias produtivas e o fortalecimento das ciências básicas 

(SOUZA-PAULA e VILLELA, 2014). Na verdade, há uma crítica de que a comunidade 

acadêmica teria se apropriado da narrativa que fundamentou a nova política de C, T e I como 
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maneira de legitimar sua permanência no foco do processo decisório por trás da formulação 

da política. 

 

[...] as comunidades científicas, as quais assumiram a posição de 

interlocutores da inovação, mesmo que isso representasse ir de encontro ao 

modo Acadêmico de se produzir Ciência, em diversos aspectos. Por trás das 

ideias defendidas por elas, havia um interesse bem definido: Este ator, 

central na PCT (política de ciência e tecnologia) entre 1950-1970, buscou 

absorver o discurso da inovação no final da década de 1990, para 

permanecer no bojo do processo decisório, captar recursos (insumos 

materiais e financeiros) e possibilitar a continuidade de Pesquisa, condições 

inviáveis nos anos de 1980-90 (LOPES, 2015). 

 

Ou ainda: 

[...] o discurso da inovação – segundo o qual a ciência desempenharia um 

papel crítico no desenvolvimento econômico nacional – e todos os rearranjos 

jurídico-institucionais a ele correspondentes foram formulados e 

implementados, ao menos em um primeiro momento, por setores da própria 

comunidade científica nacional sendo melhor entendidos, portanto, como 

parte do esforço de institucionalização da ciência no País (CARLOTTO, 

2008). 

 

 

Como que a corroborar essa crítica, recente publicação do IPEA sobre a interação da 

Petrobras com as ICTs (TURCHI et al, 2013), detém-se sobretudo no impacto dessas 

parcerias para as ICTs, mais do que sobre contribuições na forma de inovação tecnológica. 

Com excessão de uma das duas hipóteses do Capítulo 9 daquela publicação, tudo o mais se 

refere aos impactos da interação em termos de aumento na quantidade de publicações 

científicas, na ampliação da infraestrutura de P&D nas ICTs e, em suma, no incremento de 

recursos financeiros para as ICTs. “A principal hipótese norteadora do estudo é que a 

interação da PETROBRAS com ICTs, para desenvolver determinados produtos e ou 

tecnologias, contribui para gerar novos conhecimentos e experiências entre os pesquisadores 

...”. Os autores desse trabalho de um ente governamental de estudos e planejamento, 

predominantemente oriundos da academia, denotam uma orientação centrada em seu próprio 

mundo. O efeito de transbordamento resultante da parceria empresa-ICT, para os autores, 

“[...] é observado não só na formação dos pesquisadores como na geração de conhecimento 

[...] “, ou seja, o transbordamento descrito pelos autores se dá em benefício das ICTs. O 

estudo do IPEA não diz qual foi o retorno sobre os montantes investidos pelas empresas de 

O&G, em ICTs, para as próprias empresas e para a economia. Da mesma maneira, diversas 

dissertações e teses se detêm no impacto da interação para as ICTs. 
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Essa apropriação, aqui apontada, do processo decisório sobre as políticas de inovação, 

pela comunidade acadêmica, poderia ser uma explicação para a ênfase, mostrada, ao longo 

das sucessivas políticas industriais, na transferência de tecnologia para promover a inovação 

tecnológica. Com o discurso de que a ICT produz a tecnologia pronta para ser transformada 

ou incorporada em inovação, discurso que, em 2004, veio a refletir-se na Lei de Inovação, a 

academia arrogou se a atribuição de responder por todo o processo de C, T e I e, junto a ela, o 

MCT (posteriormente MCTI). Esse arranjo sugere, novamente, uma linearidade entre as 

etapas da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Em cumprimento à Política de Inovação formulada no âmbito do PPA 2000 – 2003, 

foram criados, por leis, entre 1999 e 2002, os Fundos Setoriais que previam que uma parcela 

dos tributos arrecadados pelo estado, com determinada atividade econômica, seria 

redirecionada para investimentos em P, D e I de interesse para aquele mesmo setor, 

executados por instituições científicas ou tecnológicas, com a finalidade de promover a 

transferência de tecnologia para empresas dos setores contemplados. Entre os fundos 

setoriais, foi instituido o “Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 

Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre 

universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo” mais conhecido como Fundo Verde 

Amarelo, de caráter não-setorial (criado pela Lei nº 10.168/2000, posteriormente alterada pela 

Lei nº 10.332/2001), custeado com recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE) instituida naquele mesmo ato e incidente sobre remessas ao exterior em 

pagamento de propriedade industrial. Já o Livro Verde afirmava (SILVA e MELO, 2001, p. 

31): 

 

O Brasil ocupa uma posição respeitável no que diz respeito ao número de 

doutores titulados nas áreas de ciências e engenharias [...] Sua posição pouco 

acima da Espanha, Coréia do Sul e Canadá, mas ainda distante da China e da 

Índia, indica que houve grande progresso, mas que há muito o que avançar. 

Esses números revelam que o Brasil dispõe hoje de uma base de recursos 

humanos altamente qualificados, que constitui um sólido ponto de partida 

para lançar-se ao desafio de construir o futuro de desenvolvimento 

sustentável. Porém é preciso superar as várias limitações que persistem [...]. 

 

E o mesmo documento de política prossegue (SILVA e MELO, 2001, p. 36): 

 

A universidade é um fator central em qualquer sistema de inovação, 

sobretudo no Brasil, [...]. Há muitas questões relevantes a serem discutidas 

no que diz respeito às instituições de ensino superior [...]. Dentre essas 
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questões, destaque-se a premente necessidade de maior integração entre a 

comunidade acadêmica e o mundo empresarial. 

 

A visão subjacente à formulação de política, nos anos iniciais do século 21, conforme 

expresso no Livro Branco da C, T e I, era a de que a escassez de massa crítica, na indústria 

brasileira, para executar o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação seria 

compensada com a promoção do uso das instituições científicas e tecnológicas (ICTs) para 

cobrirem essa lacuna por meio da transferência de tecnologia.  

A política industrial que vigiu no quadriênio seguinte, período 2004 – 2007, foi a 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), a qual, como expresso em 

seu próprio nome, deu grande relevância para a questão tecnológica. Entre seus principais 

desdobramentos em termos de políticas de inovação estão a Lei de Inovação (Lei nº 

10.973/2004), inspirada no modelo francês e secundariamente no Bayh Dole Act, a qual 

visava favorecer a transformação do conhecimento existente nas ICTs em negócios e, 

portanto, em riqueza e bem estar para a sociedade, flexibilizando regras de transferência 

tecnológica, bem como levantando restrições à subvenção econômica para investimentos em 

desenvolvimento de tecnologia nas empresas e à encomenda de projetos por parte do poder 

público. Em fevereiro de 2005, foi lançado o edital para a segunda fase do Programa Instituto 

do Milênio, para abranger o período 2005 – 2008 (SOUZA-PAULA e VILLELA, 2014). 

Outro resultado da PITCE foi a introdução de mecanismos, mais eficazes do que os até então 

existentes, de incentivos fiscais para investimento em P&D nas empresas (Lei nº 

11.196/2005, Capítulo III). Ainda, no âmbito da PITCE, foi introduzida a subvenção para 

projetos de P, D e I realizadas por empresas (Art. 19º da Lei de Inovação), lançada por meio 

de editais, entre 2006 e 2010, além da equalização dos encargos financeiros (uso de recursos 

do Tesouro para reduzir os encargos cobrados no financiamento a projetos de P, D e I) na 

linha Pró-Inovação da FINEP e a criação de linhas de apoio à inovação tecnológica do 

BNDES. 

O período 2008 – 2010, foi de vigência da Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP) que tinha, como objetivo central, dar sustentabilidade à expansão da economia e, como 

objetivos particulares, incentivar e ampliar os investimentos produtivos, elevar as taxas de 

crescimento da economia brasileira e permitir que tal crescimento se desse em bases 

sustentáveis. A PDP definiu ainda, como desafios a ampliação da capacidade de oferta na 

economia, a elevação da capacidade de inovação das empresas, a preservação da robustez do 

balanço de pagamentos e o fortalecimento das MPE. Ou seja, inovação continuava a merecer 
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um lugar de destaque na política industrial do País. A atuação do MCT na PDP foi 

denominada Programa de Aceleração da Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) (que não 

guarda relação com o PACTI da Política de Competitividade Industrial do começo dos anos 

1990) (MCT, 2007). Na política científica, o Programa Instituto do Milênio deu lugar ao 

Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), que enfatizou as redes, cujas 

diretrizes foram associadas às prioridades do PACTI (SOUZA-PAULA e VILLELA, 2014). 

A PDP consistia de programas estruturantes em três grandes eixos, aos quais se ajustaram as 

linhas de fomento do BNDES e da FINEP, esta última, com nova denominação para sua linha 

de financiamento, agora “Inova Brasil” e também em seus editais para subvenção econômica 

para projetos de P, D e I: 

 Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas, voltados à capacitação em setores 

para os quais a economia do País não contava com players internacionais, mas que, 

pela sua importância ou pela sua transversalidade seriam estratégicos para outras 

atividades econômicas; 

 Programas para Consolidar e Expandir a Liderança, voltados para setores como 

Bioetanol, celulose e papel e outros em que o País já tinha um papel de liderança 

internacional. 

 Programas para fortalecer a competitividade em setores que não preenchiam nenhuma 

das duas condições acima que, no entanto, eram relevantes para a economia e para a 

sociedade. 

A Política Industrial no período 2011 – 2014 foi o chamado Plano Brasil Maior, 

marcado pela intenção, por parte do Governo, de destinar o maior volume de recursos para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D e I). O seu Programa Inova Empresa, para o qual 

foi prevista a aplicação de R$32,9 bilhões (trinta e dois bilhões e novecentos milhões de 

reais). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), juntamente com a 

Confederação Nacional das Indústrias e a FINEP criaram, ainda em 2011, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) para desenvolver tecnologia em 

instituições tecnológicas em parceria com empresas. O Plano Brasil Maior (MDIC, 2011) 

tinha como prioridades, na área de inovação, o Inova Saúde, Inova Aerodefesa, Inova Agro, 

Inova Petro, Inova Telecom, Inova Sustentablidade e Paiss (Sucro Alcooleiro). Entre os 

resultados esperados, na formulação da Política estão: aumento de recursos para inovação; 

aperfeiçoamento do marco regulatório da inovação; criação de regimes especiais para 
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agregação de valor e de tecnologia nas cadeias produtivas; Regulamentação da Lei de 

Compras governamentais para estimular a produção e a inovação no País. 

Em abril de 2015, o Governo brasileiro anunciou o lançamento, no decorrer dos três 

meses seguintes, da política industrial para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff 

(O Globo, 9/4/2015). Até o momento em que este texto era escrito, novembro de 2015, essa 

ainda não fora anunciada (Valor Econômico, 24/11/2015).  
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3 A POLÍTICA TECNOLÓGICA PARA O&G 

A visão acima descrita, em que se baseou a política de inovação do Governo na 

vigência do PPA 2000 – 2003, sobretudo a ideia de transferência tecnológica, que, como 

mostrado, prevaleceu também nas políticas industriais que se seguiram, foi também o pano de 

fundo para a formulação e, sobretudo, a aplicação da estratégia tecnológica para O&G após a 

sanção da Lei do Petróleo. A exploração e produção de petróleo e gás natural nos depósitos 

encontrados na costa brasileira, em boa parte em águas profundas, ultraprofundas ou no pré-

sal, oferece vários desafios tecnológicos os quais, ao mesmo tempo, como mostrado adiante, 

representam uma oportunidade por situar a competência brasileira no estado da arte das 

tecnologias envolvidas. A estratégia tecnológica e os mecanismos de apoio à inovação 

tecnológica para O&G, portanto, mereceram um lugar de destaque como centro de atenções. 

O primeiro dos fundos setoriais mencionados no item 2.3, foi exatamente o de 

Petróleo, criado por meio da própria Lei do Petróleo (Lei nº 9478/1997, art. 49-I-d e art. 49-

II-f) que estipulava que uma parcela do valor arrecadado na forma de royalties incidentes 

sobre o petróleo e gás extraidos iria “ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar 

programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à 

indústria do petróleo”, o chamado Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia para o Petróleo 

(CT-Petro), era destinado a apoiar, com financiamento não reembolsável, projetos de P, D e I 

em tecnologias ligadas à O&G, executados por ICTs. O Decreto nº 2.851/1998, que 

regulamentou o CT-Petro, estipulou que seus recursos passariam ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), cuja Secretaria Executiva, como 

mencionado acima, é a FINEP. O FNDCT se destina a aplicações em ICTs. O CT-Petro era 

um dos mecanismos criados pela mesma Lei do Petróleo que retirou da Petrobras o 

monopólio da exploração, produção e transporte de petróleo vigente desde 1953. Trataram-se 

de mecanismos de políticas públicas que, a partir do momento em que a Petrobras deixava de 

deter o monopólio e, portanto, assumia o papel de uma empresa atuando no mercado como 
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outras, essas políticas deixaram de ser responsabilidade da empresa estatal e foram assumidas 

pelo Estado que, por preceito constitucional, detém o domínio de todas as riquezas do subsolo 

brasileiro. Outro mecanismo criado nesse momento, pela mesma Lei do Petróleo (Lei nº 

9478/1997, art. 7, alterada pela Lei nº 11.097/2005), foi a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela regulamentação, acompanhamento, 

contratação e fiscalização do setor de O&G. O CT-Petro foi operado até 2010, quando sua 

fonte de recursos foi parcialmente desviada do CT-Petro para o Fundo Social pela Lei que 

alterava o regime de concessões de exploração para o regime de partilha (Lei nº 12.351/2010 

alterada pela MP nº 592/2012). 

As políticas públicas e o investimento em capacitação da cadeia produtiva de O&G 

descritos acima materializaram-se num momento em que as condições existentes passaram a 

representar, para o Brasil, a oportunidade de tornar-se um player internacional em tecnologia 

de exploração e produção de petróleo e gás natural em águas profundas, ultraprofundas e no 

pré-sal. O requisito legal e incentivos para que empresas concessionárias de exploração e 

produção de petróleo e gás invistam em tecnologia pode ser visto como uma oportunidade, 

mais do que um ônus, para essas organizações. O fato de os desafios tecnológicos serem, até 

certo ponto, peculiares para os depósitos brasileiros de O&G, além dos recursos postos à 

disposição para desenvolvimento tecnológico, poderia ser encarado como oportunidade de 

acumular capacitação para essas atividades. Essa percepção, em acréscimo aos incentivos ou 

exigências governamentais poderá vir a ser a força indutora para que empresas da cadeia 

supridora de O&G invistam em instalações de P&D como por exemplo, as do Parque 

Tecnológico especializado no tema, que funciona  no campus da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), bem como junto a outras instituições brasileiras. 

A empresa de O&G que foi objeto do estudo que deu origem às informações aqui 

tratadas aumentou sensivelmente seu investimento em P&D, sobretudo na contratação de 

ICTs. O modelo organizacional adotado por essa empresa para promover desenvolvimento 

tecnológico para O&G nas ICTs foi o formato de redes cooperativas de inovação tecnológica, 

um modo de produção tecnológica que será examinado adiante (item 4.2). Nesse tipo de 

arranjo organizacional, a empresa de O&G, em obediência à legislação e dispositivos 

normativos, patrocina, com metade do gasto obrigatório em P&D, conforme o Regulamento 

ANP nº 5/2005 acima citado, projetos de P&D executados por uma rede de ICTs. Cada uma 

dessas ICTs se incumbe de uma parte do projeto. Além da formulação de políticas indutoras 

de P&D em O&G e do aumento dos recursos para P, D e I mostrado adiante, nos itens 3.1 e 
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3.2, um terceiro fator acentua o fato de o momento representar, para o País uma oportunidade: 

a existência de desafios tecnológicos. 

 

3.1 POTENCIAL PARA AVANÇO NA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA EM O&G 

 

A exploração e produção de petróleo e gás natural em campos de águas profundas, 

ultraprofundas e no pré-sal, além de outras necessidades, acarretou um conjunto de desafios 

tecnológicos que tiveram que ser superados. A Petrobras, em particular, definiu sua estratégia 

como a busca do domínio da tecnologia necessária. 

De 2008 a 2013, os projetos de P&D seguiram uma estratégia pautada em três eixos 

direcionadores do desenvolvimento tecnológico da companhia: a Expansão dos Limites 

Atuais dos Negócios da Petrobras, a Agregação de Valor e Diversificação dos Produtos da 

companhia e a Sustentabilidade na Indústria de Energia, nos quais estavam agrupados os 

desafios tecnológicos.  

No ciclo que se encerrou em 2013, os desafios tecnológicos que compõem o eixo de 

“Expansão dos limites atuais dos negócios da Petrobras” foram: 

 

 Exploração de novas fronteiras 

Descoberta de novas fronteiras exploratórias, tanto em terra como em mar, por meio 

de investigações geológicas e geofísicas abrangentes em escala de bacias; e 

implementação de processamento sísmico inovador e algoritmos de inversão. 

 Otimização da produção 

Aprimoramento de recuperação avançada de óleo e gás pelo uso de sistemas 

inovadores de injeção de água do mar, CO2 e polímeros. 

 Produção no pré-sal 

Aprimoramento dos sistemas de produção do pré-sal e do fator de recuperação das 

reservas pelo uso intensivo de soluções submarinas compactas, sistemas de injeção e 

melhoria da capacidade de novas unidades de FPSO do pré-sal. 

 Sistemas submarinos de produção 

Desenvolvimento de sistemas e equipamentos submarinos, novos ou otimizados, para 

produção em águas profundas e ultraprofundas, com conceitos de separação compacta 

sub marina de óleo, água e gás, reinjeção de água produzida em leito submarino, 

aprimoramento de tecnologia gas-lift, com pressão sub marina a gás, impulsionamento 
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do óleo (oil boosting) a partir do leito marinho e uma nova geração de bombas 

elétricas submersas. 

 Reservatórios não convencionais 

Otimização e desenvolvimento de soluções para perfuração e produção em 

reservatórios não convencionais, gás de xisto (shale gas), hidratos de gás, metano em 

leito de carvão (coal bed methane), gás de areias compactas (tight gas) e óleo de xisto 

(shale oil), por meio de investigações geofísicas das áreas de fronteira terrestres no 

Brasil, e da otimização da construção de poços com tecnologias atualmente 

disponíveis e efi cientes em custo. 

 Logística e comercialização de gás natural 

Otimização da logística de gás natural, assim como de seu uso final, através do 

desenvolvimento de soluções para o transporte do gás associado off shore, como, por 

exemplo, conversão química, compressão e escoamento do leito marinho aos terminais 

em terra (subsea to shore), e a otimização de nossos ativos terrestres. 

 Logística das operações integradas 

Aplicação de tecnologias de ponta disponíveis para melhorar nossas operações 

integradas off shore. 

 Suprimento e exportação de petróleo e derivados 

Otimização do fornecimento e da exportação do petróleo brasileiro e seus derivados. 

 Refino de óleos do pré-sal e flexibilização do parque 

Desenvolvimento de tecnologias para otimização dos processos de refino de óleos do 

pré-sal, como operação de dessalgação e desenvolvimento de tecnologias para maior 

flexibilidade de destilados médios ou gasolina, de forma a atender à demanda do 

mercado. 

Um segundo eixo foi o de “Agregação de valor e diversificação dos produtos”. 

Nesse eixo, os desafios tecnológicos escolhidos pela Petrobras para enfrentar foram: 

 

 Novos combustíveis, lubrificantes e produtos especiais 

Desenvolvimento de novos combustíveis, lubrifi cantes e produtos especiais como 

diesel podium e gasolina podium. 
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 Petroquímica 

Desenvolvimento de novas tecnologias para atividades petroquímicas como sistemas 

catalíticos para produção de polipropileno e etileno, a partir de olefi nas, poliestireno e 

poliéster (matérias-primas e polímeros), de fontes tanto renováveis como fósseis. 

 Amônia e ureia 

Otimização das nossas plantas de produção de amônia e ureia através da otimização de 

processos de controle em tempo real; e desenvolvimento de novas tecnologias para 

fertilizantes e rações animais à base de ureia, por meio de formulações de fertilizantes 

mistos com micronutrientes. 

 Biocombustíveis e bioprodutos 

Desenvolvimento, com custos competitivos, de processos de produção da segunda 

geração de biocombustíveis, que utilizem biomassa residual como matéria-prima, 

através das rotas bioquímica e termoquímica, como pirólise e gaseificação. 

 Termoeletricidade e renováveis 

Otimização de nossas usinas termelétricas, com ênfase na redução de custos de 

operação e manutenção; e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de energia 

renovável, como a energia solar concentrada, fotovoltaica e eólica 

Finalmente, o terceiro eixo de desafios tecnológicos enfrentados pela Petrobras foi o 

de “sustentabilidade”, no qual os seguintes temas foram abordados: 

 

 Águas e efluentes 

Redução do consumo de água e do volume e toxicidade de descargas de águas 

residuais, pela seleção e desenvolvimento de novos produtos químicos e formulações, 

bem como pelo aumento do reúso de água através de um extenso portfólio de rotas de 

tratamento primário, secundário e terciário. 

 CO2 e outras emissões 

Redução das emissões de poluentes atmosféricos, como CO2 e outros gases de efeito 

estufa, com base na intensa reinjeção de CO2 em reservatórios de produção; seleção e 

desenvolvimento de tecnologias para a redução de poluentes e armazenamento, 

captura e sequestro de carbono. 
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 Eficiência energética e operacional 

Aumento da eficiência energética de nossos processos e produtos através de pesquisa e 

desenvolvimento de processos de combustão, transferência de calor e avançados ciclos 

térmicos. 

 Biodiversidade 

Prevenção e mitigação do impacto ambiental de nossas atividades através de extensiva 

pesquisa sobre a caracterização da biodiversidade em águas profundas e o 

desenvolvimento de padrões inovadores de operação. 

 Integridade, segurança e confiabilidade 

Garantia da integridade, segurança e confiabilidade de todas as nossas instalações 

industriais, com o de senvolvimento e implementação de novos materiais e 

equipamentos de processo; monitoramento e diagnóstico on-line dos processos e da 

integridade de equipamentos; técnicas de inspeção; novos sistemas de ajuste de 

processos; ferramentas de controle avançado; otimização em tempo real e simuladores 

para projeto e análise de processos. 

No final do ano de 2013, foi concluído um novo ciclo de revisão do Direcionamento 

Tecnológico, gerando novos focos tecnológicos, relacionados a Exploração & Produção; 

Abastecimento, Transporte e Distribuição; Biocombustíveis; Petroquímica; Gás & Energia; 

Tecnologias Transversais e de Sustentabilidade, e Visão de Futuro. Com base no novo 

conjunto de focos tecnológicos, foram elaborados novos desafios tecnológicos, os quais 

nortearam as escolhas dos projetos tecnológicos para o ciclo que se iniciou em 2014 

(Petrobras, 2012, 2013 e 2014). 

Como resultado do aumento de recursos, como mostrado na Tabela 2, para projetos de 

P&D nas universidades e instituições de pesquisa no período considerado, alguns grupos de 

pesquisa se viram obrigados a dar conta de grandes montantes. Durante algum tempo, foi 

necessário investir em infraestrutura de P&D nas ICTs e na formação de pesquisadores, de 

modo que essas pudessem absorver os montantes disponíveis. 
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Tabela 1: Investimento das concessionárias em P&D e em infraestrutura 

 

 

ano 
Investimentos em 

projetos nas ICTs 

Projetos de 

infra p/ P&D 

Infraestr. em 

projs.de P&D 

(1) (2) (3) (4) 

  R$ * 10
6
 (correntes) 

1998 4 - - 

1999 4 - - 

2000 9 - - 

2001 14 - - 

2002 37 - - 

2003 54 - - 

2004 40 0 - 

2005 159 6 - 

2006 448 239 - 

2007 367 136 - 

2008 483 209 - 

2009 577 259 - 

2010 523 182 - 

2011 555 121 - 

2012 816 167 - 

2013 705 40 - 

2014 744 3 - 

Total 5.541 1.362 204 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados da ANP. Nota: o autor não obteve 

discriminação, por ano, do investimento em infraestrutura como parte de projetos 

de P&D [coluna (4)]. Por essa razão, foram usados valores correntes. 

 

 

Dos cerca de R$5,5 bilhões em moeda corrente aplicados nas ICTs, pelas 

concessionárias, após a regulamentação da exigência de cooperação entre empresas de O&G e 

instituições acadêmicas, formalizada pela ANP em 2005,  até o ano de 2014, em cumprimento 

à Cláusula de Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento, constante dos Contratos de 

Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, 

R$1,6 bilhão, em moeda corrente (ANP, 2014 e 2015), ou seja 28%, foram despendidos no 

investimento em infraestrutura para pesquisa e para capacitação de recursos humanos nas 

ICTs, como mostrado na  Tabela 1. Nessa tabela, a coluna (2) [equivalente à coluna (4) da 

Tabela 2] mostra o montante, ano a ano, investido pelas concessionárias de O&G nas ICTs 

(em milhões de reais correntes), enquanto a coluna (3) mostra o total investido pelas 

concessionárias em projetos de infraestrutura de P&D nas ICTs e a coluna (4), da direita, 
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mostra o total desse período investido em infraestrutura de P&D como parte dos dispêndios 

para a execução de projetos de P&D. O total de R$ 1.362 milhões mais R$ 204 milhões, ou 

seja, aproximadamente R$ 1,6 bilhão foram investidos, pelas concessionárias, em 

infraestrutura de P&D, de modo a dar, às ICTs, condições de atender à demanda das 

concessionárias de O&G por projetos de P&D. Portanto, dos R$ 5,5 bilhões investidos pelas 

operadoras de O&G nas ICTs, R$ 4 bilhões (a diferença) foram efetivamente para projetos de 

P&D, o que sugere que houve necessidade de dar àquelas entidades condições de fazer face a 

esse aumento no montante de recursos para P&D em O&G. 

Entre as concessionárias de jazidas de petróleo e gás natural, como mostrado na 

Tabela 2, a Petrobras responde, no período 1998 – 2014, por 90,6% dos investimentos 

obrigatórios nas ICTs, enquanto todas as demais concessionárias investem os 9,4% restantes. 

Esse cálculo é feito com base na soma dos investimentos anuais, ao longo desse período, a 

valores constantes em dólares de 2014. O cálculo, no entanto, não reflete o fato de que a 

proporção dos totais dos investimentos anuais das demais concessionárias de O&G, em ICTs, 

vem aumentando e, desde 2012, ultrapassou esse percentual médio de 9,4%. Feita essa 

ressalva, permanece a constatação da grande desproporção entre o investimento obrigatório 

em ICTs feito pela Petrobras em comparação com o a soma de todo investimento feito em 

ICTs pelas demais concessionárias de jazidas de petróleo e gás natural. Portanto, ao se 

examinar a maneira pela qual a Petrobras executa esses investimentos, estar-se-á dirigindo a 

atenção para a maior parte do uso desses recursos. A parcela de recursos que não se destina a 

investimento em infraestrutura para pesquisa e que representa os montantes maiores, 

investidos em projetos de P&D nas universidades e centros de pesquisa (ICTs), é destinada, 

por opção da Petrobras, a atividades levadas a cabo por meio de redes cooperativas de 

inovação tecnológica, ou, usando a designação da Petrobras, Redes Temáticas. Nessas redes, 

a expectativa é que diferentes instituições e empresas patrocinadoras se engagem no 

desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva que atenda a interesses da empresa ou das 

empresas participantes. 
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Tabela 2: Investimentos das concessionárias de O&G em ICTs 

 

anos Petrobras 

outras 

concessionárias TOTAL Petrobras 

outras 

concessions. TOTAL 
outras 

concession. 

  R$ correntes US$ de 2014 (*) 
em rel.ao 

total 

(1) (2) (3) (4) = (2)+(3) (5) (6) (7) (8)=(6)/(7) 

1998 4.394.420 - 4.394.420 5.491.604 - 5.491.604 - 

1999 4.276.480 - 4.276.480 3.345.786 - 3.345.786 - 

2000 8.969.518 - 8.969.518 6.719.659 - 6.719.659 - 

2001 14.470.352 - 14.470.352 8.242.574 - 8.242.574 - 

2002 37.298.235 - 37.298.235 16.788.725 - 16.788.725 - 

2003 54.022.823 - 54.022.823 22.665.061 - 22.665.061 - 

2004 39.680.124 - 39.680.124 17.154.609 - 17.154.609 - 

2005 158.500.778 - 158.500.778 79.768.237 - 79.768.237 - 

2006 443.240.760 5.240.100 448.480.860 241.182.607 2.851.319 244.033.926 1,2% 

2007 356.892.893 10.005.105 366.897.998 211.643.441 5.933.194 217.576.636 2,7% 

2008 465.103.070 18.258.857 483.361.928 280.981.307 11.030.668 292.011.975 3,8% 

2009 560.913.215 16.132.519 577.045.734 312.053.189 8.975.014 321.028.203 2,8% 

2010 509.637.473 13.203.510 522.840.982 312.766.995 8.103.058 320.870.053 2,5% 

2011 518.831.282 36.614.656 555.445.938 329.573.632 23.258.477 352.832.108 6,6% 

2012 721.380.126 95.065.287 816.445.413 381.175.428 50.232.257 431.407.684 11,6% 

2013 540.696.521 163.961.850 704.658.371 254.089.064 77.050.455 331.139.519 23,3% 

2014 525.461.231 218.857.692 744.318.923 223.211.092 92.968.732 316.179.824 29,4% 

Totais 4.963.769.298 577.339.577 5.541.108.875 2.706.853.010 280.403.174 2.987.256.184   

% do TOTAL      90,6% 9,4%     
 

 

Fontes: Elaborado pelo autor com base em: 

ANP, Anuários Estatísticos e Boletins mensais, 2014 e 2015. 

(*) Os TOTAIS anuais, foram trazidos [colunas (5), (6) e (7)] a valor constante em dólar americano de 

2014, convertidos pelo câmbio médio do ano para compra, fornecido pelo BACEN/SGS, tendo o dólar 

sido atualizado pelos índices de inflação (Consumer Price Index) fornecidos pelo Departamento de 

Estatísticas do Trabalho do Governo dos Estados Unidos (US Bureau of Labor Statistics). 

 

 

3.2 ICTS E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

 

Como mencionado acima, com a ideia de usar a transferência tecnológica, o poder 

público estipulou que empresas beneficiárias de concessões de exploração de Petróleo, a 

exemplo do setor de energia elétrica, deveriam investir 1% da receita bruta de um 

determinado campo em P&D “quando a Participação Especial seja devida”, sendo que, “pelo 

menos 50% desse valor devem ser despesas realizadas com a contratação de 

projetos/programas em universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento previamente 
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credenciados pela ANP” (Decreto nº 2.705/1998, art. 21 e Resolução ANP nº 33/2005 que, 

por sua vez, aprova o Regulamento ANP nº 5/2005). 

O setor de O&G foi especialmente aquinhoado com recursos para P&D, como mostra 

a Tabela 3 e foi responsável por um aumento significativo dos montantes injetados nas 

universidades e centros de pesquisas (ICTs). Além do grande aumento de investimento da 

concessionárias de O&G nas ICT, também o CT-Petro acabou movimentando o maior volume 

de recursos financeiros entre os diversos fundos setoriais. A Tabela 3 inclui ainda, entre os 

recursos destinados às ICTs, os aportes da ANP no Programa de Recursos Humanos (PRH) 

voltados a universidades, ainda que esses não sejam diretamente voltados a P, D e I. Enquanto 

isso, as concessionárias de O&G se tornaram também aquelas que investiram os maiores 

volumes de recursos em parcerias com as ICTs. 

 

Tabela 3: Investimento nas ICTs voltado para aplicações em O&G 

 

 

Ano 

concessionárias 

obrigação 

ANP(*) 

CT-Petro, 
ações setoriais 

(***) 

CT-Petro, 

ações 

transversais 

(**) 

PRH-ANP 

Universid. 

(*) TOTAIS anuais (****) 

  R$ correntes US$ de 2014 

1998 4.394.420 -  - - 4.394.420 5.491.604 

1999 4.276.480  37.240.000 - - 41.516.480 32.481.213 

2000 8.969.518  112.211.028 - - 121.180.546 90.784.354 

2001 14.470.352 91.356.892 - 13.031.000 118.858.244 67.703.807 

2002 37.298.235 72.472.521 - 18.076.000 127.846.756 57.546.530 

2003 54.022.823 59.028.504 - 11.154.000 124.205.327 52.109.852 

2004 39.680.124 62.322.865 - 22.894.000 124.896.989 53.995.775 

2005 158.500.778 73.606.953 - 15.000.000 247.107.731 124.361.208 

2006 448.480.860 45.992.253 - 24.000.000 518.473.113 282.119.129 

2007 366.897.998 109.585.222 - 27.000.000 503.483.220 298.573.952 

2008 483.361.928 80.593.377 - 19.400.000 583.355.305 352.420.671 

2009 577.045.734 51.306.259 - 26.123.000 654.474.993 364.104.470 

2010 522.840.982 57.322.444 5.326.576 29.176.000 614.666.002 377.223.514 

2011 555.445.938 23.769.492 4.722.222 30.018.000 613.955.652 389.998.832 

2012 816.445.413 29.583.155 35.651.720 20.000.000 901.680.288 476.445.576 

2013 704.658.371 30.991.276 11.154.231 69.811.000 816.614.878 383.751.147 

2014 744.318.923 23.916.279 4.873.700 32.076.000 805.184.902 342.035.131 

Soma 5.541.108.875         3.751.146.763 

       

Fontes: elaborada pelo autor com base em: 
(*) ANP: Anuários Estatísticos e Boletins mensais; 

(**) FINEP: Dept. de Acompanhamento, Avaliação e Gestão da Informação, junho 2015. 

(***) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI/ASCAP, abril 2015. 

(****) Os TOTAIS anuais foram trazidos a valor constante em dólar americano de 2014 (última coluna à 

direita), convertidos pelo câmbio médio do ano para compra, fornecido pelo BACEN/SGS, tendo o dólar sido 

atualizado pelos índices de inflação (Consumer Price Index) fornecidos pelo Departamento de Estatísticas do 

Trabalho do Governo dos Estados Unidos (US Bureau of Labor Statistics). 
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O aumento no montante de recursos destinados a ICTs para P&D em O&G se deveu, 

como mostram a Tabela 4 e o Gráfico 1, a seguir, em primeiro lugar, ao grande aumento na 

produção brasileira de petróleo e gás e, em segundo lugar, ao fato de que, ao longo da 

primeira década do século 21, os preços do petróleo cru vieram aumentando 

significativamente (BP Statistical Review). Esses fatos se somaram para aumentar a receita 

com O&G e, portanto, o montante destinado obrigatoriamente a P, D e I, numa proporção 

maior do que era esperado quando esses mecanismos foram concebidos ao final dos anos 

1990, como mostra a Tabela a seguir. A coluna da direita da Tabela 3, reproduzida na Tabela 

4, abaixo, mostra os montantes crescentes aplicados em ICTs, em cumprimento ao 

Regulamento da ANP, somados aos recursos do fundo setorial CT-Petro e aos recursos do 

PRH-ANP Universidade. 

 

 
Tabela 4: Evolução do preço, da produção brasileira de O&G e do investimento nas ICTs 

 

ano 

preço 

Brent 
(*)

 

produção 

Brasil 
(*)

 

investimento nas ICTs 

(**) 

  US$/bbl mil barris/dia US$ * 10
6
 de 2014 

1998 12,72 1003 5,5 

1999 17,97 1133 32,5 

2000 28,50 1272 90,8 

2001 24,44 1337 67,7 

2002 25,02 1497 57,5 

2003 28,83 1548 52,1 

2004 38,27 1537 54,0 

2005 54,52 1699 124,4 

2006 65,14 1804 282,1 

2007 72,39 1833 298,6 

2008 97,26 1895 352,4 

2009 61,67 2024 364,1 

2010 79,50 2137 377,2 

2011 111,26 2193 390,0 

2012 111,67 2149 476,4 

2013 108,66 2114 383,8 

2014 98,95 2346 342,0 
 

Fontes: elaborada pelo autor a partir de: 

(*) BP Statistical Review of World Energy; 

(**) Tabela 3, coluna da direita.  
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Gráfico 1: Evolução do preço, da produção brasileira de O&G e do investimento nas ICTs 

Fonte: O autor, a partir das tabelas deste texto. 

 

 

O aumento no montante de recursos financeiros canalizados para as ICTs seria ainda 

mais expressivo se uma parcela significativa da arrecadação anual, que deveria ser destinada 

ao CT-Petro, não tivesse sido contingenciada ou retida como “reserva de contingência”, ou 

ainda redirecionada para outros usos de interesse do Governo em função da alteração do 

marco legal do petróleo trazida pela Lei nº 12.351/2010, o que teve, como consequência, o 

redirecionamento desses recursos para o Fundo Social. Em média, o CT-Petro aplicou, entre 

2001 e 2014, apenas 8% do previsto originalmente em lei, como mostra a Tabela 5, a seguir: 
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Tabela 5: CT-Petro: percentual pago às ICTs em relação à obrigação legal 

 

 
 CT-Petro (*) 

ano 

(1) 

arrecadação(*) 

(2) 

Orçamento 

disponível(*) 

(3) 

Pago, ações 

setoriais(*) 

(4) 

pago, ações 

transv. (**) 

(5) 

Pago, P&D em 

O&G nas ICT 

(6)=(4)+(5) 

pago/arrec 

(7)=(6)/(2) 

 
R$ (correntes) % 

01 221.675.306 151.120.489 91.356.892 - 91.356.892 41% 

02 328.136.191 193.866.195 72.472.521 - 72.472.521 22% 

03 435.883.678 88.039.984 59.028.504 - 59.028.504 14% 

04 509.284.619 75.040.000 62.322.865 - 62.322.865 12% 

05 623.001.403 86.560.689 73.606.953 - 73.606.953 12% 

06 761.870.422 120.100.000 45.992.253 - 45.992.253 6% 

07 752.961.694 141.130.679 109.585.222 - 109.585.222 15% 

08 1.064.402.005 118.575.493 80.593.377 - 80.593.377 8% 

09 804.211.485 122.500.000 51.306.259 - 51.306.259 6% 

10 990.466.360 122.000.000 57.322.444 5.326.576 62.649.020 6% 

11 1.321.652.043 95.700.271 23.769.492 4.722.222 28.491.714 5% 

12 1.438.143.048 102.610.872 29.583.155 35.651.720 65.234.875 5% 

13 1.430.692.638 175.598.087 30.991.276 11.154.231 42.145.507 3% 

14 142.600.000 142.600.000 23.916.279 4.873.700 28.789.979 20% 

Total 10.824.980.892 1.735.442.759 811.847.492 61.728.449 873.575.941 8% 

 

Fontes: Elaborada pelo autor com base em: 

(*) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI/ASCAP), 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/27646/Arrecadacao_Dotacao_Orcamentaria_e_Execuc

ao_Financeira___Anos_Anteriores.html       (Obs.: não se esclareceu a arrecadação menor em 2014). 

(**) FINEP, Dept. de Acompanhamento, Avaliação e Gestão da Informação 

 

 

Apesar dessa restrição, os recursos financeiros para as atividades em O&G nas 

universidades e centros de pesquisa, desde a publicação da Lei do Petróleo de 1997, vieram 

apresentando aumentos significativos, sobretudo, em virtude dos gastos obrigatórios das 

concessionárias de O&G em P, D e I (Tabela 3). Diversos fatores se somaram a esse aumento 

de recursos para oferecer ao País uma rara oportunidade de se projetar no cenário mundial de 

inovação tecnológica em O&G offshore: Por um lado, os desafios tecnológicos para 

exploração e produção (E&P) de petróleo, no Brasil, são inerentes aos depósitos em águas 

ultraprofundas ou mesmo na camada pré-sal, que se encontram ao largo da costa brasileira e, 

eventualmente, no outro lado do Atlântico Sul. Além dos ganhos que isso representa, tanto 

para empresas do setor como para universidades e instituições de pesquisa (ICTs), um ganho 

adicional esperado foi a cristalização de um sistema regional de inovação para o setor de 

exploração e produção de petróleo e gás (O&G), englobando também uma cadeia de 
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fornecimento de bens e serviços a qual, no futuro poderá vir a suprir a atividade de O&G em 

outras regiões, como prevê o estudo Tendências Tecnológicas (NEVES et al, 2002). 

 

3.3 REDES: INTERAÇÃO EMPRESA-ICT NO SETOR DE O&G  

 

Como mostramos na Tabela 2, acima, a maior parte dos dispêndios obrigatórios das 

concessionárias de depósitos de O&G em ICTs são feitos pela Petrobras. Portanto, até aqui, 

examinando-se como a Petrobras responde a essa política de inovação para O&G estar-se-á 

tomando conhecimento de uma alta proporção do esforço de interação empresa-ICT em 

O&G. O formato organizacional que a Petrobras, principal empresa de O&G no Brasil, 

escolheu e, portanto, o formato usado com maior intensidade para essa interação empresa-ICT 

foi o de redes cooperativas de inovação tecnológica, ou Redes Temáticas. Portanto, essa 

interação será examinada à luz da experiência com esse modo de organização da produção 

tecnológica. 

A interação da Petrobras com ICTs nessa forma de organização do esforço de P, D e I 

teve início em 1996-1997. Naquela ocasião, a Petrobras, em coordenação com a FINEP, que 

nesse momento implantava seu programa RECOPE, mencionado no item 1.4,  propôs e 

assumiu a coordenação de diversas Redes Cooperativas de Inovação Tecnológica do 

RECOPE, como a rede Simulação e Visualização em Engenharia ou a rede TecSub de 

tecnologia submarina. Portanto, a interação da Petrobras com ICTs teve início antes mesmo 

da Lei do Petróleo e várias das Redes originadas no Programa RECOPE coordenadas pela 

Petrobras, permaneceram em operação mesmo após o encerramento daquele Programa. Na 

realidade, um dos princípios norteadores expressos da gestão tecnológica da Petrobras é a 

integração com parceiros externos na forma de “articulação com diversos atores – 

fornecedores, universidades e até mesmo com outras grandes empresas do setor petróleo – 

para o alcance das suas metas tecnológicas” (FRAGA, 2010). 

Dentro da Petrobras, em 1997-1998, as redes cooperativas foram inicialmente 

denominadas Centros e Redes de Excelência, previstas como um dos projetos estratégicos no 

Plano Decenal 1992-2001 da Petrobras (OLIVEIRA, 1999). Portanto, a Petrobras recorreu a 

redes cooperativas de inovação tecnológica antes da regulamentação, pela ANP, em 2005, da 

obrigatoriedade da interação empresa-ICT por parte das concessionárias dos depósitos de 

petróleo e gás natural. 

Posteriormente, as Redes e Centros de Excelência da Petrobras deram lugar ao que a 

Empresa designou Redes Temáticas e Núcleos Regionais. As Redes Temáticas,  são assim 
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designadas numa indicação de que as mesmas não devem ser vistas como um esforço de 

ciência e tecnologia numa área do conhecimento acadêmico, mas sim como mecanismos de 

atuação em temas que correspondam aos entraves e desafios tecnológicos enfrentados pelas 

empresas na exploração e produção de petróleo e gás. Os temas de interesse para as atividades 

da Empresa são multidisciplinares, já que os problemas e soluções tecnológicas perpassam 

múltiplas áreas do conhecimento acadêmico e esse fato apontaria para a organização de redes 

cooperativas que congreguem grupos e pessoas de diferentes especialidades. Núcleos 

Regionais, por outro lado, são grupos de pesquisa que atuam numa ICT em regiões de intensa 

atividade operacional da Petrobras, para atenderem demandas tecnológicas específicas da 

região (Petrobras, Redes, 2015).  

Os investimentos obrigatórios da Petrobras, referentes à cláusula de P&D dos 

contratos de concessão são usados pela Petrobras para patrocinar projetos de P, D e I em 

parcerias com ICTs, na forma de Redes Temáticas e Núcleos Regionais. Como já 

mencionado, as Redes Temáticas vêm a ser 66 redes cooperativas de inovação tecnológica 

que a Petrobras patrocina junto a ICTs, cobrindo temas de interesse para a suas atividades 

econômicas de exploração (6 redes); produção (17 redes); abastecimento (32 redes); gás 

natural, energia e desenvolvimento sustentável (9 redes); e gestão tecnológica (2 redes). Essa 

categorização das Redes Temáticas reflete o novo Direcionamento Tecnológico descrito no 

item 3.1, que entrou em vigor no final de 2013. Por sua vez, foram implementados sete 

Núcleos Regionais. Esses Núcleos Regionais funcionam na UFBA, na UFS, na UFES, no 

CTEx, na UENF, na PUC-Rio e na UFRN (Petrobras, Redes, 2015). 

O estudo do IPEA (TURCHI et al, 2013) se detém na avaliação dos impactos dessa 

interação, sobretudo para as ICTs. Entre os ganhos apontados pelo estudo estão o aumento de 

recursos para as ICTs, tanto para projetos de P&D como para infraestrutura de P&D nas ICTs. 

De modo geral, o saldo da cooperação com a Petrobras é positivo para a ICT (SALERNO e 

FREITAS, 2013). As ICTs vêem a participação numa rede da Petrobras como algo que traz 

notoriedade para a instituição, facilitando a alavancagem de novos projetos. As redes 

abrangem todo o leque de ICTs credenciadas para tal e a infraestrutura de P&D bem como os 

conhecimentos gerados com as Redes Temáticas da Petrobras são usadas por outras empresas, 

havendo, portanto, transbordamento para outras entidades. Esses autores apontam também “o 

excesso de burocracia para análise dos projetos e efetivação dos contratos” em procedimentos 

“que chegam a durar um ano no trâmite de análise e assinatura entre as partes” (ibid., p. 326). 

TURCHI e PORTO (2013) apontam ainda como avaliações positivas, para as ICTs, da 

interação com a Petrobras: o aumento nos recursos financeiros, enriquecimento curricular dos 
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pesquisadores das ICTs, aumento na capacidade de desenvolvimento de projetos com 

potencial para TT, o selo de competência conferido pela interação com a Petrobras e 

investimento na infraestrutura de P&D financiado pela Petrobras. 
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4 INTERAÇÃO EMPRESA-ICT E REDES: REFERENCIAL TEÓRICO 

Como mostrado no Capítulo 3, a introdução do regime de concessões na exploração e 

produção de petróleo e gás natural veio acompanhada de várias medidas regulatórias, 

inclusive a imposição, às empresas concessionárias dos depósitos de hidrocarbonetos, de 

investirem em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologia associada a essa atividade 

econômica, sendo que metade desses investimentos deveria se dar junto a instituições 

científicas e tecnológicas (ICTs). Esta exigência, como já mostrado, reflete uma característica 

de sucessivas políticas de inovação, de promoverem a interação Empresa-ICT. 

A visão sistêmica do processo de inovação vê a interação entre organizações como 

inerente ao processo. A inovação, normalmente, é vista como baseada em aprendizagem, a 

qual, na abordagem de sistemas de inovação, é entendida como resultando da interação entre 

organizações. Assim sendo, firmas, em geral, não inovam no isolamento. “A abordagem de 

sistemas de inovação (SI) enfatiza que inovação é um processo que envolve mais do que 

firmas ou organizações individuais. A interação e a interdependência estão entre as 

características mais fundamentais na abordagem de SI” (EDQUIST, 2001, p. 51. Trad. livre). 

 

4.1 TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA NA LITERATURA  

 

 

A interação entre universidades e empresas pode tomar muitas formas, assim como os 

próprios formatos desses dois entes podem assumir diversas denominações e, portanto, as 

mais variadas configurações (PLONSKI, 1999). A visão linear pressupõe o desenvolvimento 

de tecnologia na forma de um projeto pela ICT, a partir dos conhecimentos científicos que 

esta detém, que é então transferida para uso comercial por uma empresa. Sem esquecer a 

própria formação de profissionais que integrarão equipes de empresas levando seus 

conhecimentos, há outros formatos de TT que podem levar a inovações nas empresas: A ICT 
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pode gerar empresas startup, pequenos empreendimentos que se desenvolvem a partir de 

tecnologia gerada na ICT e que podem dar origem a negócios, eventualmente respaldados em 

suas fases iniciais em incubadoras, das quais se graduam (ou desincubam) quando ganham 

uma certa robustez para enfrentar o mercado. As incubadoras são centros de interação entre 

empreendimentos emergentes e as atividades de P&D da ICT em que estão localizadas. Na 

visão da hélice tríplice, trata-se de uma forma de a universidade cumprir sua terceira missão, a 

de universidade empreendedora que, além de graduar indivíduos, pode graduar organizações, 

criando novas empresas (ETZKOWITZ, 2009, p. 38). As ICTs podem ainda prestar serviços 

tecnológicos como ensaios laboratoriais de caracterização, testes, medições que 

frequentemente dão origem a um intercâmbio de conhecimento que leva a inovações. Podem 

ser oferecidos serviços de extensionismo, em que a ICT assiste a empresa oferecendo 

assistência técnica na solução de um problema tecnológico ou ministrando cursos e 

seminários de interesse para a empresa. A empresa pode instalar-se num parque tecnológico, 

onde ela se beneficiará da proximidade aos professores, pesquisadores, alunos, laboratórios e 

instalações de P&D, para atender suas necessidades de busca por soluções tecnológicas. 

Finalmente, a interação pode se dar pela parceria entre empresa e ICT na atividade de P&D 

que, como proposto nesta tese, seria a maneira de atuação em redes cooperativas de inovação 

tecnológica. 

Mowery e Rosenberg (2005) mostram que, antes da Segunda Guerra Mundial, os 

vínculos entre a pesquisa industrial e a universitária, nos Estados Unidos, se deviam, em 

grande parte, à dimensão reduzida do financiamento público para P&D na universidade e às 

atividades de treinamento de cientistas e engenheiros pelas universidades públicas para 

empregos em pesquisa industrial. Como mostrado no item 2.1, o pós-guerra, nos Estados 

Unidos e em outros paises, trouxe um incremento nos investimentos públicos em P&D. Ainda 

conforme Mowery e Rosenberg, esses investimentos induziram fortemente, nas empresas dos 

Estados Unidos, o uso de P&D extramuros, sendo que “a maioria dos fundos de P&D federais 

apoiaram a realização de pesquisas por parte de organizações não governamentais”. O uso de 

P&D extramuros passou a ser tratada como Transferência de Tecnologia (T.T.) 

Enquanto TT foi evoluindo de uma atividade marginal para o centro das ações das 

ICTs, várias questões foram levantadas a respeito dos propósitos de universidades e 

instituições tecnológicas, sobre a natureza do conhecimento e o papel da universidade na 

sociedade. 

Convencionalmente, TT é vista como uma expressão do assim chamado 

modelo linear [...]. No entanto, TT pode também ser entendida num quadro 
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não linear mais amplo, que inclua mecanismos de feedback originários das 

invenções e das necessidades da sociedade, retroalimentando pesquisa 

básica. As categorias supostamente discretas da pesquisa básica e da 

aplicada são permeáveis, com intercâmbios entre elas ao longo de uma 

trajetória contínua linear, são suplantadas por “conhecimentos polivalentes” 

que incidem com distintas implicações sobre um mesmo resultado 

(ETZKOWITZ, 2016). 

 

 

Tidd e Bessant definem T.T. como “transpor ideias do laboratório ao mercado” (TIDD 

e BESSANT, 2009, p. 352. Trad. livre). A transferência de tecnologia costuma ser vista como 

um substituto ao investimento próprio em desenvolvimento tecnológico por parte de uma 

empresa. Tidd e Bessant mencionam que nem todas empresas têm os meios para investir em 

P&D. “Para muitas pequenas empresas, o desafio é encontrar maneiras de usar tecnologia 

gerada por outros ou complementar tecnologias essenciais com um conjunto mais amplo 

gerado fora” e prossegue afirmando que “empresas podem sobreviver mesmo sem capacidade 

interna para gerar tecnologia” (TIDD e BESSANT, 2009, p. 83. Trad. livre). 

Possivelmente caberia avaliar melhor em que medida uma empresa de pequeno porte, 

sem dinamismo tecnológico próprio, estaria aparelhada para absorver e se apropriar de 

tecnologia transferida de uma ICT, sobretudo quando se tratar de tecnologias avançadas como 

as que envolvem a exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, 

ultraprofundas e pré-sal. A inovação está cada vez mais relacionada à competência de uma 

empresa para absorver informações, conhecimentos e tecnologias externas (BLASCO e 

CAROD, 2008), sendo a universidade uma entre várias possíveis fontes externas. Maculan e 

Mello (2009) atribuem a reduzida interatividade entre empresas e ICTs à falta de dinamismo 

tecnológico, com algumas exceções, de empresas brasileiras, as quais, por essa razão teriam 

baixa capacidade absortiva. “P&D internos (nas empresas) [...] aumentam a (sua) propensão 

para ampliar a cooperação em P&D com universidades” (BLASCO e CAROD, 2008. Trad. 

livre). Isso se deve ao fato de que empresas sem dinamismo tecnológico próprio terão 

dificuldades no diálogo com as ICTs. A atividade de P&D interna de uma empresa, além de 

gerar informações para seu uso, assegura, para a empresa, a capacidade de absorção de 

conhecimento e de tecnologias de fontes externas (COHEN e LEVINTHAL, apud BLASCO  

e CAROD, 2008). Também TETHER e TAJAR (2008) afirmam que “vínculos com 

especialistas provedores de conhecimento tendem a complementar, mais do que substituir as 

atividades internas de inovação”. Estas afirmações parecem refutar Tidd e Bessant. Mowery, 

reforçando Cohen e Levinthal, sugere que a P&D contratada fora e a realizada internamente 

na empresa constituem modalidades complementares mais do que substitutas (MOWERY, 
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1983, citado em MOWERY e ROSENBERG, 2005, p. 25).  Certamente, a situação 

mencionada por Tidd e Bessant não se aplica às empresas do setor de O&G, especialmente à 

Petrobras. 

“Muitas universidades assumiram uma missão de pesquisa e, em anos recentes, 

universidades se tornaram mais ativas na promoção de atividades de transferência 

tecnológica, de modo a comercializar diretamente as invenções de seus docentes, além de 

contribuirem por meio da publicação dos resultados de suas pesquisas” (SCHILLING, 2013, 

p. 37). O modelo Hélice Tríplice vê esta como a terceira missão das universidades e que veio 

somar-se a suas duas missões tradicionais de formação e de ampliação do conhecimento 

(ensino e pesquisa). A terceira missão seria exercida pela universidade empreendedora 

(ETZKOWITZ, 2009). Essa missão, que prevê transformar o conhecimento gerado na 

universidade em valor, se daria na forma de graduação de empreendimentos gestados no 

ambiente acadêmico, assim como por meio de licenciamento de tecnologia, ou a transferência 

de tecnologia para atividades produtivas da economia, por meio de diferentes arranjos 

organizacionais. 

No caso de O&G, embora haja casos em que a interação entre grandes empresas e 

universidades resultaram em pequenas empresas de base tecnológica (Resarch Based Spin-off 

firms RBSO) como por exemplo a Pipeway e muitas que não sobreviveram, no programa de 

inovação tecnológica promovido pela ANP, prevalece a busca pela transferência tecnológica 

(T.T.) como a passagem, da academia para a empresa, de uma tecnologia para uso da 

empresa. A mesma lógica de transferência tecnológica, que foi característica de sucessivas 

políticas industriais brasileiras, sobretudo desde 1999, aplicou-se também como uma das 

vertentes de capacitação para exploração e produção de petróleo e gás off-shore. Essa foi a 

lógica que fundamentou a criação do Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia para o Petróleo 

(CT-Petro), bem como a exigência legal e disposições normativas da ANP, acima descritas, 

de que, quando a Participação Especial fosse devida, as empresas de O&G investissem em 

P&D, sendo metade em ICTs. Discute-se aqui se essa lógica se sustenta e, em caso negativo, 

se isso se deve a um erro de origem ou à maneira como a lógica da transferência tecnológica 

vem sendo exercida. 

A ideia de promover a interação entre empresas e ICTs no setor de O&G brasileiro, 

ainda que não decorra diretamente da abordagem sistêmica do processo de inovação, tem 

sofrido influência, por parte dos formuladores de políticas, da atenção que estes vêm dando à 

importância dos sistemas nacionais, regionais, sub-nacionais ou setoriais de inovação. “O 

termo Sistemas Nacionais de Inovação [...] se tornou amplamente difundido entre 
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formuladores de políticas” (LUNDVAL, 2004. Trad. livre). Outro aspecto pelo qual a visão 

sistêmica influenciou a formulação de políticas brasileiras de inovação foi o fato de que os 

teóricos desse pensamento viram o papel das políticas de governo como “legítimo e 

necessário para economias catch-up”. O conceito de Sistemas Nacionais de Inovação se 

contrapõe também à noção de que a globalização teria reduzido ou mesmo eliminado a 

importância do estado-nação como foco de políticas públicas (FREEMAN, 2002).  

O conceito de Sistemas Nacionais de Inovação se disseminou e mudou o foco de 

formuladores de políticas responsáveis pelas políticas de pesquisa, inovação e 

desenvolvimento industrial, de um pensamento linear para uma visão interativa da inovação 

(LUNDVAL, 2004. Trad. livre). No entanto, há também mal entendidos e interpretações 

simplistas dos Sistemas Nacionais de Inovação: entre as áreas problemáticas, está o 

relacionamento entre universidade e empresas. Essa interpretação inspirou reformas que 

negligenciam o fato de que universidades cumprem outras funções, por vezes mais 

importantes, de educação e formação de pessoas com capacidade crítica, em lugar de 

funcionar como mera “fonte imediatista de inovação” (LUNDVAL, 2004. Trad. livre). Esse 

tipo de simplificação desconsidera a dimensão sistêmica do conceito e negligencia o 

aprendizado interativo entre organizações. Lundval nota que a ampla disseminação é um 

ganho duvidoso, em vista das distorções a que o conceito é submetido em consequência de 

mal entendidos ou de seu uso para fins políticos. 

No Brasil, refletindo o entendimento, descrito no item 2.3, de que era necessário usar a 

transferência do conhecimento disponível nas instituições científicas e acadêmicas (ICTs) 

para atividades produtivas, o poder público estipulou que empresas explorando concessões de 

exploração de Petróleo, a exemplo do setor de energia elétrica, deveriam investir 1% da 

receita bruta de um determinado campo em P&D “quando a Participação Especial seja 

devida”, sendo que, “pelo menos 50% desse valor devem ser despesas realizadas com a 

contratação de projetos/programas em universidades e institutos de pesquisa e 

desenvolvimento previamente credenciados pela ANP”, conforme estabelecido nos contratos 

de concessão de exploração e produção (Decreto nº 2.705/1998, art. 21 e Resolução ANP nº 

33/2005 que, por sua vez, aprova o Regulamento ANP nº 5/2005). Cabe ainda explicar que 

Participação Especial, acima mencionada, prevista no inciso III do Art. 45 da Lei no 9.478, 

de 1997, constitui compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de 

exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande volume de produção ou 

de grande rentabilidade, conforme os critérios definidos no Decreto no 2.705/1998. Em 2014, 
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a ANP iniciou um processo de consulta pública para introduzir alterações no supra-citado 

Regulamento. 

Além dos dispositivos mencionados acima, específicos para O&G, outros 

instrumentos legais e normativos mais genéricos foram criados como instrumentos de uma 

política pública conducente à interação empresa-ICT. Entre esses, descritos no item 2.3, os 

diversos fundos setoriais de ciência e tecnologia, as ações transversais e os projetos 

cooperativos, a Lei nº 10.973/2004 (Lei da Inovação), a Lei nº 11.196/2005 (incentivos fiscais 

com dispositivos indutores da interação) e, sobretudo, a própria intenção manifesta nas 

sucessivas formulações de política industrial, como mostrado no Capítulo 2, revelam a lógica 

da “transferência tecnológica” (T.T.) por trás das normas e ações governamentais. 

Das indústrias brasileiras que implementaram inovações, de produto ou processo, 

30,5% foram parceiras de cooperação com ICTs. Entre as empresas de eletricidade e gás, essa 

percentagem sobe para 70,4% (PINTEC 2011, p. 55). No entanto, não é dito quanto dessa 

percentagem se deve à obrigatoriedade legal de as concessionárias de energia elétrica, assim 

como as de O&G, de contratarem P&D com ICTs (Lei 9.991/2000 alterada pelas Leis 

10.438/2002, 10.848/2004, 11.465/2007, 12.111/2009 e 12.2012/2010) e pela ação 

regulamentadora da ANEEL. 

Lundval (2004) sintetiza a visão dos sistemas de inovação como a análise da maneira 

como o conhecimento evolui por meio dos processos de aprendizado e de inovação. Apesar 

do enfoque encontrado na literatura sobre sistemas nacionais de inovação e do fato de que, a 

partir de 1999, as formulações de políticas de inovação encerrassem uma visão sistêmica do 

processo, em sua prática, as políticas brasileiras de promoção da interação empresas-ICTs, 

ainda carregam uma lógica que, em certa medida, têm subjacente, como já mostrado, uma 

visão linear do processo de inovação, ainda que não explícita. Cassiolato (2010) confirma 

essa constatação, afirmando que os mecanismos de estímulos à inovação da política brasileira 

“implicitamente se baseiam numa perspectiva linear da inovação e enfatizam sobremaneira o 

apoio fiscal e financeiro a P&D” e, com isso, “deixam de lado importantes aspectos do 

processo inovativo, como aqueles voltados a estimular o aprendizado nas empresas e na 

sociedade em geral”. 

Essa visão está refletida em mecanismos como a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, 

art. 16º), que busca disciplinar a oferta de tecnologia das ICTs ao propor, por exemplo, a 

criação dos núcleos de inovação tecnológica (NITs) “com a finalidade de gerir sua política de 

inovação” (a política de inovação das ICTs), zelando “pela manutenção da política 

institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de 
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transferência de tecnologia”. Evidentemente, tratando-se de entidades públicas, as ICTs 

devem proteger sua propriedade intelectual (PI). O resultado, no entanto ainda merece uma 

comparação da relação entre o gasto com requerimento de proteção patentária e resultados 

auferidos pela ICT com licenciamento da tecnologia gerada. A quantidade de depósitos de 

pedido de patente, por parte de ICTs brasileiras veio aumentando significativamente, em 

conformidade com diretrizes da maioria das ICTs de proteger sua PI. A atividade de 

acompanhamento dos pedidos de patente e da manutenção das patentes foi a que mais 

consumiu tempo dos NITs (TORKOMIAN et al, 2016). Não obtivemos dados sobre a 

comercialização de tecnologia por parte das ICTs. Plonski (2016), por outro lado, afirma que 

o nível de TT é subestimado devido a falhas no entendimento, na aferição e na conceituação 

do que seja interação empresa-ICT. Ainda segundo Torkomian et al (2016), a principal fonte 

de receita das ICTs, na interação empresa-ICT, têm sido esforços de pesquisa conjunta das 

ICTs com empresas. Os mesmos autores ainda chamam atenção para a importância da Lei de 

Inovação na definição dos tipos de cooperação que poderiam ser contratados entre empresa e 

ICT, na definição da titularidade da PI, na promoção de empreendedorismo nas ICTs, na 

formação de empresas de base tecnológica e no compartilhamento de infraestrutura de P&D. 

Os autores constatam ainda que a Lei de Inovação não afetou igualmente todas ICTs. 

Embora, como mostrado, as políticas de inovação desde o final dos anos 1990 já 

vinham propondo o estímulo à interação empresa-ICT, Torkomian et al (2016) afirmam que 

“o processo de TT na maioria das universidades brasileiras ainda se encontra nos estágios 

iniciais”, e entre as atividades dos NITs, hoje, estão cursos de empreendedorismo para a 

comunidade interna e externa à ICT, cursos sobre PI para as equipes do NIT, junto a outras 

atividades visando estimular a criação de startups a partir de ideias nascidas na ICT. Os 

autores apontam a Agência de Inovação da USP e o Inova UNICAMP como os NITs mais 

proativos na busca por tecnologia que tenha potencial para ser comercializado. No entanto, 

nem todos os NITs fazem uma avaliação mercadológica da tecnologia antes de depositar o 

pedido de patente, mas gradualmente, os NITs estão ficando mais seletivos quanto ao 

patenteamento das invenções, dado o grande número de patentes que não são licenciadas. Os 

autores verificaram também que a TT nas ICTs brasileiras se dá mais pelo licenciamento do 

que pela criação de empresas spin-off. Os autores afirmam que o foco de vários dos NITs 

brasileiros está mais em proteger a tecnologia do que transferi-la para empresas. Ainda que a 

ideia dos NITs carregue um substrato ofertista, eles trazem um efeito benéfico que é o de ter a 

comunidade acadêmica atenta para a tecnologia que pode ser objeto de uso comercial. 
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Órgãos com missão semelhante à dos NITs existem no exterior em universidades que 

têm interação intensa com empresas (conhecidos como technology transfer office – TTO) e 

visam proteger os ativos intangíveis da universidade além de ampliar a intensidade com que 

pesquisas feitas nas ICTs levam a inovações com resultados comerciais (SCHILLING, 2013). 

Nos Estados Unidos, sua criação foi regida pelo Stevenson-Wydler Technology Innovation 

Act de 1980 (Public Law 96-480, section 6-a e section 8). Também o Bayh-Dole Act deu às 

universidades públicas ou que fazem pesquisa com recursos públicos a possibilidade de 

arrecadar royalties de empresas que se valem dos resultados de pesquisa feita nessas 

universidades. O objetivo dos TTOs é aumentar a proporção de projetos de P&D das 

universidades que são transferidos a empresas. A importância relativa dos TTOs vem 

aumentando no orçamento das universidades norte americanas quando confrontado com o 

total da verba para P&D. Ainda assim, a receita oriunda de atividades de transferência de 

tecnologia nas universidades dos Estados Unidos ainda é bastante reduzida como parte de seu 

orçamento total para P&D (SCHILLING, 2013). As responsabilidades do TTO da 

Universidade da Califórnia San Diego (UCSD), por exemplo, são expressas como sendo: 

administrar a Propriedade Intelectual (PI) desenvolvida pelos pesquisadores daquela 

universidade, enquanto empregados da UCSD ou que usam recursos da UCSD; desenvolver 

proteção e formular estratégias que maximizem o valor do uso de PI da UCSD; exercer a 

autoridade para assinar licenciamentos e outros acordos de PI; e assistir e orientar o quadro da 

UCSD em assuntos relacionados a PI (UCSD 2015). O TTO da Cornell University, o Center 

for Technology Licensing (CTL), gerencia a tecnologia gerada nas diversas unidades de sua 

Universidade. 

Ambos TTOs aqui mencionados são exemplos de casos de sucesso e, segundo 

divulgam em seus sites, são altamente lucrativos e trazem bons negócios para as 

universidades às quais são vinculados. Uma parcela significativa de empresas, no mundo, 

relatam que pesquisa realizada por instituições públicas e sem finalidade lucrativa as 

capacitou para desenvolverem inovações que de outra maneira não teriam sido obtidas 

(SCHILLING, 2013). No entanto, “apenas um número limitado de universidades no mundo 

geram receita e lucro como resultado de suas atividades de licenciamento e spinout [...] 

muitos TTOs aspiram a gerar lucros, mas representam, frequentemente, um custo para as 

universidades” (GUILLIAMS, 2013. Trad. livre). Embora a receita oriunda de atividades de 

transferência de tecnologia ainda seja relativamente pequena comparativamente ao orçamento 

de pesquisa das universidades, sua importância aumenta rapidamente. Universidades também 

contribuem significativamente à inovação, por meio da publicação de resultados de pesquisas, 
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os quais são incorporados ao esforço de desenvolvimento de outras organizações e indivíduos 

(SCHILLING, 2013). Não se tem notícia, no Brasil, de algum NIT que tenha mostrado 

lucratividade em sua atuação. As instituições de P&D, segundo Resende et al (2013), não têm 

um entendimento completo do que as empresas necessitam tendo as TTOs merecido uma 

atenção pequena por parte dos formuladores de políticas e de líderes institucionais.  

As políticas públicas têm, subjacente, a ideia do modelo “do laboratório ao mercado”. 

A hipótese deste trabalho é que esse modelo tem suas limitações. Transformar a tecnologia 

gerada na ICT em produto a ser comercializado, na forma de patente, pode representar um 

ônus, mais do que um ganho para a universidade. Pode não ser conveniente, para a ICT, 

incorrer no custo de depositar um pedido de patente e acompanhar o processo, a depender do 

mercado que se pretende explorar. No caso de ICTs públicas brasileiras, ainda há a 

obrigatoriedade de seguir os trâmites da Lei de Licitações na alienação de PI que, se por um 

lado protegem a ICT, por outro podem tirar a flexibilidade e a agilidade da negociação. Em 

2012, o então Reitor da UFMG, Clélio Campolina declarou que “A transferência de patentes é 

um imbróglio geral. Um marco legal é fundamental” (JC e-mail). Também fora do Brasil, 

empresas se queixam de que para obterem, de uma ICT, licença para uma tecnologia é um 

processo de negociação longo e burocrático. Funciona melhor quando a empresa já tem uma 

atividade de P&D, sabe o que precisa e conhece o que se faz na ICT (ZACHARY, 2007). Este 

conhecimento, por sua vez, advém da presença intensa da empresa na ICT e do intercâmbio 

de informação entre essas entidades. 

Etzkowitz e Hultén (2016) recomendam uma nova métrica para avaliar NITs (ou 

TTOs), que acrescente indicadores qualitativos às avaliações quantitativas hoje praticadas. 

Alertam que muitos dos ganhos da interação empresa-ICT passam desapercebidos numa 

avaliação tradicional, tais como a contribuição para a competência acadêmica, contribuição 

para a infraestrutura regional de inovação, o aparecimento de competências internas, a 

contribuição para colaboração entre empresas e a criação de pré-condições para inovação. Os 

autores enxergam os TTOs objeto de seus estudos como tendo superado o foco de 

patenteamento e avançado para um foco mercadológico. Agora, a ideia por trás das 

recomendações desses autores se prende ao entendimento de que os NITs devam ser avaliados 

não mais apenas com um foco mercadológico, para incluirem também um foco pré-

competitivo, ou pré-comercial. Para tanto, os autores recomendam que sejam incluidos na 

avaliação, variáveis como tempo e recursos dedicados a atividades educacionais de docentes e 

discentes sobre TT, tempo e recursos gastos na identificação de ideias que potencialmente 

podem ser comercializadas, tempo e recursos gastos no levantamento de verbas para apoio a 
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P&D, tempo e recursos despendidos na solução de conflitos de interesse entre pesquisadores, 

tempo e recursos gastos na criação de estratégias alternativas para chegar aos pesquisadores e 

comercializar os resultados. Essa nova avaliação, de certo modo responderia às críticas de 

Guilliams e outras referidas acima. 

Estudos revelam que empresas consideram sua pesquisa conduzida intramuri 

representam a fonte mais importante de inovação. Essa percepção parece ser corroborada pela 

evidência de gastos com P&D e suas vendas. O gasto com P&D como um percentual do 

faturamento de uma empresa apresenta uma forte correlação positiva com a taxa de 

crescimento das suas vendas, venda de novos produtos e rentabilidade (SCHILLING, 2013). 

Boardman e Ponomariov (2009) constataram que interações empresa-ICT podem assumir 

muitos formatos, inclusive contratos de pesquisa, incubadoras, parques tecnológicos, 

aceleradoras, prestação de serviços e outros arranjos formais, mas que uma parcela grande das 

interações são informais e que cooperação empresa-ICT bem sucedida se dá, em sua maior 

parte, pelo intercâmbio pessoal. “O licenciamento de invenções representa uma visão bastante 

limitada das maneiras pelas quais cientistas das universidades podem trabalhar com empresas 

privadas” (BOARDMAN e PONOMARIOV, 2009. Trad. livre). Etzkowitz (2016) destaca 

que a proliferação de iniciativas, muito além dos NITs (TTOs) e do licenciamento de PI 

indica “uma mudança na missão: a universidade Humboldtiana do século XIX, com sua 

missão dual (ensino e pesquisa), está se tornando a Universidade Hélice Tríplice do século 

XXI. 

A contribuição da universidade à intensificação da inovação tecnológica, além 

evidentemente da formação de recursos humanos, se dará pelo intercâmbio de informação 

com empresas no processo de inovação, em que o desenvolvimento de produto ou processo 

será fruto de uma parceria, mais do que de uma relação cliente-fornecedor, na qual a 

universidade produz uma tecnologia, como produto acabado, a ser adquirido pela empresa. 

Tal parceria, para ser profícua, deve envolver a participação ativa de todos os interessados 

desde os estágios iniciais de identificação e definição do problema, passando pela formulação 

do projeto, a execução dos trabalhos de P&D, até o momento em que tenham início as 

atividades industriais e comerciais de aproveitamento da tecnologia desenvolvida. Os 

parceiros haverão de encontrar uma forma de compartilhar os resultados auferidos. Exemplos 

de interação empresa-ICT são vistos como aqueles em que os parceiros atuam em interação 

estreita compartilhando instalações e informação. No California NanoSystems Institute da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), por exemplo, empresas trabalham a 

partir da nanotecnologia dominada pelo Instituto, dentro dos laboratórios do Instituto, 
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desenvolvendo, em parceria com o pessoal acadêmico, aplicações que a empresa pretende 

explorar (FLANIGAN, 2009). 

Em seu artigo, Leten et al investigam como a presença de universidades funciona 

como catalisadora de atividades inovativas para empresas adjacentes, analisando 

conjuntamente e comparando os efeitos da atividade educacional e da pesquisa das 

universidades sobre o desempenho tecnológico das empresas, na forma de transbordamentos 

(spill overs) sobre as atividades tecnológicas das empresas (LETEN et al, 2014). A partir 

dessa constatação, aquele autor aponta: 

 

[...] a relevância de políticas que expressamente promovam a qualidade 

científica das universidades, como fator de aprimoramento das competências 

tecnológicas de suas regiões. As políticas correntes tendem a enfatizar 

educação, bem como a criação e a promoção de uma orientação 

empreendedora nas universidades, tanto na Europa como nos Estados 

Unidos, enquanto a excelência científica das universidades é negligenciada 

ou tomada como fato consumado (LETEN et al, 2014. Trad. livre).  

 

 

A parceria, como se verá adiante, para ser bem sucedida depende de os gestores 

desenvolverem, entre os diversos participantes e stakeholders, alguns elementos 

comportamentais e atitudinais que vêm da familiaridade, da intensificação do contato formal e 

informal, da confiança, da coesão entre os participantes, da unidade de propósitos, da boa 

vontade, agrupados sob o conceito de capital social.  “Sugere-se que as contribuições (das 

universidades) sejam, na verdade, indiretas pelo fornecimento de uma força de trabalho 

habilitada e permitindo um intercâmbio de conhecimento por meio de suas redes eficientes e 

pela riqueza de capital social” (GUILLIAMS, 2013. Trad. livre). São apontados adiante 

alguns aspectos em que as políticas públicas devem contribuir nessa direção. 

 

4.2 TT NAS REDES COOPERATIVAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Com frequência, empresas se deparam com a necessidade de decidir se realizam uma 

atividade de P, D e I dentro de suas próprias instalações ou se a fazem ou fazem parte dela em 

colaboração com um ou mais parceiros externos. Uma proporção relativamente alta das 

inovações surge, não de um indivíduo ou de uma organização, mas do esforço colaborativo de 

múltiplos indivíduos ou orgnizações. A inovação é crescentemente o resultado de esforços 

colaborativos, fruto de ações em rede (networking). A colaboração frequentemente permite às 

empresas obter mais e mais rapidamente, com menor custo e risco do que se atuasse 
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isoladamente. Contudo, a colaboração também leva a empresa a abrir mão de parte do 

controle sobre o desenvolvimento e também de parte da remuneração esperada como 

resultado da inovação, além de expor a empresa a risco de malfeito dos parceiros 

(SCHILLING, 2013, p. 153).  

Embora no objeto desta tese as redes cooperativas de inovação tecnológica visem, de 

modo geral, oferecer uma forma de organização para a interação empresa-ICT, a maior parte 

do que se tem escrito sobre redes refere-se a colaboração entre os mais variados tipos de 

organizações e/ou indivíduos. Em muitos casos as redes congregam várias empresas com 

interesses comuns e competências, serviços e capacidades complementares. Há redes que 

congregam várias empresas de uma mesma cadeia produtiva. Há outras que congregam 

organizações de natureza distinta e em algumas redes se encontram até concorrentes, 

colaborando em tecnologias em geral pré-competitivas. Entre as vantagens que podem ser 

oferecidas por redes cooperativas estão a possibilidade de uma empresa usar competências ou 

recursos de que não dispõe, a empresa pode usar capacitação ou recursos de um parceiro em 

lugar de desenvolvê-los dentro de suas instalações, a fim de não despender tempo e dinheiro 

com seu desenvolvimento e, com isso, reduzir o tempo para uma inovação chegar ao 

mercado. A colaboração com parceiros pode ser fonte importante de aprendizagem. Há várias 

outras motivações que podem levar uma empresa a participar numa rede colaborativa de 

inovação tecnológica (SCHILLING, 2013, p. 156). 

Nas últimas duas décadas, um número crescente de projetos de pesquisa e de ensino 

foram empreendidos em arranjos cooperativos (VERSPAGEN e DUYSTERS, 2004), nos 

quais diferentes entidades assumem tarefas distintas com vistas a chegar a um resultado de 

interesse comum. Muito tem se escrito sobre redes cooperativas de inovação tecnológica ou 

redes cooperativas de pesquisa e, todavia, ainda se trata de uma experiência relativamente 

nova e há espaço para um melhor entendimento de seu funcionamento. “O conhecimento 

sobre métodos de gestão em redes que congregam distintas organizações ainda é escasso” 

(OJASALO, 2008. Trad. livre). 

“A perspectiva dos Sistemas de Inovação considera um conjunto mais amplo de atores 

e instituições (além de indivíduos e empresas, como promotores de inovação) na formatação 

do processo de inovação. Ela leva o empreendedorismo coletivo um passo adiante ao 

promover a formação de redes entre empresas e dessas com ICTs” (LUNDVAL, 2004. Trad. 

livre). 

Há um reconhecimento crescente da importância de redes cooperativas de pesquisa e 

desenvolvimento para se chegar a inovações bem sucedidas (SCHILLING, 2013, p. 31). 
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Redes cooperativas são diversas em sua natureza, no seu formato, no modo como operam, na 

sua missão, ou em seus campos de especialização e, de modo geral, não são exclusivamente 

um modelo de organização da transferência tecnológica ou de interação empresa-ICT. Muitas 

redes cooperativas são, na verdade, um modelo para compartilhamento de esforços, de 

competências, de conhecimentos ou de infraestrutura de P&D e, em muitos casos, contam 

com a participação de diferentes empresas, instituições e indivíduos, atuando na direção da 

consecução de um objetivo comum. A colaboração em redes inclui (mas não se limita a) joint 

ventures, licenciamento, terceirização, associação para pesquisa, programas conjuntos de 

pesquisa com recursos governamentais, redes de intercâmbio técnico e científico e redes 

informais (SCHILLING, 2013, p.31). Adicionalmente, é variada a maneira pela qual as redes 

evoluem: Algumas são transitórias ou surgem com um propósito específico, enquanto outras 

se expandem e assumem novas funções. Variados tipos de redes têm sido descritos, por vezes 

sob diferentes denominações, tais como cocriação da empresa Natura (2015), ou os 

“Collaboratories” da IBM (HAMM, 2009) que somam os esforços de pesquisadores da IBM 

aos dos pesquisadores de instituições acadêmicas e outras. A Arthur D. Little denomina seu 

modelo de “co-innovation” (ODENTHAL et al, 2004). Há os “aglomerados de excelência” 

alemães, fruto da Iniciativa de Excelência de 2005 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010), 

voltada à promoção da cooperação entre instituições na Alemanha e internacionalmente. 

Também no setor de tecnologias da informação e das comunicações (TIC), vemos empresas 

como a Microsoft, a Apple, a Google, ou a Facebook formando redes de colaboradores que 

desenvolvem aplicativos para suas plataformas de produtos ou aplicativos que funcionam no 

ambiente de seus sistemas operacionais. Em alguns setores, conjuntos de empresas se 

congregaram na criação de consórcios de P&D, como o Semiconductor Research Corporation 

(SRC), sem fins lucrativos, ou o American Iron and Steel Institute (AISI). 

Redes são frequentemente tratadas como Organizações Virtuais (OJASALO, 2008), 

um conjunto de entidades cujo relacionamento não se limita a transações comerciais do tipo 

insumo/produto, mas para as quais o intercâmbio é, em grande parte, de informação e 

conhecimento e que atuam no mercado como uma organização única, com uma estratégia 

conjunta. Além disso, ainda que algumas redes cooperativas de inovação tecnológica possam 

renovar-se e engajar-se em novos projetos, como mencionado acima, a expectativa usual é 

que tenham um prazo de existência limitado. Em outras palavras, não se espera que 

sobrevivam ao seu objetivo ou que continuem a existir para além da razão pela qual foram 

criadas. O modelo Riemer & Klein (RIEMER e KLEIN, 2006) apresenta o ciclo de vida das 

redes como composto de seis estágios desde seu início até o momento em que se 
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desmobilizam ou se transformam, a saber: começo, estruturação, implantação, estabilização 

da operação e, alternativamente, sua transformação para uma nova missão ou dispersão. 

O conceito de redes é bastante flexível. Uma rede pode ser definida como uma 

organização de coesão tênue, consistindo de diferentes grupos ligados entre si por vínculos de 

naturezas diversas. Redes são, tipicamente centros “não-físicos”, geograficamente dispersos, 

que contam com meios de comunicação avançados, a fim de promover a interação de 

participantes com qualificações complementares (WEISZ e ROCO, 1996). 

Em alguns casos a proximidade geográfica pode ensejar a formação de redes 

cooperativas de inovação tecnológica, como no Vale do Silício, ou como seria de se esperar 

da presença, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro, de um conjunto de empresas no Parque 

Tecnológico da UFRJ, de instituições, laboratórios, centros de pesquisa e a própria 

universidade, com acentuada orientação para atuar em O&G offshore. Em outros casos, as 

redes se compõem de participantes geograficamente dispersos, cujos esforços são reunidos em 

torno de interesses comuns. 

Muitas formas de redes emergiram e, como previsto por Porter, “A competição se dará 

entre aglomerados ou entre conjuntos de unidades de negócios relacionados, mais do que 

entre unidades de negócio individuais” (PORTER, 1985, p. 364. Trad. livre). Ademais, 

“empresas vêm se tornando mais especializadas e, portanto, com maior foco em suas 

competências centrais. Em consequência, mesmo organizações maiores e tecnologicamente 

mais autossuficientes necessitam conhecimentos fora de suas especialidades e, desse modo, 

contam, mais do que nunca, com interação com vários atores” (SHIN e PARK, 2010. Trad. 

livre).  

“A literatura sobre inovação indica que, ao longo das duas últimas décadas, tem 

havido uma mudança sistemática e fundamental no modo pelo qual as empresas levam a cabo 

suas atividades de inovação. Em particular, houve um aumento tremendo no uso de redes 

externas por parte de empresas de todos portes” (ZENG et al, 2010, p. 182). O aumento na 

quantidade de parcerias na forma de redes é “devido à maior complexidade científica e 

tecnológica e a uma incerteza mais alta, que cerca P&D, maiores custos de projetos de P&D e 

ciclos de inovação mais curtos, que favorecem a colaboração” (HAAGEDORN, 2002, citado 

em OJASALO, 2008. Trad. livre). A ideia de inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) é o 

reconhecimento de que o futuro da pesquisa ultrapassará fronteiras nacionais e paredes 

empresariais. “Provavelmente, as fontes mais significativas de inovação não são organizações 

individuais, mas redes cooperativas, que alavancam recursos e competências a partir de 
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múltiplas organizações e indivíduos. Redes cooperativas são especialmente importantes em 

setores de alta tecnologia” (SCHILLING, 2013, p. 37). 

Como decorrência dos custos crescentes da inovação tecnológica, um propósito 

expresso do uso de redes seria o de compartilhar custos e esforço. No entanto, considerações 

de natureza estratégica têm um papel importante, ainda que menos visível do que fatores 

econômicos e financeiros. Uma motivação importante para participar em uma rede é 

beneficiar-se de conhecimentos, especialidades e capacitações complementares. “Um 

agregado de competências pode ser importante para permanecer competitivo” (HUSSINGER, 

2010. Trad. livre). Além disso, uma rede se compõe de pessoas ou organizações com 

históricos e interesses distintos e, desse modo, representa uma seção transversal do universo 

de negócios em que atua uma empresa. Portanto, o participante de uma rede se assegura um 

posto privilegiado de observação, para monitorar o ambiente em que sua empresa faz 

negócios. Além disso, uma rede representa a oportunidade de compartilhar o risco de investir 

em P&D, oportunidade de fertilização cruzada que resulta da colaboração de pessoas e 

organizações com diferentes competências ou serviços, além de aumentar a velocidade ao 

mercado, uma variável que tem ganho importância (CLAUSEN e KORNELIUSSEN, 2012). 

Chen et al (2010) apontam para a importância de se estudar a rapidez para chegar ao mercado 

como função do arranjo organizacional. A presença de distintos participantes em redes 

cooperativas de inovação tecnológica sugere que as redes sejam um tipo de organização que 

favorece maior rapidez ao mercado. A proposta deste trabalho sugere acrescentar (Capítulo 5) 

ao arranjo organizacional, apontado por Chen et al, atitude e comportamento como fatores 

que contribuem para aumentar a eficácia das redes na função de inovação tecnológica. 
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5 CAPITAL SOCIAL 

Dado que, como já definido, redes cooperativas de inovação tecnológica não são 

“físicas”, nem organizações legais ou hierárquicas, elas não são movidas exclusivamente por 

relações de autoridade nem de cliente – fornecedor. Redes são, em grande parte, um 

fenômeno social. A participação envolve importante componente de adesão voluntária. 

Mesmo no caso de redes envolvendo diferentes empresas, “alianças são arranjos voluntários 

entre empresas independentes que compartilham ou fazem um intercâmbio de recursos para o 

desenvolvimento conjunto de produtos e serviços” (LAVIE et al, 2012. Trad. livre). Redes 

compõem-se de relações sociais. O bom desempenho desse tipo de arranjo organizacional 

depende, portanto, também de atitudes como familiaridade, confiança, boa vontade, 

compromisso, coesão e identificação com objetivos comuns. Tais atributos podem ser 

agrupados sob o conceito de capital social.
 1,

 
2
 

 

                                                 

 
1
 HODGSON (2014) critica o uso dos termos capital social, capital humano, etc. Ele lembra que, da idade média 

ao início da era moderna, capital designava tão somente dinheiro passível de investimento ou investido em 

negócios. Adam Smith deu novo uso à palavra, que passou a significar ativos fixos, equipamentos e pessoas. 

Antes de Adam Smith, o termo capital referia-se a dinheiro ou ativos de alta liquidez que poderiam ser usados 

como garantias (collaterals). Hodgson questiona a alteração no significado por economistas e sociólogos, 

pontuando a importância, para o capitalismo, da propriedade que possa ser oferecida como garantia 

(collateralisable property). Hodgson afirma que capital humano só pode ser usado como garantia se os humanos 

envolvidos forem escravos. Capital Social não pode jamais ser usado como garantia e não pode sequer ser 

apropriado. Portanto, Hodgson entende que economistas e sociólogos deveriam voltar ao sentido pré-smithiano 

da palavra. Neste texto, no entanto, a expressão capital social é usada no sentido consensualmente aceito nas 

ciências sociais, apesar de Hodgson propor retroceder com o termo a seu significado etimológico. A expressão 

capital social, malgrado a crítica de Hodgson, é consagrada e usada em textos científicos, como ele mesmo 

admite em seu artigo. A linguagem é dinâmica e, o uso das palavras e das expressões idiomáticas passa por 

mudanças. Portanto, o autor acredita que o uso do termo capital social não prejudicará o entendimento deste 

texto. 
2
 Outro sentido para o termo Capital Social, que não guarda relação com o significado usado nesta tese, é 

encontrado em contabilidade, onde representa uma parcela do patrimônio líquido de uma empresa. 
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5.1 CAPITAL SOCIAL NA LITERATURA 

 

Capital Social é um conceito das ciências sociais.
 
“Capital social [...] refere-se a 

relações entre pessoas, [...] corporificadas em normas coletivas de comunidades e a 

confiabilidade do ambiente social, do qual dependem obrigações e expectativas” 

(JACKMAN, 2001, p. 14216. Trad. livre). Bourdieu define capital social como “o conjunto 

de recursos reais ou potenciais vinculados a uma rede duradoura de relações, mais ou menos 

institucionalizadas, de familiaridade e reconhecimento recíproco” (BOURDIEU, 1986. Trad. 

livre). 

Mark Granovetter, sociólogo norte-americano foi, nos anos 1970, um dos precursores 

da noção de que relações sociais representam valor econômico. “Capital social pode ser 

definido como a boa vontade ou a vantagem disponível aos atores dentro de uma rede social” 

(ADLER e KWON, 2002. Trad. livre). Alguns artigos se referem a Confiança Organizacional 

como um fator que conduz à disposição de indivíduos a usar e compartilhar informação e 

ideias (DAVENPORT e PRUSAK, 1998; EMPSON, 2001; HENDRICKS, 1999; HINDS; 

PFEFFER, 2003; HUSTED e MICHAILOVA, 2002; McDERMOTT e O’DELL, 2001). 

Confiança Organizacional encerra algumas das ideias que fazem parte do conceito de Capital 

Social. McAllister (1995) mediu Confiança Organizacional, aplicando uma escala bi-

dimensional, em termos de afeição e em termos de conhecimento e concluiu que a confiança 

baseada na afeição induz a disposição para compartilhar conhecimentos tácitos, enquanto que 

a confiança organizacional baseada no conhecimento, influencia o uso do conhecimento. 

Esses autores, no entanto, dedicam sua atenção principalmente ao uso e compartilhamento de 

conhecimento entre pessoas e organizações, o que vem a ser um dos aspectos conducentes ao 

bom desempenho de redes cooperativas de inovação tecnológica. Outro autor que escreve 

sobre atitudes e seu impacto sobre a inovação tecnológica é Christensen (2003, p. 205), que 

atribui a capacidade para inovação disruptiva de uma organização a três fatores, 

nomeadamente: recursos, processos e valores. Ele reune esses fatores na sigla RPV. O terceiro 

desses fatores, valores, reflete a cultura organizacional, as regras codificadas e as tácitas que 

governam o relacionamento dentro de uma organização. Este fator tem uma interseção com o 

conceito de capital social. 

A abordagem sociológica do capital social “difere das definições da economia, no 

sentido de que, enquanto economistas tendem a ver o capital social como uma característica 

de indivíduos, a sociologia enxerga o capital social como uma característica de grupos de 

pessoas” (RUTTEN e BOEKEMA, 2007. Trad. livre). Gobbo e Olsson (2010) citam 
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Granovetter, para dizer que os atores não agem com uma racionalidade econômica perfeita, 

por estarem inseridos em redes sociais com outros atores, os quais são capazes de oferecer 

maior acesso a recursos e informações. Nesse sentido, os atores são afetados pelo 

comportamento social, de modo tal que as escolhas de comportamento são feitas buscando o 

equilíbrio entre a racionalidade econômica interna e as forças sociais externas. Esses autores 

distinguem, nas redes, entre vínculos fortes e vínculos fracos, para afirmarem que, enquanto 

vínculos fortes favorecem redes focadas em implantação, atores que cultivam vínculos tênues 

terão melhor acesso a perspectivas e informações externas e, desse modo, estarão mais bem 

posicionados para inovação do que o grupo de colegas com vínculos fortes. Ou seja, a rede 

inova melhor quando as relações entre os diversos atores forem entendidas como fruto da 

disposição para colaborar, mais do que como resultado de vínculos formais que imponham 

uma atuação como resultado de obrigações assumidas como resultado de uma relação 

hierárquica ou de uma relação cliente/fornecedor. No entanto, a literatura consultada não é 

unânime nesse entendimento da interação Empresa–ICT: Hameri (1996) afirma que sem uma 

interação com a indústria que seja organizada e que tenha foco, a empresa não se beneficiará 

dos ganhos resultantes da pesquisa básica. Nosso entendimento é que, conquanto a interação, 

evidentemente não possa prescindir de foco e de uma interação organizada, para que haja 

ganho, deve haver, além de foco e organização, também intercâmbio de informação e uma 

componente informal no relacionamento alimentada de capital social. 

Durkheim, um dos pais da sociologia, “reconhecia a relação entre associação e 

obrigação. Ser membro de um grupo ou de uma sociedade traz consequências para o 

indivíduo. Ele ou ela compartilha normas, valores, convenções, etc. que dão forma ao grupo e 

afetam a maneira pela qual o grupo vê o mundo a sua volta” (RUTTEN e BOEKEMA, 2007. 

Trad. livre). Rothschild e Darr (2005), por sua vez, mencionam “redes informais”, no sentido 

de que haja vínculos informais entre atores sociais em universidades, incubadoras e indústria. 

Eles afirmam que “redes informais desempenham um papel central no desenvolvimento de 

tecnologia emergente”. A ideia desses autores sobre redes informais se refere a 

relacionamentos sociais construídos em torno de atividades de longa duração. Como 

mencionado no capítulo anterior, redes cooperativas de inovação tecnológica são 

organizações de ligação tênue, nas quais ligações informais são mais importantes do que as 

formais. “A ideia central da teoria do capital social é que redes sociais têm valor (e que) 

contatos sociais afetam a produtividade dos indivíduos. Além disso, capital social se refere a 

conexões entre as redes sociais de indivíduos e as normas de reciprocidade e de confiabilidade 

que surgem delas” (PUTNAM apud RUTTEN e BOEKEMA, 2007. Trad. livre). 
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Na economia neo-clássica prevalece a ideia de que todas escolhas individuais são 

racionais e todo comportamento se explica exclusivamente pela busca do indivíduo por 

maximizar seu próprio benefício. Nessa perspectiva, interações econômicas e sociais são 

vistas como relações de trocas, nas quais os indivíduos buscam otimizar seus benefícios, 

frequentemente às expensas dos demais, num jogo de soma zero. A visão neo-clássica ou da 

“escolha racional” não abre espaço para a variável “capital social”. Nessa visão, o único a 

esperar de uma rede é que os participantes, movidos por remuneração, por hierarquia ou por 

um compromisso contratual farão, cada um, a sua parte na consecução dos objetivos comuns 

da rede. Um aspecto para o qual Rothschild e Darr chamam atenção é uma noção subjacente 

equivocada de um modelo linear regendo a relação entre universidade e empresa. De acordo 

com essa percepção, “pesquisa básica é realizada nas universidades, para ser então convertida 

em pesquisa aplicada e em técnicas de produção nas incubadoras, para finalmente ser 

introduzida na indústria”. Contrariamente a esse pressuposto, os autores aqui citados 

apresentam um modelo cíclico de gestão da inovação, no qual o conhecimento avança e reflui 

através das redes sociais. O termo transferência de tecnologia, cunhado sob a égide do 

modelo linear do processo de inovação tecnológica, sugere a passagem de soluções prontas e 

acabadas das ICTs para empresas.  

As teorias do equilíbrio, sobretudo na economia clássica, assumem que os fenômenos 

da economia e das relações sociais se explicam pela ação de agentes movidos por escolhas 

racionais. As teorias evolucionárias, ao contrário, descrevem um ambiente que, em lugar de 

uma permanente busca de equilíbrio, movida por agentes racionais, vêm o domínio social 

como um processo em permanente mutação imperfeita envolvendo “aprendizado e 

descoberta, por um lado e algum mecanismo de seleção, por outro” (DOSI e NELSON, 1994). 

Segundo Granovetter, a inserção dos participantes num contexto social não é levada em conta 

no pensamento da escolha racional e, portanto, esvaziada de seu conteúdo social. Granovetter 

não nega que os indivíduos sejam motivados por interesses pessoais ou que sejam capazes de 

comportamento oportunista. [...] No entanto, seres humanos são interdependentes e a 

sociedade não pode funcionar sem colaborar para benefício recíproco (apud RUTTEN e 

BOEKEMA, 2007. Trad. livre). Evidentemente, o fluxo do conhecimento entre as diferentes 

entidades, dada sua natureza informal, requer capital social para que ocorra. Essa afirmação 

reforça a ideia de que tanto universidades como empresas de O&G que participam em redes 

cooperativas de inovação tecnológica obteriam resultados mais satisfatórios se se vissem 

como parceiros em projetos comuns de P&D, em lugar de se verem numa relação cliente – 

fornecedor. 
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A literatura citada confirma a importância do capital social para o desenvolvimento de 

inovação tecnológica em redes cooperativas. Ela oferece uma explicação teórica para questões 

estudadas empiricamente num estudo prévio com redes cooperativas de inovação tecnológica 

em O&G. Morales e Fernández (2009), no entanto, sustentam que, 

 

além de um certo ponto, mais aumentos de intensidade do capital social não 

trazem benefícios adicionais ou até mesmo reduzem o retorno em termos de 

inovação e geração de valor para as empresas envolvidas. [...] Esse efeito 

disfuncional aparece quando organizações ficam enclausuradas em suas 

redes existentes, fato que inibe a flexibilidade para criar novos vínculos. 

 

 

A literatura, de modo geral, todavia, confirma que redes poderiam ter seu desempenho 

otimizado investindo-se em capital social. 

Duas questões permanecem: primeiramente, o que vem a ser o ótimo quando se trata 

do desempenho de uma rede cooperativa de inovação tecnológica? Em segundo lugar, o que 

vem a ser investimento em capital social no caso das redes?   

“O ótimo é definido como a maximização do benefício geral” tanto para a empresa 

patrocinadora do esforço de P&D, como para os participantes acadêmicos. A proporção 

máxima de projetos de P&D que resultem em soluções para a operação industrial representa 

um ganho para a empresa, bem como para os pesquisadores da academia. “A teoria do capital 

social oferece suporte teórico para a existência de uma rede ótimizada” (SHIN e PARK, 2010. 

Trad. livre). Um desempenho ótimo seria um fluxo de conhecimento dentro da rede que 

favoreceria a transferência e comercialização de tecnologia com aumento na rapidez ao 

mercado. 

Há uma vasta literatura sobre colaboração universidade – empresa e seu impacto sobre 

o desempenho acadêmico. Um estudo recente, no Brasil (ALVAREZ et al, 2013), indica que 

não há evidências de uma correlação positiva forte entre a intensidade da interação entre 

Universidade e Empresa e a produção científica. Esse mesmo estudo cita outros artigos 

(LOWE e GONZALEZ-BRAMBILA, 2007) que sugerem que pesquisadores mais produtivos 

tendem a interagir com empresas. A literatura sugere que uma universidade empresarial não 

traria resultados negativos para pesquisa acadêmica. Em acréscimo à importância de investir 

em capital social para melhorar a transferência de tecnologia, as redes poderiam assumir o 

novo papel de prover o capital social que possibilita o empreendedorismo entre seus 

participantes. Nesse esforço, é apropriado levar os participantes das ICTs a se tornarem 

parceiros na inovação e expô-los aos desafios da indústria, em lugar de contê-los como meros 

fornecedores de conhecimento. 
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5.2 CAPITAL SOCIAL EM REDES 

 

O conceito de redes cooperativas suscita a ideia de esforço conjunto, mais do que a de 

entrega de um produto de um participante a outro. Além disso, uma vez que redes não são 

organizações que contenham fortes relações hierárquicas, como tampouco o compromisso dos 

participantes resulta exclusivamente de pagamentos individuais em retribuição pela entrega de 

um produto, pode se concluir que resultados favoráveis são decorrência da atitude dos 

participantes. Uma atitude favorável deve ser obtida com a abordagem adequada na gestão de 

redes, que vai além de um acordo inicial escrito, um relatório final e o financiamento com 

parte da receita da produção de petróleo e gás. Essa ideia sugere que um envolvimento mais 

intenso entre a empresa de O&G e seus parceiros das ICTs aumentaria a probabilidade de 

resultados favoráveis.  

Capital social numa rede cooperativa de inovação tecnológica envolve os códigos, os 

valores, os costumes e a cultura de uma rede que favorecem forças emocionais tais como 

confiança, coesão, convergência para objetivos comuns e engajamento. “Coesão de grupo tem 

um efeito positivo e significativo no desempenho de uma equipe” (HUANG, 2009. Trad. 

livre). Shin e Park chamam atenção para um conflito intrínseco entre duas demandas opostas 

em redes maiores: 

 
À medida que uma rede se expande, as possibilidades de interação e 

inovação aumentarão como resultado de um aumento no fluxo de 

conhecimento mas, ao mesmo tempo, o nível de interação e inovação podem 

não corresponder às expectativas. Isso se deve principalmente a que os 

atores interagem mais na sua própria vizinhança e, assim, raramente 

interagem com atores mais distantes. Além disso, capital social insuficiente 

aumenta os custos de coordenação, além de dificultar o surgimento de novas 

interações. [...] Uma rede humana grande, tipicamente sofre de escassez de 

(elementos de) capital social, tais como visão comum, normas explícitas, 

além de canais limitados, entre outros” (SHIN e PARK, 2010. Trad. livre). 

 

 

Os textos consultados apontam para uma relação estreita entre capital social e o 

desempenho de redes. “Uma revisão da literatura sobre capital social sugere dois grandes 

temas: (1) como vincular um ator a uma rede que disponha de determinados recursos; (2) 

como um ator usa sua estrutura de rede para construir um capital social vantajoso” (HUANG 

et al, 2012. Trad. livre). Capital social é um recurso importante e deve, portanto, ser 

promovido para tornar uma rede cooperativa de inovação tecnológica eficaz. 
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A esse respeito, uma conclusão importante (HANSSON et al, 2005. Trad. livre), num 

texto voltado ao desenvolvimento local e regional, é que o intuito “não é transferir 

determinados resultados de pesquisa com potencial comercial da universidade à economia 

regional mas, antes, fazer da própria universidade um ator proativo na economia regional, em 

outras palavras, situar a universidade no cerne da economia regional”. O entendimento pode 

ser prontamente transposto da economia regional para setor industrial. Do mesmo modo, na 

experiência brasileira e traduzindo a afirmação acima em termos de indústria, ainda que nas 

Redes Temáticas de O&G impostas pela Lei do Petróleo e documentos normativos já citados, 

o dinheiro flua da empresa de O&G para as ICTs que participam nas redes, para que estas 

sejam eficazes, as ICTs participantes de redes cooperativas de inovação tecnológica não 

devem ser relegadas ao papel de supridoras de tecnologia para empresas de O&G. A 

centralidade da empresa concessionária na rede cooperativa a coloca numa posição 

privilegiada em relação aos demais participantes da rede. “Supõe-se que uma empresa numa 

posição altamente central na rede tenha acesso mais rápido e a um volume maior de 

informação do que os demais participantes. [...] A empresa com essa posição de coordenação, 

na rede, numa posição de controlar o fluxo de informações na rede” (SHILLING, 2013, p. 

168. Trad. livre). A centralidade da empresa, na rede, por outro lado, a põe na posição de 

assumir a gestão da rede na direção de um maior investimento em capital social e, portanto, 

num intercâmbio mais intenso de informações. Essa constatação reforça o fato de que a ICT 

não pode ser vista como uma terceirização, pela empresa, da atividade de P&D, como se se 

tratasse de uma relação de consultoria. A ICT não substitui a atividade de P, D e I na própria 

empresa. O fluxo da informação e do conhecimento explícito e tácito deve ocorrer nos dois 

sentidos, numa troca em grande parte informal, que configura a parceria em projetos de 

interesse comum. O papel da ICT no processo de inovação se dá de duas maneiras: 

Primeiramente, educando e treinando os recursos humanos em disciplinas críticas para a P&D 

nas empresas, tais como ciências e engenharias; e, em segundo lugar, conduzindo pesquisas 

científicas que resultarão em conhecimentos que possam servir para as atividades de inovação 

das empresas (LETEN et al, 2014). 

Para as empresas de O&G, investir em capital social numa rede cooperativa de 

inovação tecnológica significa promover ou intensificar as possibilidades de contatos 

informais e de parceria entre os participantes da rede, em acréscimo à interação formal 

existente, de modo a melhorar seu desempenho. Chen et al (2010) apontam, como fatores de 

maior rapidez ao mercado e qualidade dos produtos desenvolvidos numa rede cooperativa de 

inovação tecnológica são “(1) equipes de projeto com forte comunicação interna e externa; (2) 
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um desenvolvimento de novos produtos que seja capaz de responder à demanda; e (3) 

autonomia da equipe” (Trad. livre). Sobretudo, o que se busca com a participação em redes 

cooperativas é, como sugere o nome, uma atuação de todos participantes na forma de 

parceria, em que empresa participa, juntamente com as demais entidades, inclusive ICTs, em 

todas as etapas do esforço de P&D. “A aprendizagem resultante da atividade de P&D conduz 

a reforçar a dupla capacidade de gerar invenções e de absorver novos conhecimentos 

externos” (FURTADO e FREITAS, 2004). 

Finalmente, é importante destacar que não há oposição entre eficiência gerencial e o 

investimento em capital social. Ao contrário, é a intensificação da ação gerencial bem 

conduzida que pode contribuir para agregação de capital social. Certamente, quem patrocina a 

rede, ainda que seja um desembolso compulsório, tem o direito e o dever de buscar resultados 

que atendam a seus objetivos empresariais. A diferença pode estar no horizonte: enquanto o 

esforço de P&D feito intramuri possa visar resultados mais imediatos ou de alcance mais 

curto, é de se esperar que a pesquisa feita em interação com ICTs seja pré-competitiva ou 

tenha um horizonte de mais longo prazo. Não se exime a gestão da rede da responsabilidade 

pelos fatores comportamentais e atitudinais. Ao contrário, são os gestores das redes 

cooperativas que devem investir mais em capital social. A agregação de capital social será 

favorecida com maior ação gerencial e não menos. O entrave aqui apontado é o fato de a rede 

cooperativa ser tratada por todos e principalmente pelos gestores como um fenômeno 

burocrático em lugar de se promover um clima positivo na rede cooperativa. O gestor tem os 

meios para atuar sobre essas variáveis. 

A eficácia das redes cooperativas de inovação tecnológica pode melhorar com a 

agregação de capital social por meio de contatos interpessoais mais intensos, formais e 

informais, entre as diferentes organizações e pessoas que colaboram na rede. Estágios 

temporários de profissionais de uma organização participante em outra são outra maneira de 

intensificar o intercâmbio. Atitudes positivas dos participantes, tais como familiaridade, 

confiança, coesão, aceitação e comunhão de propósitos são alcançáveis por meio de relações 

informais. Essas relações podem ser promovidas com visitas técnicas mais frequentes, 

reuniões, seminários e encontros não programados entre todos os participantes das redes, a 

saber: empresas de O&G e parceiros acadêmicos, promovendo-se, desse modo, familiaridade 

entre os participantes e o consequente alinhamento a propósitos comuns, coesão e confiança. 

Evidentemente, a comunicação formal não pode ser deixada de lado. Há dinheiro envolvido e, 

portanto, não se pode prescindir de relatórios técnicos nem de prestações de contas. Todavia, 

empresas de O&G se beneficiarão também da troca espontânea de informações que se soma à 
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comunicação formal. Portanto, investir em capital social se refletirá no desempenho 

aprimorado de redes. Essa conclusão corrobora os achados do estudo empírico feito 

previamente sobre as redes temáticas de O&G no Brasil. 
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6 DESEMPENHO DAS REDES EM O&G: ENTRAVES, SOLUÇÕES E POLÍTICAS 

 

Do acima exposto, depreende-se que o País veio tendo, nesse começo de século, uma 

rara oportunidade de tornar-se um player internacional na exploração e produção de petróleo 

e gás natural em águas profundas, ultraprofundas e no pré-sal. Instalou-se uma conjunção de 

fatores favoráveis a esse cenário: a abundância dos novos depósitos descobertos, associada ao 

alto preço dos hidrocarbonetos, que respondeu por uma disponibilidade de capital para 

investimentos de longo alcance, como é o caso de tecnologia. O fato de os depósitos offshore 

brasileiros apresentarem desafios tecnológicos peculiares representou, para o País, ao mesmo 

tempo, um obstáculo e a oportunidade de capacitar-se numa frente na qual o País chegou ao 

estado da arte, para tornar-se, eventualmente, um fornecedor internacional de tecnologia e 

bens de capital e serviços de alto valor agregado, a exemplo da Noruega. A própria existência 

da Petrobras que, pelas suas dimensões e pela sua situação privilegiada no País e no mundo, 

apresenta as condições para ser gerida com vistas a horizontes de longo prazo, representou a 

oportunidade de associar o investimento em P&D ao investimento industrial do setor de 

O&G, inclusive puxando, nesse processo, outras concessionárias que aqui viessem a atuar, 

resultando num sistema de inovação da cadeia de O&G. Finalmente, a formulação, pelo poder 

público, de uma política de inovação tecnológica para O&G que direcionou elevados 

montantes para investimento em tecnologia, como mostrado nas tabelas e gráficos acima, 

mobilizando diferentes atores, seria mais um fator a somar-se para a consolidação de um 

sistema setorial de inovação para a cadeia de O&G. Ainda não há um histórico que permita 

prever, nessa nova fase, iniciada no final de 2014, de preços baixos e de crise econômica, 

como se comportará a atividade do setor de O&G. 

No entanto, respondendo à primeira questão levantada no subitem 1.1, a concepção e o 

uso dos mecanismos postos à disposição para a promoção da inovação tecnológica ainda não 

trouxeram os resultados que seriam de se esperar e as empresas concessionárias ainda não se 
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beneficiaram de todo conhecimento que poderiam obter da interação com as ICTs. O 

desempenho da interação empresa-ICT das redes cooperativas de inovação tecnológica, 

aquém do esperado, conforme percebido pela empresa que investe nesse mecanismo, resulta, 

por um lado, de uma gestão das redes que não promove, nas organizações, o ambiente que se 

traduziria em capital social e, por outro, em políticas de inovação que não induzem, nos 

participantes, o comportamento e a adoção de estratégias que levariam as empresas a um 

aprendizado e à apropriação da tecnologia. 

 

6.1  DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DAS REDES EM O&G 

 

Na percepção da empresa contratante de P&D das ICTs na forma de redes 

cooperativas de inovação tecnológica, o desempenho das mesmas ficava aquém do esperado, 

se confrontado com os montantes investidos. Um estudo do IPEA menciona “a percepção de 

que a Petrobras parece não se apropriar devidamente dos produtos/processos e ou 

conhecimentos gerados no âmbito das parcerias” com as ICTs (TURCHI et al, 2013).  

Os dados levantados, como mostra a Tabela 1, indicam que, no período inicial da 

operacionalização da Cláusula de Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento, constante 

dos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás 

Natural, no que se refere à obrigatoriedade de investimento em ICTs determinada no já citado 

Regulamento ANP nº 05/2005, dos cerca de R$ 5,5 bilhões aplicados pelas empresas entre 

2004 e 2013, aproximadamente R$ 1,6 bilhão foi destinado ao investimento em infraestrutura 

de P&D nas ICTs, ficando a diferença de R$ 4 bilhões para projetos de P&D propriamente. 

Entre 2006 e 2009 ou 2010, esse aporte de verbas da Petrobras para infraestrutura de P&D nas 

ICTs foi fundamental para dar às ICTs condições de atender as necessidades tecnológicas da 

Petrobras (FRAGA, 2010).  

Transpondo os dados da Tabela 1 para o Gráfico 2, a seguir, nota-se um 

comportamento decrescente no investimento em infraestrutura de P&D e crescente em 

projetos de P&D. Esse comportamento confirma a afirmação de Fraga (2010) de que tenha 

havido necessidade de, inicialmente, dar àquelas entidades condições de fazer face ao enorme 

aumento no montante de recursos para P&D em O&G. Como os projetos requerem aprovação 

da ANP para serem considerados parte do cumprimento da cláusula de P&D do contrato de 

concessão, pode se assumir que a ANP autorizou o investimento em infraestrutura. O Gráfico 

2 permite constatar que o investimento em infraestrutura de P&D está terminando, enquanto o 
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investimento em projetos de P&D vem aumentando. Possivelmente, daqui para frente, os 

investimentos previstos serão em projetos de P&D. 

 

 

 
 

Gráfico 2: Investimento das concessionárias de O&G em infraestrutura de P&D e em projetos de P&D 

nas ICTs 

Fonte: O autor, com base nas tabelas deste texto. 

 

Um trabalho anterior, mencionado no subitem 1.2, indica que a principal limitação, 

nas redes cooperativas de inovação tecnológica, é a percepção, por parte da maior parte dos 

envolvidos, de que os resultados tecnológicos do esforço despendido e dos recursos investidos 

têm uma repercussão relativamente baixa para a empresa patrocinadora, em relação ao capital 

investido. As causas são múltiplas: uma delas, como veio à tona durante as entrevistas com os 

pesquisadores de universidades participantes, parecia ser um baixo comprometimento 

recíproco. Contudo, generalizações devem ser feitas com parcimônia, uma vez que as redes 

compreendem um conjunto heterogêneo de projetos e de pessoas. As entrevistas com os 

parceiros acadêmicos revelam que os mesmos vêem a empresa patrocinadora como mera 

fonte de recursos para apoiar sua atividade de P&D e não como um parceiro num projeto de 

interesse comum, enquanto que, para os representantes da empresa patrocinadora, em muitos 

casos, representa tão somente o atendimento da Lei do Petróleo e do regulamento da ANP 
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(Lei nº 9478/1997 e demais instrumentos legais e normativos). Respondendo à segunda e à 

terceira pergunta do subitem 1.1, vemos portanto que, por um lado, as empresas não estão se 

apropriando satisfatoriamente da tecnologia gerada, como também não se beneficia do 

aprendizado que poderia avir de uma parceria nas redes cooperativas. A esse respeito, o 

estudo do IPEA informa que as redes cooperativas de inovação tecnológica da Petrobras são 

pouco densas e, portanto, “ignora a criação de ambiente para o aprendizado e a confiança, 

características observadas tanto pela baixa redundância na rede, como pela existência de 

relações fracas” (BAZZO e PORTO, 2013, p. 201). 

Pesquisadores das instituições acadêmicas frequentemente se queixam do pouco 

intercâmbio de ideias e informações depois que o acordo inicial é estabelecido e que eles 

recebem pouco feedback da Empresa, após a entrega de seu relatório final. Alegam que seus 

interlocutores na empresa são absorvidos por demandas mais prementes e procrastinam a 

atenção para os projetos de longo prazo, na espera de oportunidades futuras para tal. Por seu 

turno, a empresa se queixa de que a participação dos pesquisadores nos projetos da rede 

cooperativa de inovação tecnológica nem sempre faz parte de suas prioridades, já que seus 

resultados não contam pontos para avaliação do desempenho acadêmico. Por isso, ambos os 

lados têm expressado seu sentimento de que os montantes e o esforço investidos nas redes 

cooperativas de inovação tecnológica não vêm trazendo ganhos correspondentes para O&G. 

Como mencionado anteriormente, uma parcela grande das interações são informais e que 

cooperação empresa-ICT bem sucedida se dá, em sua maior parte, pelo intercâmbio pessoal. 

“O licenciamento de invenções representa uma visão bastante limitada das maneiras pelas 

quais cientistas das universidades podem trabalhar com empresas privadas” (BOARDMAN e 

PONOMARIOV, 2009. Trad. livre). 

Outra queixa expressa por alguns pesquisadores das universidades é que as empresas 

frequentemente os vêem como recursos humanos adicionais prestando serviços e não como 

parceiros no desenvolvimento de oportunidades ou na solução de problemas tecnológicos. 

Além disso, devido à percepção que a empresa tem das redes como o mero cumprimento de 

um requisito legal, exigências burocráticas se tornaram centrais na gestão das mesmas. Isso 

torna a interação um ônus para o pessoal de P&D da empresa, os quais precisam então dedicar 

atenção e energia no preenchimento de relatórios e formulários quando essa energia e 

dedicação poderia ser aplicada no intercâmbio de informações tecnológicas. Os parceiros 

acadêmicos das redes, além da carga burocrática, se ressentem do fato de que, como 

consequência, o contato informal com as equipes das empresas acaba sendo bastante escasso. 

Ferreira (2015) afirma que o engajamento por parte da Petrobras foi alto, “não só por tratar-se 
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do cumprimento de uma obrigação contratual por parte da Petrobras sujeito a fiscalização da 

ANP, mas por ter representado para a empresa a oportunidade de fortalecer a prática antiga de 

compartilhar com as universidades brasileiras [...] a opção pela estratégia de inovação aberta”. 

Embora seja fato que a Petrobras tem, como mencionado acima, uma prática de interação com 

as ICTs que antecede a regulamentação da cláusula de investimento em P&D nos contratos de 

concessão (FRAGA, 2010), o fato é que a intensificação desse engajamento é maior em 

termos de investimento do que propriamente em intercâmbio de informação e de aprendizado. 

O Estudo do IPEA (TURCHI et al, 2013) aponta, que as ICTs respondem a desafios 

tecnológicos “da exploração de águas profundas e ultraprofundas bem como os de tecnologia 

de processo, meio-ambiente e outros, os ICTs desenvolvem pesquisas e serviços inovadores, 

de alto valor agregado, impulsionando o conhecimento e o acervo tecnológico”. Por outro 

lado, entre as principais dificuldades apontadas nessa parceria estão “o tempo de aprovação 

dos projetos por parte da ANP, que atrasa o inicio das pesquisas, a pouca experiência do 

quadro administrativo da universidade em lidar com projetos cooperativos” e, confirmando as 

respostas obtidas na pesquisa acima, a falta de retorno da Petrobras aos grupos de pesquisa a 

respeito dos resultados dos projetos realizados em parcerias. Antes da regulamentação, pela 

ANP em 2005, da interação empresa-ICT, os pesquisadores do CENPES formulavam os 

projetos diretamente com os pesquisadores das ICTs. Após 2005, interpôs-se a figura do 

gestor, que não necessariamente entende do assunto, mas representa agora mais uma instância 

burocrática para dar conta das exigências legais. Na citada publicação do IPEA, lê-se: 

 

A Petrobras, por seu reconhecimento e know-how na área de energia, tem 

alta atratividade em termos de capital técnico e capital comercial para a 

atração de novos parceiros, e passa a melhorar a sua atratividade social no 

período de 2001 a 2007. Portanto, nesta perspectiva, considera-se que o 

capital social da Petrobras começa a ser valorizado (BAZZO e PORTO, 

2013, p. 202). 

 

Ressalve-se, contudo, que esse texto, publicado em 2013, se baseia em dados 

levantados entre 1982 e 2000, quando, como já mostrado, o ponto de inflexão na condução 

dos investimentos em inovação tecnológica no setor de O&G, de modo geral e na Petrobras, 

em particular, foi exatamente 1999 ou 2000. 

O mencionado estudo do IPEA tem como argumento central que orienta a sua 

pesquisa (TURCHI e PORTO, 2013, p. 43): 

 

que o desempenho ou grau de sucesso de parcerias entre empresas e 

universidades depende fundamentalmente de duas condições. A primeira 
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refere-se a capacidade do grau de absorção de conhecimento da empresa e da 

possibilidade de alocação de recursos financeiros por parte da mesma. A 

segunda refere-se à capacidade destes atores de criar um ambiente de 

confiança baseado em objetivos e linguagem comuns que permitiram 

compartilhar informações e conhecimentos. 

 

 

As duas condições identificadas sugerem a necessidade de reorientações na condução 

do esforço de P, D e I que serão mais bem detalhadas adiante, neste trabalho: 

a) “A capacidade do grau de absorção de conhecimento da empresa [...]”. A absorção de 

conhecimento depende, por um lado, como diz a publicação, da capacidade da 

empresa para absorver. Essa capacidade está relacionada ao dinamismo tecnológico da 

própria empresa, que lhe dará melhores condições para dialogar com as ICTs. Pelo 

investimento em P&D e pela sua atuação em atividades que se situam nas fronteiras 

tecnológicas, a Petrobras tem o necessário dinamismo tecnológico. No entanto, a 

absorção de conhecimento, como se verá adiante, depende também do tipo e da 

intensidade da interação que se dá entre os participantes. No caso da Petrobras, 

dependerá de todos participantes nas redes cooperativas. Um relacionamento do tipo 

cliente/fornecedor, em que a interação se limita à contratação inicial e à entrega de um 

relatório final em troca do financiamento da pesquisa, limita o intercâmbio de 

conhecimento explícito e tácito e, consequentemente, tolhe o aprendizado da empresa 

e, com isso, restringe a adequada apropriação das tecnologias geradas por parte da 

empresa. Simplesmente assegurar-se da propriedade intelectual (PI), na forma de 

patentes, pode não ser suficiente para a empresa; e 

b) “A capacidade dos atores de criarem um ambiente de confiança [...]” vai novamente 

depender do tipo e da intensidade de interação que será imprimida à rede cooperativa 

pelos seus gestores. Fatores atitudinais, como os mencionados na publicação do IPEA, 

que correspondem a um ambiente de confiança baseado em coesão, identidade de 

propósitos, entrosamento, familiaridade, etc. entre todos os participantes e atores 

interessados corresponde ao Capital Social abordado neste trabalho. A resposta à 

quarta pergunta lançada no subitem 1.1, como mostrado ao longo deste texto, indica 

que o Capital Social numa organização como as redes cooperativas de inovação 

tecnológica pode ser incrementado, como se verá adiante, por uma gestão adequada. A 

publicação do IPEA vai além: “o impacto das parcerias da Petrobras com 

universidades e ICTs é também condicionado à capacidade destes atores (empresa e 

ICTs) de criar um ambiente de trocas de informações e conhecimento baseada na 

confiança” (TURCHI et al, 2013). 

 

6.2 PROBLEMA NA GESTÃO 

 

Como mostrado no Diagnóstico (item 6.1), há uma percepção de que os resultados 

tecnológicos do esforço despendido e dos recursos investidos nas redes cooperativas de 

inovação tecnológica têm uma repercussão relativamente baixa para a empresa, em relação ao 

capital investido. Essa percepção é também reiterada pelo citado estudo do Ipea (TURCHI et 
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al, 2013) de que “a Petrobras parece não se apropriar devidamente dos produtos/processos e 

ou conhecimentos gerados no âmbito das parcerias”, confirmando a resposta à segunda 

pergunta do subitem 1.1, quanto à adequada apropriação da tecnologia gerada na interação 

empresa-ICT. As causas são múltiplas, induzidas pelas políticas de inovação praticadas, as 

quais, por sua vez, se refletem em aspectos de natureza gerencial: uma delas, como veio à 

tona durante as entrevistas com os pesquisadores de universidades participantes, parecia ser 

um baixo comprometimento recíproco. Os parceiros acadêmicos vêem a empresa 

patrocinadora como mera fonte de recursos para apoiar sua atividade de P&D e não como um 

parceiro num projeto de interesse comum, enquanto que, para os representantes da empresa 

patrocinadora, em muitos casos, representa tão somente o atendimento da Lei do Petróleo e do 

regulamento da ANP (Lei nº 9478/1997 e demais instrumentos legais e normativos). 

Pesquisadores das instituições acadêmicas frequentemente se queixam do pouco 

intercâmbio de ideias e informações depois que o acordo inicial é estabelecido e eles recebem 

pouco feedback após a entrega de seu relatório final. Por seu turno, a empresa se queixa de 

que a participação dos pesquisadores nos projetos da rede cooperativa de inovação 

tecnológica nem sempre faz parte de suas prioridades, já que seus resultados não contam 

pontos para avaliação do desempenho acadêmico. Por isso, ambos os lados têm expressado 

seu sentimento de que os montantes e o esforço investidos nas redes cooperativas de inovação 

tecnológica não vêm trazendo ganhos correspondentes para O&G. A contribuição da 

universidade à intensificação da inovação tecnológica, além evidentemente da formação de 

recursos humanos, se dará pelo intercâmbio de informação com empresas no processo de 

inovação, em que o desenvolvimento de produto ou processo será fruto de uma parceria, mais 

do que de uma relação cliente-fornecedor, na qual a universidade produz uma tecnologia, 

como produto acabado, a ser adquirido pela empresa. Tal parceria, para ser profícua, deve 

envolver a participação ativa de todos os interessados desde os estágios iniciais de 

identificação e definição do problema, passando pela formulação do projeto, a execução dos 

trabalhos de P&D, até o momento em que tenham início as atividades industriais e comerciais 

de aproveitamento da tecnologia desenvolvida. Os parceiros haverão de encontrar uma forma 

de compartilhar os resultados auferidos. Exemplos de interação empresa-ICT são vistos como 

aqueles em que os parceiros atuam em interação estreita compartilhando instalações e 

informação. Para que essas condições se realizem, é necessário incrementar a eficiência 

gerencial de modo a investir no capital social da rede cooperativa, o que acabará por 

intensificar o intercâmbio entre os diferentes participantes. 
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Outra queixa expressa por alguns pesquisadores das universidades é que as empresas 

frequentemente os vêem como recursos humanos adicionais prestando serviços e não como 

parceiros no desenvolvimento de oportunidades ou na solução de problemas tecnológicos. 

Além disso, devido à percepção que a empresa tem das redes como o mero cumprimento de 

um requisito legal, a execução do projeto e as exigências burocráticas se tornaram centrais na 

gestão das mesmas. Isso torna a interação um ônus para o pessoal de P&D da empresa, os 

quais precisam então dedicar atenção e energia no preenchimento de relatórios e formulários 

quando essa energia e dedicação poderia ser aplicada no intercâmbio de informações 

tecnológicas. Os parceiros acadêmicos das redes, além da carga burocrática, se ressentem do 

fato de que, como consequência, o contato informal com as equipes das empresas acaba sendo 

bastante escasso. 

Essas manifestações são uma indicação da resposta que caberia à quinta questão do 

subitem 1.1. Deve haver uma gestão mais intensa das redes cooperativas, que assegure uma 

maior interação e maior intercâmbio de informações entre os diversos participantes da rede 

cooperativa de inovação tecnológica. E finalmente, respondendo à sexta pergunta do item 1.1, 

o uso de redes cooperativas em atendimento à exigência da ANP, como modo de transferência 

tecnológica, se ressente de um entendimento que ainda não superou a visão linear do processo 

de inovação tecnológica. BACH e MATT, citando Lundvall e Borras (1997), distinguem entre 

duas estruturas de pensamento: a neoclássica (NC) e a evolucionária-estruturalista (ES), cada 

uma com seu entendimento do processo de inovação. Bach e Matt, ao compararem as 

políticas de inovação resultantes de cada uma dessas estruturas de pensamento, afirma que “a 

NC apresenta maior nível de coerência interna, em virtude de sua lógica inerentemente linear” 

em linha com a lógica neoclássica do insumo/produto (input/output) (BACH e MATT, 2005. 

Trad. livre). Nessa lógica, que permeia também a estratégia subjacente à promoção da 

interação empresas de O&G com ICT, a atividade inovativa é desempenhada por um ente 

(ICT ou conjunto de ICTs) que usa insumos para “produzir” tecnologia a ser então transferida 

à empresa. Tanto as autoridades que formulam as políticas ou fiscalizam sua execução, como 

os participantes nas redes, como revelaram as entrevistas feitas com os stakeholders, vêem 

essa interação entre as ICTs e a indústria como a entrega de um produto ou a prestação de um 

serviço da ICT para a empresa: a universidade transferindo o conhecimento, em um pacote 

pronto e acabado, como se fosse um artefato, para a empresa.  

Schilling (2013) assinala que, na interação entre diferentes organizações, como 

acontece em redes cooperativas, ocorre a disseminação do conhecimento que ultrapassa os 

limites de organizações individuais. Esse fenômeno, conhecido como “transbordamentos 
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tecnológicos” (technological spillovers), se verifica quando os benefícios das atividades de 

P&D de uma organização transbordam “para outras organizações, empresas, nações ou 

entidades”. Transbordamentos, portanto, são externalidades positivas do esforço de P, D e I, 

que seriam mais bem aproveitadas e, sobretudo, promovidas dentro das redes cooperativas, se 

houvesse uma efetiva atuação de parceria. A publicação do IPEA se refere ao 

transbordamento para dentro da ICT (TURCHI et al, 2013, p. XVIII) quando a atenção deste 

trabalho se volta mais ao transbordamento da atividade de P&D nas ICTs em direção às 

empresas. Uma relação do tipo cliente/fornecedor não se beneficia de toda a potencialidade 

desse ganho. A mesma autora menciona ainda (SCHILLING, 2013, p. 34) que o intercâmbio 

de conhecimentos complexos ou tácitos costuma requerer uma interação estreita para ser útil. 

Organizações participantes podem necessitar de interação intensa para desenvolver formas 

comuns de entender e articular o conhecimento, antes que possam transferi-lo. A proximidade 

e a frequência da interação pode influenciar a disposição dos participantes para o intercâmbio 

de conhecimento. “Quando empresas interagem com frequência, elas podem desenvolver 

normas de confiança e reciprocidade” (p. 34), que são elementos de capital social. Empresas 

que interagem, desenvolvem, ao longo do tempo, maior conhecimento recíproco e confiança. 

Daí, emerge um entendimento comum dos códigos de engajamento, no qual cada parceiro 

entende suas obrigações a respeito da troca de conhecimento, como esse conhecimento pode 

ser usado e como se espera que as empresas retribuam. Obter resultados no trabalho de redes 

exige significativo esforço de gestão e coordenação. “Redes eficazes apresentam o que 

teóricos de sistemas denominam “propriedades emergentes” (ou sinergias): o todo é maior do 

que a soma das partes” (TIDD e BESSANT, 2009, p. 150. Trad. livre). 

Cabe ainda ressaltar que interação empresa-ICT é apenas um dos possíveis usos das 

redes cooperativas de inovação tecnológica. Na realidade ICTs são apenas uma das múltiplas 

fontes de conhecimento a que recorrem empresas quando interagem com atores externos ou 

quando desenvolvem tecnologia em colaboração com terceiros. Empresas com maior 

capacidade de formação de redes, com mais capital social para investir e com maior 

engajamento em atividades de inovação, apresentam maior capacidade absortiva, ou seja 

capacidade para absorver conhecimentos e tecnologia gerados externamente a sua 

organização, em complementação a tecnologia gerada internamente (TETHER e TAJAR, 

2008). Esses conhecimentos podem vir de outras empresas em sua cadeia produtiva, a 

montante e a jusante, podem vir de concorrentes, de empresas de engenharia consultiva, de 

prestadores de serviços diversos, de especialistas individuais, etc. De modo geral, quando 

escrevem sobre redes cooperativas de inovação tecnológica, a maioria dos autores, inclusive 
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os citados neste artigo, referem-se a redes em que há intercâmbio de informações entre essa 

multiplicidade de atores, beneficiando-se das respectivas complementaridades e não apenas 

ICTs. Segundo Tether e Tajar (2008), no entanto, o relacionamento entre empresa-ICT é mais 

estudado do que o relacionamento da empresa inovadora com outras empresas ou entidades 

privadas. 

De qualquer modo, a perspectiva sistêmica atribui à inovação características de 

interdependência e de conectividade, ou seja, não se trata de um esforço que acontece 

isoladamente e, ao contrário, é intrinsecamente fruto múltiplas interações entre diferentes 

entidades e indivíduos. O entendimento da T.T. como o mero fornecimento de tecnologia 

como um artefato pronto e acabado, ao final de um contrato, não leva em conta a 

oportunidade de aprendizado como elemento no mínimo tão importante como a própria 

entrega da solução tecnológica. Um artigo de Furtado e Freitas (2004), ainda que não se refira 

expressamente à interação empresa-ICT, ilustra esse fato com o exemplo de projetos do 

PROCAP 1000, os quais, como projetos, não foram bem sucedidos comercialmente, mas que 

resultaram em aprendizado para a Petrobras que estiveram na origem de importantes 

inovações posteriores. O aprendizado é que dá, à empresa, condições para inovar em novas 

circunstâncias. Participar no esforço de P&D, em parceria com as ICTs em lugar de 

simplesmente delegar a essas a responsabilidade pelo fornecimento de resultados desse 

esforço, “implica em significativo processo de aprendizagem para a organização que a 

realiza” (FURTADO e FREITAS, 2004). 

LUNDVAL (2004) distingue entre dois modos de inovação. No primeiro modo, 

atividades de inovação podem enfatizar a promoção de P&D, usando e criando acesso a 

conhecimento explícito e codificado (modo de inovação C, T e I). No segundo modo, as 

estratégias de inovação se baseiam principalmente em aprender fazendo, usando e interagindo 

(modo de inovação DUI, na sigla em inglês). Segundo o mesmo autor, os dois modos de 

inovação são altamente complementares, tanto para alta como para baixa tecnologia. 

As observações feitas e os comentários obtidos nas entrevistas, bem como os textos, 

indicam que, para que a interação seja eficaz, ela deve dar-se na forma de uma parceria e não 

numa relação cliente fornecedor e menos ainda numa relação de subordinação. A inovação, 

numa rede, não deve ser vista como produto de um ator, mas como resultado da interação 

entre vários atores (OJASALO, 2008). A relação de parceria implica em maior troca de 

informação, de experiências e de tentativas e erros. Para tal, os fatores atitudinais e de 

relacionamento são importantes. A esse respeito, Lundval (2004, p. 9) ensina que inovação 

tecnológica é um processo cumulativo e que depende da rota que levou a ela. Frequentemente, 
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é impossível identificar a inovação como um evento distinto de sua difusão e de seu uso. 

Novos produtos e novos processos deverão passar por um uso mais amplo a fim de se 

tornarem atrativos e de maior aplicação. Para entender a inovação do ponto de vista 

econômico, é necessário relacioná-la a mudanças no aprendizado tecnológico (wetware: o 

que as pessoas sabem e sabem como fazer), no aprendizado organizacional, que se refere à 

maneira como as pessoas se relacionam dentro da organização (orgware) e no aprendizado 

relacional (concorrencial?), que se refere à maneira como as pessoas de diferentes 

organizações se relacionam entre si (socware), seja desencadeado pelo desenvolvimento, 

difusão e adaptação do novo artefato ou na qualidade de prerrequisito para esses processos 

(LUNDVAL, 2004, p. 9). 

A estrutura de pensamento evolucionária – estruturalista (ES) vê o processo de 

inovação como um modelo interativo de inovação (BACH e MATT, 2005) diferentemente do 

entendimento da transferência de tecnologia como a entrega de um produto pela ICT ao 

cliente. Isso sugere o processo como uma parceria mais do que uma entrega de produto, como 

sugere o próprio termo “transferência de tecnologia”. Essa segunda visão respeita a natureza 

de cada ente participante: não trata a ICT como uma empresa de consultoria que deva entregar 

um serviço ou uma tecnologia como produto acabado, ao mesmo tempo em que promove, 

para a empresa, o aprendizado e lhe dá condições de se apropriar, de modo mais eficaz, dos 

conhecimentos gerados na ICT, já que a interação entre ambas é mais estreita.  

Dado que, como já definido, redes cooperativas de inovação tecnológica não são 

“físicas”, nem organizações legais ou hierárquicas, elas não são movidas exclusivamente por 

relações de autoridade nem de cliente – fornecedor. Redes são, em grande parte, um 

fenômeno social. A participação em redes tende a ser voluntária. Redes compõem-se de 

relações sociais. O bom desempenho desse tipo de arranjo organizacional tem sua origem em 

atitudes como familiaridade, confiança, boa vontade, compromisso, coesão e identificação 

com objetivos comuns. Tais atributos foram agrupados acima, no Capítulo 5, sob o conceito 

de capital social. 

A falta de um engajamento nas redes cooperativas na forma de efetivas parcerias no 

esforço conjunto de desenvolver tecnologia implica, para todos envolvidos o desperdício de 

uma oportunidade de troca e aprendizado, tanto por parte do lado acadêmico, como do 

empresarial. Os participantes das ICTs perdem a oportunidade de conhecerem o que está por 

trás das demandas empresariais e de verem o resultado concreto de seu esforço de P&D, 

enquanto as empresas perdem a oportunidade de se beneficiarem do aprendizado e acabam 

por não absorverem o conhecimento tácito envolvido. As empresas, num relacionamento do 



 

 

99 

tipo cliente/fornecedor recebem o artefato, mas apropriação da tecnologia acaba sendo 

incompleta. 

 

6.3 PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NESSE CENÁRIO 

 

As constatações acima suscitam questões quanto ao papel de políticas públicas em 

relação a variáveis comportamentais e atitudinais como Capital Social, que são, tipicamente, 

de gestão, mais do que de políticas públicas e, portanto próprias da estrutura interna das redes 

cooperativas ou das entidades participantes. O que pode a política de inovação tecnológica 

propor visando aprimorar a interação empresa-ICT, de modo geral, e as redes, em particular? 

Cochran define política pública como “um curso de ação intencional seguido por uma 

instituição governamental ou pessoa pública para atuar numa questão de interesse público” 

(COCHRAN et al, citado por EISNER et al, 2000, p. 4. Trad. livre). Eisner et al, por sua vez, 

definem regulamentação como “um conjunto de políticas públicas explicitamente concebidas 

para reger a atividade econômica [...]” (EISNER et al, 2000, p. 5. Trad. livre). Meier, por sua 

vez, define regulamentação como “a tentativa do governo de controlar o comportamento de 

cidadãos, empresas e esferas inferiores de governo” (MEIER, citado por EISNER et al, 2000, 

p. 4. Trad. livre). Políticas públicas, portanto, são intervenções do poder público que buscam 

estimular os atores sociais e econômicos a agirem de uma maneira distinta daquela que se 

verificaria caso seguissem seu livre curso. Assim, mais do que promover projetos e programas 

de P, D e I, as políticas devem preocupar-se em usar os mecanismos à disposição do poder 

público para induzir os agentes da Economia, sobretudo os setores produtivos, a despenderem 

esforços com vistas a inovação tecnológica, seguindo uma orientação que maximize o 

benefício para a Economia. Política de inovação, desse modo, é o conjunto de medidas que 

buscam capacitar e incentivar os agentes a inovarem, isto é, aumentarem suas competências e 

sua vontade para aprender e alterar seu comportamento (GÖK e EDLER, 2012). 

Nesse sentido, este trabalho oferece, como um de seus resultados finais, algumas 

diretrizes que, acredita-se, poderão balizar a formulação de políticas de inovação. A adoção 

de políticas tende a ser determinada por modismo ou pelo conhecimento convencional, mais 

do que pela evidência empírica ou por uma teoria bem fundamentada (BOWER, 2003; 

MOWERY et al, 2004, citados por GILSING et al, 2010). Em outras palavras, os autores 

alertam para o risco de as políticas não levarem em consideração percepções científicas, 

faltando, desse modo, uma base sólida, a partir da qual programas e disposições adequados 

possam ser concebidos (GILSING et al, 2010) e propõem princípios para formulação de 



 

 

100 

políticas fundamentados num conjunto de evidências originadas em pesquisas e destinadas 

aos formuladores de políticas (policy makers). 

No caso brasileiro e também no setor de O&G, as dificuldades apontadas suscitam 

duas perguntas: a) Faz sentido impor interação empresa-ICT como maneira de superar 

desafios tecnológicos se esse não é o desejo da empresa nem sua necessidade? Quando um 

não quer, dois não cooperam, ou o fazem como mero ritual burocrático desembolsando um 

dinheiro com o qual não poderiam contar de qualquer modo; e b) Dado que a interação é 

imposta aos dois atores, o que pode ser feito para torná-la mais proveitosa? 

Com relação à primeira questão, é da própria natureza de políticas públicas induzir, 

nos atores, ações e comportamentos que não se verificariam sem a intervenção do poder 

público. A busca, nas políticas públicas, de promover a interação empresa-ICT tem, como 

uma de suas origens, em todo o mundo, a preocupação do poder público em tornar a pesquisa 

acadêmica relevante e acessível para setores produtivos, no que, nas discussões sobre políticas 

de ciência e tecnologia, veio a ser conhecido como “instrumentalismo econômico” (TETHER 

e TAJAR, 2008). Isso posto, resta a constatação feita anteriormente de que as políticas de 

C, T e I brasileiras ainda têm vícios de origem em sua formulação: em primeiro lugar, como 

já apontado, o fato de a narrativa que fundamenta essas políticas ter sido apropriada pela 

comunidade acadêmica, fato que ensejou altos aportes de recursos para ICTs em projetos de 

P&D nos quais é reduzida a presença ativa das empresas que seriam as destinatárias finais dos 

resultados tecnológicos. Em segundo lugar, o fato de, apesar da retórica da perspectiva 

sistêmica, as políticas ainda serem impregnadas pela visão linear do processo de inovação 

tecnológica. Além disso, como mencionado no item anterior, as ICTs são apenas uma entre 

diversas fontes externas possíveis nas quais empresas com capacidade absortiva podem 

buscar conhecimentos que complementem os da própria organização, fato que recomendaria a 

presença, nas redes cooperativas de inovação tecnológica, de outras empresas da cadeia 

produtiva, como usual em redes mencionadas na literatura e não apenas uma empresa 

patrocinadora e um conjunto de ICTs financiadas. 

Quanto à segunda pergunta, as limitações, aqui apontadas, nas políticas públicas de C, 

T e I se refletem no uso inadequado que se faz da interação empresa-ICT. Nota-se ainda, na 

prática das políticas de inovação e, mais ainda, no uso dos mecanismos de promoção à 

inovação, como é o caso da cláusula de P&D dos contratos de concessão, que se tratam de 

estímulos à execução de projetos, mais do que à efetiva cooperação e parceria entre ICTs e 

empresas. A proposição de projetos depende de procedimentos burocráticos de 

enquadramento das ideias nas exigências da ANP e, eventualmente, das concessionárias de 
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O&G. No caso da Petrobras, são disponibilizados formulários e manual de procedimento para 

cadastramento do proponente e de sua proposta de projeto. O uso dos “recursos ANP” 

depende da aprovação, pela Agência Regulamentadora do uso dos recursos de aplicação 

obrigatória em projetos e em ICTs que ela aceita como adequados. Esse procedimento se 

encaixa no uso e na maneira como são operados os demais mecanismos brasileiros de apoio à 

inovação. O comportamento passivo da ANP reproduz o das agências brasileiras de fomento à 

C, T e I. À semelhança dos demais mecanismos de promoção da inovação, a ANP recebe 

propostas, analisa, eventualmente, aprova e apoia projetos de P&D examinados isoladamente 

e, em muitos casos, fora do contexto do empreendimento industrial no qual a tecnologia em 

questão se insere e fora do contexto de um programa mais amplo de capacitação tecnológica 

da empresa. Pelo menos nas entradas formais para proposição de trabalhos em conjunto entre 

os participantes das redes, não é prevista a hipótese de construção de um programa de 

interação que leve a algo mais do que a mera execução de um projeto. Outra maneira de 

acesso das ICTs aos “recursos ANP” da Petrobras é via Rede Temática já existente 

(SALERNO e FREITAS, 2013, p. 327). 

Tether e Tajar (2008) afirmam que formuladores de políticas não deveriam fixar-se em 

vínculos diretos entre empresas e ICTs e chamam a atenção para a importância de vínculos 

indiretos e para o uso de fontes alternativas de conhecimento. A crítica desses autores à 

promoção da interação empresa-ICT se relaciona à constatação de que, no Reino Unido, ao 

subsidiar essa interação, o poder público está simplesmente esvaziando a prestação de 

serviços tecnológicos privados pela promoção do uso do sistema público de C&T. No Brasil, 

caberia avaliar o quanto às políticas podem reduzir a contratação, pelas concessionárias, de 

serviços de engenharia consultiva. Esses autores alertam também para o fato de que a 

insistência em promover a interação empresa-ICT, principalmente indústria-ICT, acaba por 

reforçar, na academia, inclusive pelo direcionamento das verbas, as áreas de ciências duras e 

naturais em detrimento das ciências sociais e humanas. Este último não é o problema tratado 

nesta tese. 

Na realidade, como mostrado, os mecanismos de fomento ao esforço de C, T e I pouco 

mudaram daqueles concebidos e implantados nos anos 1970, sob a égide do Modelo Linear, o 

que sugere a procedência da crítica mencionada no item 2.3, de que a comunidade acadêmica 

teria se apropriado da narrativa que fundamentou a nova política de C, T e I, passando a deter 

o poder decisório sobre recursos financeiros que aumentaram significativamente. Os próprios 

procedimentos da ANP e mesmo da Petrobras na análise e aprovação de projetos, na liberação 

de recursos e na avaliação (ou falta de), mostra que esses atores reproduzem a ação das 
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agências tradicionais de fomento, com a diferença (ou agravante) de que os montantes agora 

são bem mais volumosos. 

A ação da ANP, portanto, se insere no âmbito dos demais mecanismos de apoio à 

inovação tecnológica praticados no País, cujos principais procedimentos e incentivos, 

conforme Cassiolato (2010), apesar de se referirem a inovação, representam, de fato, estímulo 

à realização de projetos de P&D. Cassiolato prossegue para apontar a dificuldade 

representada pelo fato de projetos de inovação não existirem de forma isolada. 

 

Assim, não existem projetos de inovação isolados por parte de empresas, 

nascentes ou consolidadas, mas sim estratégias produtivas associadas a 

planos de investimento que sempre contemplam atividades inovativas, 

incrementais ou radicais. 

Ao tentar isolar o fenômeno da inovação de seu plano mais geral e 

estratégico, a política de inovação não consegue se dissociar do importante, 

porém limitado apoio de fato a P&D (CASSIOLATO, 2010). 

 

 

Toda a legislação e o conjunto normativo da ANP, descritos no Capítulo 3, promovem 

o investimento das concessionárias de O&G em projetos de P&D (sendo metade em ICTs). 

Trata-se, assim, de uma política que buscou uma adicionalidade de esforço. A própria 

execução dessa política pela ANP, com seu empenho em analisar, previamente, os projetos de 

P&D e respectivos orçamentos propostos pelas concessionárias e examinar os relatórios de 

execução em termos de quanto e onde foram gastos os recursos financeiros, denota a 

centralidade do projeto na condução da política e o foco na promoção do esforço como 

medida de avaliação do Programa. Esse vício de origem provavelmente explica as limitações 

encontradas na avaliação das redes cooperativas de inovação tecnológica. Como mencionado 

neste trabalho, uma das queixas dos stakeholders foi de que a interação Empresa-ICT era 

vista, pela empresa concessionária de depósitos de petróleo e gás, como o cumprimento de 

uma exigência burocrática de investir em projetos a serem realizados por ICTs. 

A política de inovação para O&G resultou, entre 2001 e 2013, no dispêndio, em ICTs, 

de US$ 3,8 bilhões, em dólares de 2014 (Tabela 3), o que, para padrões brasileiros, representa 

o investimento de montantes altos nas ICTs. Portanto, em termos de adicionalidade de 

esforço, pode se dizer que a política de inovação veio cumprindo sua missão. Adicionalidade 

é entendida como um indicador da diferença que faz uma política. Corroborando a limitação 

aqui apontada, Cassiolato (2010) chama atenção para duas características, em seu 

entendimento equivocadas dos principais mecanismos de apoio financeiro a projetos 

cooperativos de inovação (que ele, aliás, entende serem, na realidade, de P&D). A primeira 
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característica equivocada seria o foco do mecanismo “na cooperação entre uma empresa e 

uma organização de pesquisa” como finalidade. O segundo equívoco seria o fato de o 

mecanismo estimular um número grande de propostas independentes entre si competindo pelo 

apoio e essa grande quantidade ser vista como indicador de sucesso do mecanismo. 

Resta, portanto, a questão relativa ao desempenho dessa política de promover a 

transferência de tecnologia em termos de adicionalidade de resultados. Um estudo de 2006 da 

Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), referindo-se à 

avaliação de políticas, fala da “Falácia do projeto: a deficiência em distinguir entre o apoio a 

um projeto isolado e ao esforço de longo prazo de inovação no negócio do qual esse projeto é 

parte" (GEORGHIOU e CLARYSSE, 2006, p. 10. Trad. livre). Cassiolato (2010, p. 78) 

descreve um programa indiano de subvenção econômica para estimular a inovação sistêmica, 

em que 

o apoio é direcionado a conjuntos de empresas que atuam em diferentes 

etapas da cadeia produtiva e com diferentes capacitações associadas a 

conjuntos de organizações de P&D também com diferentes capacitações. O 

objeto de apoio são problemas tecnológicos da industria que necessitem ser 

equacionados mediante colaborações de sistemas de inovação. O resultado 

líquido é que o numero de ações atendidas nos últimos anos no caso da Índia 

é muito menor (não excedendo meia centena nos últimos 5 anos), envolve 

um montante de recursos, por projeto, muito maior e apresenta uma eficácia 

também muito maior – por ser mais focada – do que a que se pode esperar 

no caso brasileiro (CASSIOLATO, 2010). 

 

 

Redes cooperativas de inovação tecnológica oferecem uma excelente oportunidade 

para diferentes entidades usarem suas distintas vocações, competências, infraestruturas para 

se integrarem em torno da busca de soluções de longo alcance, possivelmente na forma de 

tecnologia pré-competitiva. Cada rede cooperativa poderia incorporar, além de ICTs 

contratadas por uma concessionária, outras empresas da cadeia produtiva que, afinal são 

necessariamente partes interessadas pois, do ponto de vista de política pública, o 

conhecimento não necessariamente precisa estar localizado na concessionária, mas nas 

empresas da cadeia produtiva. Redes cooperativas foram implantadas há dois decênios, no 

Brasil (item 1.4), já com o espírito de evitar a competição pura e simples pelo financiamento a 

projetos de P&D e substituí-la pela articulação entre diversos atores na formulação de 

projetos de interesse comum (LONGO, 2004). Caberia às políticas de inovação fomentar, 

junto aos atores interessados, ANP e concessionárias de O&G, uma ação nessa linha, 

evidentemente, com os aprimoramentos que esses dois decênios ensejaram. 
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As entrevistas realizadas com os participantes nas redes temáticas e com os demais 

stakeholders revelaram uma percepção de que os resultados obtidos ficaram aquém do que 

seria de esperar em relação aos montantes investidos e que, considerando os recursos 

humanos e materiais mobilizados, o resultado poderia ser mais profícuo para a atividade de 

exploração e produção de petróleo e gás natural em águas profundas e ultraprofundas ou no 

pré-sal. A formulação e a execução da política, no entanto, como dito acima, não atentou para 

as consequências na forma de adicionalidade de resultados. Como mostrado no item 6.1, o 

diagnóstico extraído das entrevistas é o de que a causa dos resultados insatisfatórios está em 

fatores comportamentais e atitudinais e que uma política voltada para atuar sobre 

comportamento e atitude resultaria em melhores resultados do esforço de P&D. Pode se 

deduzir, portanto, que uma reorientação da política para resultar em adicionalidades 

comportamentais seria recomendável. 

O mesmo estudo de 2006 da OCDE afirma que formuladores de políticas buscam 

modos de “avaliar não apenas quanto de gastos adicionais em P&D são encorajados pelo 

apoio governamental, mas também como o apoio governamental influi na conduta e no 

direcionamento do P&D empresarial. O apoio governamental encoraja empresas a 

perseguirem tipos diferentes de P&D, ou a incluir maior colaboração no processo de P&D” 

(OECD, 2006. Trad. livre). O estudo se vale então do conceito de “Adicionalidade 

Comportamental” que “mede o quanto o comportamento de uma empresa mudou em 

decorrência de intervenção do Governo” (OECD, 2006. Trad. livre). Gök e Edler (2012) 

afirmam que adicionalidade comportamental pode ser definida como uma alteração 

persistente no que o grupo-alvo da política está fazendo e como o faz, atribuível às ações da 

política. 

Embora o conceito de Adicionalidade Comportamental seja usado basicamente como 

ferramenta de avaliação de políticas públicas de inovação, seu simples uso indica que essas 

devem ter, como objeto, alterar o comportamento e a estratégia tecnológica das empresas e 

não apenas promover a execução de projetos. “Políticas de inovação fundadas na perspectiva 

sistêmica estão fortemente focadas na formação e promoção de redes resultantes (de um novo 

ambiente industrial) e, portanto, uma área fértil para se encontrar efeitos de adicionalidade 

comportamental” (GEORGHIOU e CLARYSSE, 2006, p. 19. Trad. livre). 

 

Uma importante ferramenta para apoiar a formulação e implantação de 

políticas de inovação é a avaliação. A avaliação de políticas de inovação 

tradicionalmente olha que impactos a política tem sobre seu público-alvo, 

tanto em termos de alterações de insumos (esforço) e de resultados, como 
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em termos de alteração no modo como as coisas são feitas (GÖK e EDLER, 

2012. Trad. livre). 

 

 

“O conceito de adicionalidade comportamental baseia-se na possibilidade de uma 

política de estado influir no comportamento dos agentes” (BACH e MATT, 2005. Trad. 

livre), isto é, na maneira como as coisas são feitas. 

O estudo da OECD (2006) alerta para o fato de que apoio a programas e estratégias 

tecnológicas de organizações, além de terem um horizonte de prazo mais longo do que o 

apoio a projetos individuais, têm um impacto sobre atitudes e sobre comportamento. O apoio 

a projetos individuais, ainda que mais facilmente monitorados, em virtude de sua natureza 

com começo, meio e fim, além de atividades e orçamento mais claramente delimitado, têm 

um impacto menos duradouro e de menores externalidades positivas. Um outro aspecto a 

considerar é que, apesar de se tratar de gastos que as empresas de O&G são obrigadas a 

incorrer em P&D, trata-se de um recurso financeiro da empresa e a ela deve caber a escolha 

de que projetos lhe interessam. Cabe questionar se a agência reguladora deve ter o poder de 

aprovar ou reprovar projetos tecnológicos submetidos pela empresa. 

Essas observações sugerem que a política de interação empresa-ICT para O&G seria 

mais eficaz se se traduzisse em programas de P, D e I que dessem menos ênfase à aprovação 

de projetos, mediante apresentação, pela empresa de O&G de detalhamento com orçamento. 

A ANP usaria os mecanismos de que dispõe para promover a interação empresa-ICT na 

formulação e na execução da estratégia tecnológica da empresa, numa interação mais intensa. 
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7 CONCLUSÕES  

Neste estudo, analisou-se a contribuição da interação empresa-ICT para o esforço de 

capacitação do setor brasileiro de exploração e produção de petróleo e gás natural na 

superação dos obstáculos tecnológicos no aproveitamento de jazidas em águas profundas, 

ultraprofundas e no pré-sal e, tendo em vista que nessa interação predominam redes 

cooperativas de inovação tecnológica, é feita uma análise do desempenho das redes 

cooperativas e o papel do capital social como variável determinante no seu desempenho. São 

examinadas as políticas públicas que deram origem à promoção da interação empresa-ICT 

como solução para o enfrentamento dos desafios tecnológicos apresentados nesse setor e as 

visões por trás da formulação e da implantação dessas políticas. 

Recuperando-se as hipóteses lançadas na Introdução (subitem 1.1), mostrou-se que, 

confirmando a primeira hipótese, apesar de os textos que fundamentam a formulação de 

políticas de inovação se referirem à inovação tecnológica como um processo evolucionário 

que se dá de forma interativa em sistemas de inovação que abrangem diferentes atores que os 

compõem, a prática, na condução das políticas e na gestão dos programas de promoção da 

inovação tecnológica, denota que seus gestores ainda procedem segundo um modelo linear. 

Isso é especialmente marcado no caso da interação empresa-ICT, em que a ICT é vista como 

fornecedora de tecnologia para uma empresa cliente. As redes, nessa visão, são geridas como 

uma estrutura insumo / produto e não como um mecanismo em que se enfatiza a parceria, a 

interação e o consequente aprendizado por parte de todos envolvidos. 

O corolário dessa constatação corrobora a segunda hipótese de que as políticas e os 

programas, tais como formulados e principalmente como geridos, não se coadunam com a 

visão sistêmica, ao demandar das concessionárias de O&G a contratação de projetos às ICTs, 

sem promover a intensificação da interação na forma de parcerias, um tipo de ação que 

deveria ser favorecido pelo uso de redes cooperativas de inovação tecnológica, um tipo de 

organização que propicia esse tipo de relacionamento. A visão linear e o constructo que lhe 
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está subtendido, a visão insumo/produto, é de entendimento aparentemente mais cartesiano e, 

portanto, mais palpável ou de mais fácil administração e controle. Isso leva à prevalência de 

estilos gerenciais característicos do modelo linear na condução dos programas. 

Este trabalho, portanto, traz duas contribuições para o entendimento do processo de 

inovação tecnológico e das iniciativas voltadas a promovê-la: em primeiro lugar, ele assinala 

aspectos da gestão da interação empresa-ICT em geral que podem aprimorá-la e, em 

particular, nas redes cooperativas de inovação tecnológica; e em segundo lugar, aponta 

elementos das políticas públicas que podem respaldar a maneira pela qual se daria essa 

interação. 

 

7.1 CAPITAL SOCIAL EM REDES COOPERATIVAS DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

Embora este não seja o primeiro texto sobre capital social em redes cooperativas, 

como se depreende dos artigos citados, chama-se aqui a atenção para um caso concreto em 

que, corroborando a primeira hipótese lançada no subitem 1.1, claramente, as redes são 

tratadas dentro do velho paradigma da “Transferência de Tecnologia” (TT), no qual os 

participantes acadêmicos são vistos como “fornecedores de tecnologia”, numa transação 

cliente/fornecedor ou, se quisermos, numa relação insumo/produto, que reflete um 

entendimento do processo de inovação tecnológica característico da visão linear. Numa 

relação cliente/fornecedor, em que a TT é vista como uma transação a ser cercada de 

salvaguardas jurídicas e burocráticas, o “cliente” (a empresa) espera receber do “fornecedor” 

(a ICT) uma tecnologia como se esta fosse um produto acabado. A empresa, ao não se engajar 

na rede cooperativa, como parceira no esforço conjunto em direção à consecução de um 

objetivo comum, perde a oportunidade de se beneficiar do aprendizado, para o que as redes 

são o mecanismo propício e não absorve todo o conhecimento, principalmente o 

conhecimento tácito. A empresa, nesse esquema, identifica uma necessidade tecnológica, 

encomenda e contrata um projeto com objetivo e escopo delineados e recebe, da ICT, o 

artefato, o gadget, mas não necessariamente se apropria da tecnologia ou do procedimento 

que levou a sua obtenção. 

O modelo linear ainda impregna certa percepção da interação empresa-ICT de que 

“pesquisa básica é realizada nas universidades, para ser então convertida em pesquisa 

aplicada e em técnicas de produção nas incubadoras, para finalmente ser introduzida na 

indústria” (ROTHSCHILD e DARR, 2005). Contrariamente a esse pressuposto, esses autores 
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apresentam um modelo cíclico de gestão da inovação, no qual o conhecimento avança e reflui 

através das redes sociais. O termo transferência de tecnologia, cunhado dentro de uma visão 

linear do processo de inovação tecnológica, sugere a passagem de soluções prontas e acabadas 

das ICTs para empresas. 

Esse fluxo cíclico do conhecimento, dada a componente informal que ele encerra, 

requer que se invista no capital social para que ocorra. Essa afirmação reforça a ideia de que 

tanto universidades como empresas de O&G que participam em redes cooperativas de 

inovação tecnológica obteriam resultados mais satisfatórios se se vissem como parceiros em 

projetos comuns de P&D, em lugar de se verem numa relação cliente – fornecedor. Uma 

autêntica parceria seria promovida por uma gestão das redes que fomentasse a intensificação 

do intercâmbio entre os participantes, seja por meio de frequentes reuniões formais e 

informais, seja ensejando a estadia de membros da empresa em ICTs, seja por meio de outros 

estágios de participantes de uma organização participante da rede em outra entidade. Redes 

cooperativas de inovação tecnológica devem oferecer, tanto como a T.T. no seu sentido mais 

estrito, uma oportunidade de aprendizagem para todos participantes, tanto  ICTs como 

empresas. 

O processo de aprendizado do sistema de inovação é, para setores tecnologicamente 

dinâmicos, mais importante do que o fornecimento de uma solução acabada. O processo de 

aprendizado, por sua vez, vem do engajamento da empresa usuária da tecnologia, como 

parceira, em todo o processo de desenvolvimento tecnológico. A parceria e, portanto, a 

participação de todos deve se dar em todas as etapas, desde a identificação do problema, 

passando pela formulação do projeto, até o esforço de P&D propriamente. Numa visão 

sistêmica, quem deve se apropriar da tecnologia e aprender o processo de desenvolvimento 

são as forças produtivas. 

 

7.2 AGREGAR ADICIONALIDADES COMPORTAMENTAIS AOS RESULTADOS 

DAS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO 

 

Como mostrado, o País veio tendo, no período analisado, uma oportunidade de se 

beneficiar de uma conjunção de fatores que poderiam situá-lo na vanguarda de um setor-

chave da economia mundial. Por um lado, a abundância dos depósitos de hidrocarbonetos 

encontrados e seus altos preços no período estudado poderiam representar não só uma nova 

fonte de riqueza para o País, como os montantes que foram carreados para o esforço de P, D e 

I voltado para as atividades de O&G, por força da política tecnológica para o setor, aliados às 
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peculiaridades e aos desafios tecnológicos dos depósitos no litoral brasileiro, além da política 

de conteúdo nacional que vigorou por algum tempo, isso tudo sem mencionar a vantagem de 

o País ter uma grande empresa, a Petrobras, que lhe confere a necessária robustez para 

investir com horizontes de longo alcance, podem situar o País como um polo de excelência e, 

portanto, exportador de tecnologia, de engenharia, de equipamentos e de outros serviços. 

Este trabalho buscou mostrar que, confirmando a segunda hipótese lançada no subitem 

1.1 e retomado no caput deste capítulo, a política tecnológica para O&G e, mais ainda, sua 

prática, foi contaminada por um viés decorrente da visão linear que ainda permeia a 

formulação de políticas de inovação tecnológica dentro das sucessivas políticas industriais 

que vigoraram no País. Esse viés se refletiu nos regulamentos da ANP e na maneira como 

essa agência reguladora e as concessionárias se conduziram nesse processo, especialmente na 

interação empresas-ICTs. 

Ainda que muitos dos formuladores de políticas (policy makers) tenham sido formados 

sob influência dos teóricos evolucionistas e trabalhem com o conceito de sistemas nacionais 

ou regionais de inovação, ao destinarem verbas públicas para implantação de políticas 

industriais e, dentro delas, políticas de inovação, são levados a cederem a um modelo mais 

esquemático ao satisfazerem a necessidade de traduzir os gastos públicos em indicadores mais 

facilmente mensuráveis, tais como tecnologias acabadas ou patentes. Cassiolato (2010) 

resume essa incongruência quando propõe “Que a perspectiva sistêmica da inovação deixe de 

ser um elemento de retórica e passe a constituir-se no formato principal de definição e 

implementação de políticas”. O resultado, pelo menos no Brasil e, claramente, no caso dos 

projetos aprovados pela ANP é que são apoiados projetos de P&D e não programas de 

interação empresa-ICT. A centralidade do projeto para quem os define e aprova seus 

resultados: 1) a ANP, que os aprova, e 2) as concessionárias, que os contratam, reforça uma 

forma de gestão que não alcança a promoção de estratégias de inovação que efetivamente 

signifiquem um novo patamar. As concessões de jazidas de petróleo e gás natural podem 

ensejar aos concessionários, principalmente à Petrobras, a coordenação, junto a suas diversas 

cadeias produtivas, de arranjos inovativos que ultrapassem o resultado para uma empresa 

individualmente, em esforço que, num horizonte de longo prazo, também ultrapasse o limite 

estrito do projeto. 

Nesta tese sugere-se que os programas sejam voltados à promoção da interação 

empresa-ICT, sem a mesma ênfase no projeto. O apoio deve ser a que a empresa desenvolva 

uma estratégia de aprendizado e de capacitação tecnológica e é essa estratégia que cabe ao 

poder público acompanhar. Em lugar de financiar projetos que podem até acabar na prateleira, 



 

 

110 

recomenda-se que a promoção da inovação seja continuada e que se concentre na estratégia da 

empresa e, idealmente, a estratégia da cadeia produtiva. O fato de a métrica para avaliar 

resultados nessa forma da ação de fomento ser mais difícil de encontrar, não deve ser o 

empecilho. A métrica não deve determinar a forma dos programas de ação. A métrica, a 

remuneraçãoe a PI vêm depois. Com esse caráter, os programas e políticas, em lugar de 

contribuírem com adicionalidade de esforço (mais projetos apoiados), contribuirão com 

adicionalidade de comportamento (a adoção de estratégias de inovação). 

 

7.3 SÍNTESE 

 

Enquanto a estrutura de pensamento neoclássica (NC) sugere um processo de inovação 

que segue um modelo linear de inovação insumo/produto (input/output) que, por sua vez, 

levou à percepção de uma relação cliente-fornecedor nas redes cooperativas de inovação 

tecnológica, a estrutura de pensamento Evolucionária-estruturalista (ES) encerra uma visão de 

um modelo interativo de inovação (BACH e MATT, 2005) que se coaduna com a idéia de 

que, em lugar de um entendimento das redes como uma relação cliente-fornecedor, a relação 

será mais profícua se for de parceria. Os formuladores e gestores de políticas públicas de 

inovação, por sua vez, para obterem resultados, atentarão para a adicionalidade 

comportamental em suas formulações. 

O Quadro 1 propõe-se a resumir a ideia formulada neste trabalho, comparando o que é 

percebido como a visão implícita, na situação existente, na política de inovação para O&G e 

um novo paradigma ou uma nova estrutura mental para fundamentar a formulação de uma 

política pública que orientaria a interação empresa-ICT voltada à capacitação tecnológica para 

O&G. O Quadro compara a visão que fundamentou a constituição de redes cooperativas de 

inovação tecnológica e a visão que, no entendimento do autor, seria mais consentânea para a 

promoção de uma interação Empresa-ICT mais dinâmica e, portanto, mais eficaz. As duas 

últimas linhas do Quadro 1 indicam como e porque a visão proposta resultará em melhor 

desempenho na interação empresa-ICT. 
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Aspecto Visão atual Visão proposta 

Abordagem Neoclássica Evolucionária - estruturalista 

Política de C, T e I Modelo linear modelo sistêmico, interativo ou 

complexo 

Atitude Insumo / produto intercâmbio de informação 

Relacionamento Cliente / fornecedor Parceria 

Escolhas 

individuais 

determinadas por: 

Racionalidade econômica para 

maximizar benefício pessoal 

Inserção (embeddedness) social,        

capital social: valores, cultura, 

códigos do grupo 

Transmissão Unidirecional: 

transferência tecnológica (T.T.) 

Ciclico e interativo: Sistema 

Nacional de Inovação 

Interação Empresa-

ICT 

Basicamente formal, regida por 

contrato, remuneração e 

definições quanto à PI 

Além do formal, gestão investe 

em capital social. 

Foco otimizar o rendimento no 

aproveitamento da informação 

(maximizar a rentabilidade no 

uso do recurso informação) 

Aprendizado: geração de 

conhecimento como recurso-

chave 

Propósito das 

políticas públicas 

de C, T e I  

Promover a execução de 

projetos de P&D 

(adicionalidade de esforço). 

Influir na estratégia  de inovação 

das empresas. 

(adicionalidade comportamental) 

Produto Tecnologia na forma de artefato 

(gadget) 

Aprendizagem, intercâmbio de 

conhecimento 

 

Quadro 2: Quadro comparativo 

Fonte: O autor. 

 

Em lugar de induzir a mera execução de projetos de P&D, a visão proposta implica, 

para as políticas públicas, promover projetos como parte integrantes de uma estratégia de 

inovação das empresas concessionárias de O&G. Além disso, o resultado que a empresa pode 

esperar não se limita à entrega de uma solução pronta e acabada mas, como fruto do 

intercâmbio de conhecimento advindo de uma interação intensa, a empresa terá condições de 

se apropriar melhor da tecnologia e não se contentar ao papel de operadora da tecnologia, 

além de se aparelhar para fazer alterações na tecnologia transferida, quando necessário, ou 

mesmo desenvolver novas tecnologias. Como mostrado, a política brasileira de inovação 

tecnológica fez, nos últimos quinze anos, uma aposta alta na transferência de tecnologia como 

mecanismo para capacitação do estratégico setor de O&G. Percebe-se também que esse setor 
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depende, em seus investimentos, sobretudo no Brasil, da capacitação e do desenvolvimento de 

tecnologia avançada, para a qual as ICTs certamente teriam muito a contribuir, desde que 

sejam engajadas de maneira adequada nesse esforço. Os grandes desafios tecnológicos em 

múltiplas áreas do conhecimento, em parte peculiares aos depósitos brasileiros de petróleo e 

gás, por um lado e, por outro, o aumento significativo de recursos financeiros injetados nas 

ICTs, representam uma oportunidade, que não deve ser desperdiçada, de se promover, 

sobretudo no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, um polo de competências para inovação 

tecnológica destinada ao setor de O&G. 

Do exposto neste texto, é possível sugerir que empresas poderiam fazer um melhor 

uso dos recursos investidos em redes cooperativas de inovação tecnológica se, em lugar de 

vê-las como o simples cumprimento de um requisito legal ou como pagamento por serviços 

prestados sob a forma de soluções tecnológicas, as redes fossem usadas como um esforço 

conjunto entre os diversos parceiros no desenvolvimento de tecnologia para o médio e o longo 

prazo. Essa abordagem implica investir em capital social. Possivelmente, os conceitos de 

capital social aplicados a O&G, como resultado de um estudo empírico, realizado para uma 

empresa de O&G, poderia ser aplicado a outros setores. Universidades, por sua vez, 

ganhariam em engajar-se em P&D cooperativo com empresas, não só por causa do ingresso 

de recursos financeiros, mas também por terem a aplicação industrial e comercial dos 

resultados de P&D como marcos indicadores de seu sucesso junto a empresas. Enquanto a 

solução de demandas tecnológicas mais imediatas possa ser atendida pelas próprias áreas de 

P&D empresariais, as necessidades de médio e longo prazo, ou ainda demandas por 

tecnologias pré-competitivas, podem ser objeto de colaboração entre empresas e ICTs. Como 

mencionado acima (HANSSON et al, 2005), em lugar de encarar universidades como 

fornecedoras de tecnologia pronta para uso, as redes cooperativas de inovação tecnológica em 

O&G oferecem oportunidade para esforço conjunto entre universidade e empresas em direção 

à consecução de resultados tecnológicos. Investir em capital social favorece esse tipo de 

interação. 

 

7.4 LIMITES DESTE TRABALHO 

 

Finalmente, cabe mencionar algumas questões que não foram tratadas nesta tese, mas 

que mereceriam ser objeto de novos estudos. Em primeiro lugar, este trabalho expõe fatores 

que poderiam ter levado à realização das promessas indicadas no início, a saber: a conjunção 

de fatores favoráveis que poderia ter levado o setor de O&G e sua cadeia a colocarem o Brasil 



 

 

113 

num lugar de destaque como produtor mundial de tecnologia, bens e serviços de alto valor 

agregado para exploração e explotação de hidrocarbonetos em águas profundas, 

ultraprofundas e no pré-sal. No entanto, não foi feita aqui uma avaliação sistemática da 

eficácia e da eficiência dos programas de P, D e I para O&G. 

Além disso, como mencionado acima, apesar de as redes cooperativas de inovação 

tecnológica patrocinadas pelas concessionárias de O&G servirem como uma forma de 

organizar a interação empresa-ICT, esse é apenas um dos múltiplos usos das redes 

cooperativas. Em sua maioria, como mostrado (item 4.2), elas congregam diferentes 

empresas, indivíduos e outras entidades de natureza a mais diversa, inclusive ICTs, como 

maneira de promover intercâmbio de informações, parcerias estratégicas, compartilhamento 

de dispêndios, de risco ou de esforços, o uso de complementaridades entre seus participantes, 

os quais se congregam nas redes em torno de objetivos comuns. Esta tese tratou das redes 

enquanto instrumento para interação empresa-ICT. 

Não se abordou aqui a capacitação tecnológica e o aprendizado que se dá na complexa 

cadeia produtiva de O&G, independentemente da relação com ICTs. Este estudo não analisou 

iniciativas voltadas ao fortalecimento de uma cadeia produtiva, a exemplo da Noruega, onde a 

política industrial ajudou na consolidação de um conjunto de empresas de engenharia, 

construção naval, TIC, mecânica sub-aquática e outros serviços que, após se capacitarem para 

atender a demanda interna gerada pela atividade de O&G, passaram a suprir mercados 

internacionais de O&G, que se encontravam em rápida expansão (FAGERBERG et al, 2009). 

Na Noruega, em lugar de concentrar o esforço de capacitação na sua principal concessionária 

de O&G, a Statoil, houve um esforço em se consolidar a cadeia produtiva para o setor 

(RYGGVIK, 2014). Essa é uma vertente do esforço de inovação tecnológica que mereceria 

um estudo aprofundado ou a atualização de estudos como o Tendências Tecnológicas 

(NEVES et al, 2002). 

Como mencionado no item 1.3, este estudo cobre o período que vai de 1999 a 2014, 

no qual foi observada uma razoável continuidade na evolução do setor, bem como na gestão e 

nas políticas observadas. Além disso, os dados referentes ao ano de 2015 ainda não estavam 

disponíveis por ocasião da conclusão desta tese. Além de sinais de turbulência na economia 

mundial e na brasileira, com mudanças no quadro geral de preços, de transações comerciais, 

houve mudanças de políticas e de ação governamental. A ANP lançou, no começo de 2015, a 

consulta pública nº 02/2015 com nova redação para o Regulamento ANP que rege a cláusula 

de P&D dos contratos de concessão, de partilha ou de cessão onerosa (ANP, 2015). Essa nova 
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situação dificulta, no momento em que se escreve este texto, delinear tendências ou 

comportamentos relacionados a O&G para o período posterior a 2014. 
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