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RESUMO 

 

Este trabalho visa avaliar a atratividade para participação e a percepção dos agentes 
envolvidos no fomento e operação do Parque Tecnológico do Rio, dedicados a práticas de 
inovação e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) que suportem o setor de petróleo e gás no 
Brasil. Aliados a adoção da política industrial de Conteúdo Local para este setor, o objetivo 
conjunto destas iniciativas é alavancar a rotina de P&D na indústria nacional, tornando-a 
robusta e com níveis de competitividade para atuar em outros mercados globais, para suprir as 
demandas nacionais e externas, sendo autossuficiente quando a política industrial de 
Conteúdo Local deixar de ser mandatória. Os participantes foram agrupados em diferentes 
blocos de respondentes, de acordo com as características de atuação, e por intermédio de um 
questionário busca-se identificar os aspectos possíveis de melhoria. As análises realizadas, 
baseadas na técnica de Teoria do Incidente Crítico, estabelecem abordagem com opiniões de 
todos os agentes e também avaliações desassociadas para gerar perfil de cada grupo em 
estudo. O capítulo 1 introduz o tema, descreve aspectos fundamentais para a formulação do 
problema e elenca os objetivos principais do estudo. O capítulo 2 descreve a revisão 
bibliográfica que embasou o estudo. O capítulo 3 aponta a metodologia utilizada, a estratégia 
de pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados. O capítulo 4 detalha o estudo de caso e 
explicita os resultados da pesquisa. O capítulo 5 apresenta a conclusão e as recomendações do 
trabalho. 

 
Palavras-chave: Pesquisa e Desenvolvimento. Parque Tecnológico. Inovação. 
Competitividade Industrial. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the attractiveness for participating and perceptions of the actors 
involved in the promotion and operation of the Rio Technology Park, dedicated to innovation 
and Research & Development (R & D) to support the oil and gas sector in Brazil. With 
adoption of Local Content industrial policy for this sector, all initiatives aim is to leverage the 
R & D in the domestic industry culture of work, making it robust and competitive to act in 
other global markets, supplying the domestic and external demands being self-sufficient when 
the industrial policy of the Local Content no longer is mandatory. The participants were 
grouped into different blocks according to their role in this project, and a questionnaire was 
sent to these participants to identify improvement in the Technology Park´s operation and 
management. The analysis based on the Critical Incident Technique establishes a consolidated 
view with opinions of all agents and also generate a disassociated view from each block of 
participant, based on their role. Chapter 1 introduces the subject, describes fundamental 
aspects for the formulation of the problem and lists the main objectives of the study. Chapter 
2 is about the bibliographies that based the study. Chapter shows the applied methodology, 
the survey strategy and the data collection and treatment. Chapter 4 details the case study and 
explicit search results. Chapter 5 presents the conclusion and recommendations of the work. 

 
Keywords: Research and Development. Technology Park. Innovation. Industrial 
Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor industrial de um país possui importante papel como propulsor de efetivação 

das perspectivas econômicas, amparada nas políticas fomentadas pelos agentes que interferem 

neste cenário, tais como entidades governamentais, empresas do setor privado e as agências 

regulamentadoras. Eventuais problemas que surjam no setor industrial de um país podem 

impactar diretamente a sociedade, ocasionando redução do número de postos de trabalho, na 

qualidade do emprego, no crescimento potencial da economia, na geração de conhecimento e 

aprimoramento tecnológico e nos efeitos redistributivos de renda. 

Os objetivos de crescimento econômico de um país somam-se ao avanço tecnológico 

ocorrido nas últimas décadas, que introduziram na sociedade novos recursos produtivos, 

materiais e métodos. Logo, é natural que a impulsão dos setores econômicos de um país esteja 

associada ao desenvolvimento de um moderno setor industrial local. 

Perante a crescente competitividade gerada em função da globalização econômica, é 

imperativo que os agentes industriais de um país tenham planos de ação e se capacitem para 

desarmar restrições estruturais que possam comprometer sua produtividade ou 

competitividade global, e que também tenham condições de evoluir tecnologicamente, com 

inovações e desenvolvimento de técnicas, materiais e serviços, que possam gerar diferencial 

competitivo sobre as demais empresas. 

Ao longo do tempo, o setor industrial brasileiro experimentou diversas aplicações de 

políticas industriais, iniciadas com maior vigor no fomento governamental entre as décadas de 

1950 e 1960, como transição de uma economia baseada na atividade agrária para 

fortalecimento do setor industrial. 

Inicialmente, a política industrial denominada Plano de Metas foi adotada para a 

substituição das importações, impondo a obtenção de bens e serviços na indústria local. Neste 

momento, buscava-se ampliar o incipiente setor industrial brasileiro, seja com o 

fortalecimento e crescimento de empresas nacionais ou atraindo empresas multinacionais para 

o país. 

Posteriormente, nova atuação governamental ocorreu, entre as décadas de 1960 e 

1970, período reconhecido como Milagre Econômico, onde se buscava reduzir a inflação 

existente e atrair novos investimentos externos para promover a ampliação do setor industrial 

e em paralelo, o fortalecimento da indústria local, não obtidos com o insucesso da política 

anterior.  
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Por se tratar de um insumo cada vez mais vital ao desenvolvimento do país, o setor 

de petróleo e gás teve destacada importância neste processo. Na década de 1970, os países 

industrializados e em desenvolvimento experimentavam forte crescimento graças a petróleo 

com valor reduzido1, importado de países produtores, em sua grande maioria, do Oriente 

Médio. O Brasil se enquadrava neste perfil e também possuía uma política de transportes 

calcada no modal rodoviário, desenvolvida durante o período do Plano de Metas, com a busca 

de crescimento da indústria automobilística nacional, e também durante o Milagre 

Econômico, com a expansão da rede de rodovias no território nacional.  

Em função das restrições impostas pela dificuldade de obtenção de recursos e 

escassez de divisas, a necessidade de obter localmente os insumos das cadeias produtivas era 

mandatória. Desta forma, os setores econômicos (agricultura, indústria e extração mineral) 

deveriam se desenvolver e tornarem-se capaz de atender às necessidades dos demais setores 

da economia brasileira, com recursos majoritariamente nacionais. 

A primeira crise do petróleo, ocorrida em outubro de 1973, entretanto, teve efeito 

extremamente negativo na economia brasileira, que já apresentava indícios de recessão. A 

ocorrência da Guerra do Yom Kippur motivou os países do Oriente Médio a assumirem o 

poder da atividade de exploração de petróleo, antes dominadas pelas empresas de petróleo e 

gás majoritariamente americanas. De acordo com Ordoñez e Rosa (2013), o preço do barril de 

petróleo durante este período, subiu 70% em um dia (de US$ 3 para cerca de US$ 5,1). Dois 

meses depois desta ocorrência, mantendo a tendência de alta, o preço do barril atingiu cerca 

de US$ 11. 

Esta mudança de cenário afetou de modo relevante a economia brasileira. O país 

buscava seu desenvolvimento e o Milagre Econômico, com a adoção de grandes obras 

públicas, incentivava o incremento de produção industrial no país, gerando demanda de 

recursos energéticos. Naquele período, o Brasil, por intermédio da Petrobras, produzia 170 

mil barris por dia, que atendia apenas 20% da demanda existente. A parcela restante era 

atendida por importação de petróleo, especificamente de países do Oriente Médio.  

Logo, o aumento do valor do petróleo deixou a economia do país vulnerável, pois 

para manter o crescimento acelerado, decidiu manter as importações de petróleo e para isso, 

obter financiamento externo. Segundo Ordoñez e Rosa (2013), o endividamento externo do 

Brasil aumentou de US$ 12,5 bilhões para aproximadamente US$ 50 bilhões, a partir de 1973 

até o final da década de 1970. 

                                                           
1
 Entre US$ 2 a 3 por barril. 

 



12 
 

 

Assim, a inflação no Brasil aumentou, saltando de 15,5% a.a. para 34,5% entre 1973 

e 1974, em virtude da falta de reservas internacionais do país. A situação aumentou sua 

criticidade quando os Estados Unidos elevaram sua taxa de juros básicos para conter o 

aumento de sua própria inflação, o que desencadeou um aumento da atratividade de capitais 

mundiais. 

De acordo com Langoni (2013), o Brasil priorizou a manutenção do crescimento, 

mesmo com endividamento, até o momento em que a economia não suportou e evidenciou a 

insustentabilidade do modelo. A taxa de juros americana era o índice de referência para a 

rolagem da dívida externa do Brasil e de outros países em desenvolvimento. Assim, a dívida 

externa bruta do Brasil, que era de aproximadamente US$ 50 bilhões no final da década de 

1970 alcançou US$ 70,198 bilhões em 1982, o que ocasionou a declaração de moratória pelo 

governo brasileiro ao pagamento de dívida externa. 

A consequência imediata foi o aumento da inflação, que em uma tendência de 

crescimento, foi de 77,2% a.a. em 1979 para 110,2% a.a. em 1980. Este panorama 

desencadeou a estagnação no crescimento da economia2, invertendo o sentido da economia 

brasileira, com retração de 4,3% em 1981, que acarretou déficit na balança comercial 

brasileira e impôs barreiras para a geração de divisas, a fim de suportar as importações 

necessárias para suprir o crescimento do país. 

Portanto, a dependência de petróleo importado pelo Brasil na década de 1970 

apontava um cenário onde o país necessitava crescer economicamente, mas por limitações 

existentes, não possuía divisas para aquisição de petróleo, gás e seus derivados no mercado 

internacional. Assim, como todas as economias mundiais que se baseavam no crescimento 

amparado pela oferta de recursos energéticos, o Brasil deveria maximizar sua capacidade de 

obter petróleo ou demais fontes de energia localmente. Para tal, deveria desenvolver sua 

indústria de petróleo e gás com o emprego maciço de tecnologia e suprimentos nacionais ou 

desenvolver novas fontes de energia. 

Naquele momento, novas áreas com reservas de petróleo passaram a ser analisadas, 

pois os valores deste recurso conferiram atratividade para sua exploração e produção, 

anteriormente inviáveis. Como exemplos, os desenvolvimento ocorridos nas regiões do 

Alasca (EUA), Rússia, atuações offshore no Mar do Norte e no Golfo do México. 

Por este objetivo, o Brasil partiu em duas diferentes linhas de pesquisa: geração de 

combustíveis desassociados da matriz de petróleo e gás para atendimento da malha rodoviária 

                                                           
2 O último ano de crescimento da economia foi em 1980, com 9%.  
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(automobilística e de transporte) e expansão das áreas de exploração offshore de petróleo na 

costa brasileira. Em termos de novos combustíveis, o governo desenvolveu o Programa 

Nacional do Álcool Combustível (Proalcool), onde objetivava a substituição de gasolina por 

etanol. 

Na segunda linha governamental, o setor de petróleo e gás brasileiro, naquele 

momento ainda restrito ao monopólio exercido pela Petrobras nas atividades de exploração, 

produção, refino e transporte de petróleo, derivados e gás natural, tinha metas de aumentar a 

capacidade de exploração de petróleo no Brasil e também elevar a produção de derivados para 

o consumo local. Logo, durante as décadas de 1970 e 1980, a empresa continuou promovendo 

o plano de construção de novas refinarias3, e avançou firmemente na exploração de petróleo 

na costa brasileira. Com a descoberta da reserva existente na Bacia de Campos, ocorrida em 

1977, a empresa passou a explorar e produzir petróleo e gás na região4 em volumes 

significativos, diminuindo a quantidade importada de petróleo e derivados. 

Para realizar esta etapa de infraestrutura para o setor de petróleo e gás, o setor 

industrial brasileiro foi solicitado em regime máximo de capacidade produtiva e de tecnologia 

existente. Por esta requisição, a influência do setor de petróleo e gás foi um dos propulsores 

do setor industrial brasileiro, que possuiu seu auge nestas décadas (1970 e 1980). O setor 

industrial de transformação, por exemplo, obteve participação de 25% do PIB (Produto 

Interno Bruto) no ano de 1985, conforme gráfico 1. 

 

                                                           
3 Construídas REPLAN (1972), REVAP (1980), RECAP (1974), REPAR (1976) e modernização das demais 

unidades já existentes, para absorção e capacidade de refino do volume de petróleo obtido na Bacia de 
Campos. 

4 A Bacia de Campos, localizada na costa norte do estado do Rio de Janeiro, é uma bacia sedimentar que se 
estende da costa norte do Estado do Rio de Janeiro até o sul de Espírito Santo. Com aproximadamente 100 mil 
quilômetros quadrados, é a maior província petrolífera do Brasil, responsável por mais de 80% da produção 
nacional do petróleo. A exploração comercial iniciou em 1977, no campo de Enchova. 
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Gráfico 1 - Participação do Setor Industrial no PIB Brasil - 1960 a 2012  
Fonte: IPEA. 2013. 

 
 

O panorama econômico brasileiro, porém, estava se deteriorando em virtude do 

aumento da inflação. Durante o início da década de 1980, estas taxas alcançaram 

aproximadamente 110% ao ano, com máxima de 200% ao ano, em 1983. A dívida externa 

brasileira chegou a cerca de US$ 90 bilhões e para seu pagamento, destinava-se 90% da 

receita oriunda das exportações. Com este cenário e suas restrições, o Brasil sofreu fortíssima 

recessão econômica e quase total cessão de investimentos que duraria até a década de 1990, 

quando novos planos adotados pelos governos tornaram a situação econômica mais propícia 

ao crescimento, devido à estabilização da moeda e controle da inflação, dentre seus principais 

pilares de reestruturação. 

A consequência da falta de investimentos durante as décadas de 1980 e início de 

1990 impactaram no crescimento do setor industrial brasileiro. O panorama teve uma 

evolução positiva com a entrada de empresas estrangeiras no país, com aumento dos 

investimentos, mas tornando as empresas locais com reduzida competitividade. 

A partir da década de 2000, conforme observado por Canellas (2007), o setor de 

petróleo e gás teve crescimento em um ritmo forte e consistente, aumentando sua participação 

na economia brasileira, sobretudo devido ao acelerado incremento da produção de petróleo e 

gás e dos investimentos da Petrobras nos últimos anos. Há também a identificação de 

concorrência nas atividades de exploração e produção de petróleo e refino no Brasil, com 

diversas companhias internacionais se inserido na atividade de exploração e produção de gás 

natural no Brasil, após mudança institucional ocorrida na década de 1990, com a quebra do 
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monopólio nacional exercido pela Petrobras sobre as atividades de exploração, produção, 

refino e transporte de petróleo, derivados e gás natural ocorrido em 1997, por intermédio da 

Lei Nº 9.478/97. 

Entretanto, com a quebra do monopólio, ocorre aumento da atratividade para 

empresas estrangeiras atuarem no Brasil com bastante competitividade para suportar as 

demandas oriundas deste crescimento do setor de petróleo e gás. Desta forma, surge potencial 

risco de que o setor industrial brasileiro não consiga atuar plenamente, com uso de toda sua 

capacidade, por não possuir vantagens competitivas tais quais os fornecedores internacionais.  

O governo brasileiro, visando gerar robustez às empresas do setor de petróleo e gás e 

a sua cadeia de fornecedores locais, desenvolveu política de conteúdo local desenvolvida para 

o setor. Durante a vigência do monopólio, a participação de empresas brasileiras no 

suprimento de equipamentos e insumos para a exploração, produção e refino de petróleo e gás 

decorreu da politica de compras da Petrobras, que refletia as estratégias da empresa e 

orientações dadas pelo governo para atendimento às demandas geradas. Com o término do 

monopólio, tenta-se assegurar uma participação industrial nacional alavancada em 

decorrência da aplicação de políticas industriais voltadas para fomentar o Conteúdo Local da 

produção de bens e serviços utilizados nos campos de petróleo e gás no país.  

A adoção de política de Conteúdo Local para o setor de petróleo e gás é justificada 

pelo fato deste setor estar em franca ascensão no cenário brasileiro, com taxas elevadas de 

desenvolvimento e por ser uma oportunidade de conferir potencial e vantagens competitivas a 

sua cadeia de fornecedores, pelas altas exigências tecnológicas no ramo de atividade de 

exploração em águas ultraprofundas, que possui poucos competidores mundiais. A 

perspectiva de crescimento da produção de petróleo e gás no país associada a uma política 

industrial que torne mandatória a obtenção de bens e serviços prioritariamente no mercado 

local gera a necessidade de que a cadeia de suprimentos de bens e serviços tenha capacidade 

inovadora, de P&D e engenharia de produto para ser capaz de atender à nova demanda. 

Atualmente, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2012), o 

setor de petróleo e gás no Brasil corresponde a cerca de 10% do PIB nacional. A expectativa 

do mercado brasileiro de óleo e gás é de crescimento sólido, em virtude de novos 

empreendimentos. Atualmente, conforme indicado pelo Plano de Investimentos da Petrobras 

(Petrobras, 2011), dentre o total planejado de US$ 224,7 bilhões, há uma previsão de 

investimentos de US$ 213,5 bilhões em projetos nacionais durante o período de 2011 a 2015, 

com meta de elevar a produção de petróleo no Brasil em 46% entre 2011 e 2015, conforme 

gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Previsão de Crescimento de Produção de Óleo 
Fonte: Petrobras, 2011. 

 
 

A robustez de um setor industrial que possa beneficiar um produto de extrativismo 

mineral é necessária para mitigar possíveis distorções econômicas, caso seja privilegiado o 

foco em exportação de produtos primários sem que ocorra uma geração de riqueza interna ao 

país. Quando o setor industrial de um país é bem diversificado, com participação em vários 

mercados e conferindo capacidade de transformar e processar itens primários, há menor 

probabilidade da ocorrência da doença holandesa5. Uma ênfase excessiva em commodities 

retira o setor industrial do país da trajetória de evolução tecnológica de países mais 

especializados em produtos elaborados. As receitas obtidas com a exportação de commodities 

acabariam deixando a moeda local mais forte em relação ao dólar, o que torna outros produtos 

industriais do país menos competitivos no exterior, sem capacidade de concorrência global. 

Além disto, torna-se atrativa a aquisição de produtos importados, em virtude da moeda mais 

forte. Com este cenário, a redução de investimentos e atratividade para fortalecimento da 

indústria local gera um desaquecimento do setor, que passa a ter menor participação na 

geração de riqueza de um país, tornando-o apenas em exportador de produtos primários e sem 

um setor industrial robusto e competitivo nacionalmente. 

                                                           
5
 A doença holandesa é uma falha de mercado que atinge todos os países em desenvolvimento que dispõem de 
recursos naturais abundantes e baratos, fornecendo uma renda que não decorre da produção mais eficiente, mas 
de diferenciais de produtividade originados nesses recursos. Como resultado, a taxa de câmbio que equilibra a 
conta corrente é mais apreciada do que a que torna viável a produção de bens comercializáveis que empregam 
tecnologia no estado da arte. Dependendo da gravidade da doença holandesa, ela pode inviabilizar 
completamente a indústria de um país. 
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O crescimento do setor industrial de um país, quando ocorre em taxas menores do 

que o crescimento do PIB do país, pode conferir a teoria de desindustrialização, que ocasiona 

a diminuição do setor, reduzindo perspectivas de investimento e expansão da atividade.  

O cenário atual do Brasil, com sua forte projeção de crescimento do setor de petróleo 

e gás e também com a adoção de política industrial com foco no Conteúdo Local, deve 

considerar a necessidade de fortalecimento do setor industrial de transformação e produção de 

bens e serviços. O desaquecimento do setor industrial pode gerar déficit de capacidade de 

atendimento às demandas de curto prazo e especialmente, reduzir a possibilidade de criar um 

setor industrial competitivo e com capacidade de geração de conhecimentos e inovações. 

Porém, um dos entraves a este crescimento é a falta de qualificação de mão-de-obra. 

Pelos longos períodos anteriores, onde ocorreu escassez de investimentos, houve estagnação 

de diversos nichos do setor industrial nacional, como o setor de construção naval, onde hoje 

existe um déficit de trabalhadores qualificados. O setor de exploração e produção de petróleo 

e gás também possui falta de profissionais em virtude da crescente demanda motivada pelo 

aumento de empreendimentos no setor. Por isso, é necessário agir para garantir qualificação 

profissional e capacidade de inovação para atender as demandas futuras, de forma a garantir o 

pleno emprego dos setores produtivos locais.  

Visando desenvolver a indústria local com base na política de Conteúdo Local, ou 

seja, garantir que as empresas nacionais se fortaleçam e possam gerar vantagens competitivas 

e tornarem-se competitivas globalmente, permitindo que o país possa agregar valor em sua 

cadeia de petróleo e gás e não se torne apenas um exportador deste recurso, a mitigação do 

hiato existente de mão-de-obra qualificada é mandatória. Para fomentar a qualificação de 

profissionais, iniciativas governamentais como o PROMINP6 auxiliam a gerar subsídios às 

empresas para ter condições de atender às demandas do setor brasileiro de petróleo e gás, não 

apenas em quantidade, mas com foco em qualidade profissional, com capacitação de inovação 

e geração de tecnologia que permitam que o setor industrial brasileiro tenha competitividade 

global. 

Em breve histórico de políticas industriais no Brasil, por diversas ocasiões os agentes 

governamentais interferiram no setor industrial, com intuito de fomentar e apoiar o 

crescimento do setor, motivados por diferentes variáveis e restrições de mercado, motivações 

políticas e necessidades mandatórias de atendimento à economia nacional. 

                                                           
6 Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás Natural. 



18 
 

 

Entretanto, o imediatismo necessário para o alcance dos objetivos não permitiu que o 

legado de transferência de conhecimento e práticas voltadas para geração de inovação fosse 

realizado. Pela necessidade de resultado em curto prazo, não havia tempo e recursos para 

desenvolvimento próprio. Desta forma, uma das políticas utilizadas foi a aquisição, por parte 

da indústria nacional, de tecnologias de empresas internacionais e em alguns casos, não 

ocorreu sequer transferência de tecnologia para a indústria brasileira. De acordo com Leitão 

(1986), as políticas nacionais de industrialização adotadas, calcadas na importação de 

tecnologia, não propiciou condições favoráveis para atividades de planejamento tecnológico.  

Segundo Porter (1998), uma das chaves para geração de competitividade é a 

realização de práticas de interação entre a cadeia de suprimentos e as redes de ensino e 

geração de conhecimento. O autor apresenta estudos em que indica que uma das formas de 

atuar com esta convergência entre estes setores é definida como clusters, que representa uma 

concentração geográfica de empresas e instituições de um setor interconectadas. Um cluster 

engloba um conjunto de indústrias encadeadas e outras entidades importantes para gerar 

competitividade. Este agrupamento pode incluir, entre outros, fornecedores de insumos como 

matérias primas, componentes, equipamentos e serviços para infraestrutura. Também se 

estende por empresas fabricantes de produtos complementares e por setores industriais que 

possam compartilhar tecnologias, insumos ou mão-de-obra comum. Muitos clusters também 

reúnem órgãos governamentais e instituições de ensino e qualificação técnica que fornecem 

treinamentos especializados, formação acadêmica, pesquisa e suporte técnico. Esta forma de 

agrupamento gera potencial benefício e fortalece o cluster formado perante outras regiões ou 

países competidores. Um exemplo de cluster formatado com este objetivo específico é o Vale 

do Silício (EUA), onde as interações locais entre universidades e empreendedores tiveram o 

papel de alçar a região ao desenvolvimento. 

Para Hatakenaka, Westnes, Gjelsvik e Lester (2006), a concepção de área para 

formação técnica foi identificada como parte de um sistema de inovação nacional, motivada a 

partir do envolvimento de instituições de ensino técnico e econômico com as empresas que 

tomam parte do setor industrial, para desenvolver novos produtos e conceitos com base na 

inovação gerada neste polo de qualificação. 

Analisando o desenvolvimento do setor de petróleo e gás em localidades que 

utilizaram políticas industriais baseadas em Conteúdo Local, houve a criação de centros de 

pesquisa e núcleos de qualificação profissional, visando potencializar a formação e adequação 

de profissionais para atuar no setor industrial, além de favorecer a capacitação para gerar 

inovações e conhecimentos técnicos. Como base para o estudo, o polo de Stavanger 
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(Noruega) corresponde a uma região que se expandiu como importante centro tecnológico no 

Mar do Norte desde a década de 1970 (HATAKENAKA; WESTNES; GJELSVIK; LESTER, 

2006). 

A indústria de petróleo e gás é um dos setores mais intensivos em termos de 

tecnologia e também um dos mercados mais globalizados. O polo de Stavanger se 

desenvolveu baseado na necessidade de construir capacitação local para tornar o setor 

industrial de petróleo e gás norueguês competitivo em um mercado já estabelecido 

globalmente. A atividade de exploração e produção de petróleo na Noruega atualmente 

encontra-se em seu pico de produção, e por esta razão, a região se consolida para enfrentar o 

desafio de permanecer gerando conhecimento e inovações ao passo que a redução de seus 

recursos naturais continua ocorrendo, sem que exista reposição.  

A criação da universidade de Stavanger e seus centros de pesquisa, com foco nas 

necessidades da indústria de petróleo e gás, teve como meta o fomento da inovação na 

indústria local, por intermédio da interação entre a universidade e a indústria. Houve também 

incentivo para que as empresas estrangeiras instaladas no país contratassem fornecedores 

nacionais, investissem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país e transferissem 

conhecimentos para instituições locais.  

O sistema norueguês conta com o suporte das autoridades e agentes governamentais 

nas esferas nacional e regional que se esforçam para desenvolver capacitação na indústria 

local de petróleo e gás, e concentrar as instituições de fomento e de qualificação na região, 

visando angariar os benefícios gerados por esta estratégia de atuação conjunta. O governo 

agiu em seu âmbito com a redução de impostos proporcional aos gastos das empresas em 

P&D e financiamento público para inovações relevantes para a indústria.  

Todo o conjunto de iniciativas governamentais e do setor privado gerou a atração de 

empresas internacionais que possuíam experiência em áreas especificas e facilitou a 

cooperação e colaboração entre empresas estrangeiras e locais e também instituições 

acadêmicas, fortalecendo o polo e gerando ao setor de petróleo e gás norueguês 

competitividade global. Estas práticas conferem à iniciativa norueguesa relativo sucesso na 

internalização de qualificação e inovação para sua rede de empresas atuantes no setor de 

petróleo e gás, fomentando a exportação destes conhecimentos e experiência para demais 

locais que possuem atividades de exploração e produção de petróleo e gás, destacando a 

importância que a área de pesquisa confere a um sistema de inovação voltado para 

fortalecimento de um setor industrial. 
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No Brasil, desde a detecção e avaliação da potencialidade de exploração do petróleo 

e gás existentes na camada Pré-Sal, a necessidade de desenvolver tecnologia capaz de atuar 

nas condições severas de exploração em águas profundas gerou no setor industrial nacional 

um aumento de iniciativas voltadas para inovação. A perspectiva de demanda futura para 

atendimento a estes novos empreendimentos englobam diversas encomendas ao setor 

industrial, tais como plataformas, barcos de apoio, navios de transporte e equipamentos 

submarinos de alta tecnologia.  

Anteriormente ao Pré-Sal, a Petrobras, como propulsora do setor de petróleo e gás no 

país, já precisou atuar em novas fronteiras de exploração. Com a necessidade de elevação da 

capacidade de produção, decorrente da necessidade de aumento da curva de produção de 

petróleo e gás e seus derivados no país, a empresa avançou para atuação de exploração 

offshore. Especificamente para pesquisa de áreas para exploração e produção (E&P) em águas 

ultraprofundas, a Petrobras necessitava desenvolver capacitação que a permitisse enfrentar os 

desafios do ambiente marítimo. Desta forma, a empresa precisou criar meios de fomentar sua 

própria formação de inovações e conhecimentos, com apoio da cadeia de fornecedores e 

universidades, para tornar-se capaz de superar os limites impostos pelo ambiente. 

Com base neste objetivo, a Petrobras alavancou o potencial de exploração em águas 

ultraprofundas, se condicionando a exportar tal capacitação para demais empresas operadoras 

de petróleo e gás. De acordo com Petrobras (2013), 65% da área dos blocos explorados 

offshore pela empresa encontram-se em profundidades com lâmina de água maior que 400 

metros. Segundo Fraga (2011), no início da década de 1980, a exploração em áreas offshore 

com profundidade de 300 metros era o limite possível com a tecnologia existente. Naquele 

momento, a empresa havia detectado no Brasil áreas significativas na Bacia de Campos, mas 

sua capacitação não a permitia explorar tal localidade, pela elevada profundidade. Logo, era 

importante que a empresa avançasse em busca de soluções tecnológicas inovadoras. 

Em 1986, a empresa introduziu o Programa de Desenvolvimento Tecnológico de 

Sistemas de Produção em Águas Profundas (PROCAP), em sua primeira fase, com intuito de 

tornar-se capaz de gerar inovação nos equipamentos submarinos e plataformas flutuantes e 

permitir que fosse possível produzir petróleo e gás a até mil metros de lâmina de água. 

Assim que a empresa alcançou estes objetivos, iniciou a segunda fase do programa, 

denominado Programa de Inovação Tecnológica da Petrobras para Sistemas de Exploração 

em Águas Profundas (PROCAP 2000), que visava produzir petróleo e gás em regiões com 

profundidade acima de dois mil metros, dando continuidade aos esforços do primeiro 

programa. Inovações foram geradas pela empresa, de forma que em 2000, quando a empresa 
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estabeleceu novo recorde de perfuração offshore7, o PROCAP foi revisto e provocou a 

terceira fase do programa, o Programa Tecnológico da Petrobras em Sistemas de Exploração 

em Águas Ultraprofundas (PROCAP 3000). A nova etapa consistia em fomentar inovação 

para capacitar a empresa e seus fornecedores a produzir até três mil metros, desenvolvendo 

recursos necessários para campos em águas ultraprofundas. 

Em 2011, o PROCAP 3000 foi concluído, com a verificação de a empresa possuir 

potencial de superar tais limites de profundidade. Atualmente, está em vigor o PROCAP 

Visão Futuro, que enfatiza a geração de soluções que possam incrementar significativamente 

o padrão de desenvolvimento dos campos em águas profundas. 

O resultado destas iniciativas pode ser observado mediante o impacto que o volume 

de petróleo e gás produzido teve durante a ocorrência das três etapas. Conforme o gráfico 3, a 

adoção dos planos PROCAP permitiram que a Petrobras avançasse na exploração offshore, 

permitindo produção em campos em águas profundas, e aumentando os volumes produzidos, 

pela incorporação de novas áreas, antes restritas pela limitação tecnológica. 

 

 
Gráfico 2 - Evolução de produção de petróleo no Brasil 

Fonte: Petrobras, 2011. 
 
 

                                                           
7 Marco de 1.877 metros de profundidade no campo de Roncador, no ano 2000. 
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Em termos de avanço tecnológico e qualificação para permitir que mercado nacional 

tivesse capacitação para dar suporte ao crescimento da exploração de petróleo e gás no Brasil, 

a Petrobras, com sua atribuição de desenvolvedor da área no Brasil, em virtude do monopólio 

exercido até fins da década de 1990, utilizou em grande escala seu Centro de Pesquisa 

(CENPES), localizado no Rio de Janeiro e criado na década de 1960, para apoiar a empresa 

na geração de inovações, assistência e soluções técnicas, base de conhecimento, P&D e 

engenharia básica, a fim de atender as demandas tecnológicas que a atividade requeria. 

A cultura da empresa, e principalmente, o caráter mandatório de fomento a inovação, 

geração de tecnologias e conhecimento que suportem a exigência da atividade, caracterizaram 

a Petrobras no que tange o incentivo em P&D.  

Historicamente, o CENPES se originou do Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisa da 

Petrobras (CENAP), criado em 1952 e dedicado à formação e desenvolvimento de recursos 

humanos, em um período inicial de atuação brasileira na exploração e produção de petróleo. 

Em primeiro estágio, a empresa adotou soluções técnicas importadas, e com o fomento a sua 

capacidade de inovação e pesquisa, passou a atuar gerando e implementando suas próprias 

soluções desenvolvidas, assimilando e criando tecnologias para a indústria de petróleo e gás. 

De acordo com FAPESP (2003), em 1956 um grupo de trabalho e estudos da 

empresa concluiu que a pesquisa tecnológica era fundamental na atividade industrial, que 

acarretou na reestruturação do CENAP e definiu sua finalidade, que além de ser formador de 

profissionais, era incentivas a realização de estudos e pesquisas científicas de tecnologia do 

petróleo. Em 1963, um relatório desenvolvido em parceria por especialistas russos e a 

Petrobras recomendou a instalação de uma instituição que agregasse pesquisa científica e 

laboratórios estruturados.  

Associado com a necessidade premente de expansão das fronteiras de exploração de 

petróleo e gás, motivando o avanço a áreas offshore, em 1963 a Petrobras criou o CENPES, 

como fruto do desenvolvimento do CENAP, que já possuía tecnologias voltadas para 

petroquímica, refino e transporte de petróleo e derivados. A criação do CENPES teve como 

objetivo prover e antecipar soluções tecnológicas de forma sustentável. Para empresas de 

petróleo, que são intensivas em P&D, é uma vantagem competitiva ter seu próprio grupo de 

engenharia básica reunida em um centro de pesquisas, onde sua equipe técnica possa estar 

coesa na realização dos trabalhos, desenvolvendo pesquisas e aplicações de inovações 

tecnológicas em seus projetos. 

Pelo domínio exercido pela empresa no país até o final da década de 1990, o 

CENPES foi o propulsor de pesquisas nacionais na atividade do setor de petróleo e gás no 
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país, em parceria com a UFRJ, construindo e mantendo relacionamento com a comunidade de 

ciência e tecnologia por meio de demais universidades e unidades de pesquisa do país. 

Segundo a Petrobras (2010), como pilares da metodologia de inovação promovida 

pela empresa, o CENPES procura ter infraestrutura para simular fisicamente processos e 

fenômenos relacionados aos desafios tecnológicos que a atividade requer, e garantir que a 

infraestrutura externa à empresa seja complementar a interna e capaz de contribuir para o 

atendimento das demandas tecnológicas da empresa. 

O CENPES também possui mais cinco centros de P&D em outras localidades do 

país, que operam de forma integrada, onde diversas linhas de pesquisa complementam as 

atividades realizadas no CENPES e que são requeridas para as atividades relacionadas com 

toda a cadeia de exploração e produção de petróleo e gás, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lista de Centros de Pesquisa da Petrobras 
 

Linha de Pesquisa Localidade Distância do CENPES 

CENPES Rio de Janeiro - 

Refino São Mateus do Sul (PR) 900 km 

Tecnologia de Poço Taquipe (BA) 1.600 km 

Escoamento e Processamento Aracaju (SE) 1.800 km 

Biocombustíveis Guamaré (RN) 2.500 km 

Biolubrificantes Fortaleza (CE) 2.600 km 

Fonte: Petrobras, 2013. 
 
 

De acordo com CNPQ (2013), como parte integrante da Petrobras, atualmente o 

CENPES atua como gestor do sistema tecnológico da empresa, buscando geração de novas 

tecnologias e inovações, atuando em conjunto com as áreas e unidades de negócios em 

atividades de P&D e de engenharia básica, que é responsável pelos estágios iniciais dos 

projetos de grandes empreendimentos, como plataformas de petróleo e refinarias. Procura-se 

também a integração com diferentes instituições de P&D nacionais e estrangeiras. Um dos 

exemplos de convergência de interesses dos centros de P&D é a formação e implementação 

de Redes Temáticas, envolvendo universidades e institutos de pesquisa nacionais em torno de 

temas dedicados a área de energia e relacionados com os objetivos de negócio da Petrobras. 

Por Petrobras (2013), as Redes Temáticas são uma parceria da empresa, através de 

seu Centro de Pesquisas (CENPES), com diversas universidades e instituições do Brasil, 

originada em 2006, onde se desenvolve um modelo de parceria tecnológica com as 
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universidades e institutos de pesquisa que atuam em redes colaborativas. Os temas 

estratégicos na área de petróleo e gás com capacidade de serem trabalhados em conjunto 

foram identificados e cada tema formou uma das 49 redes com instituições situadas no país. 

Em 2012, os investimentos alcançaram cerca de R$ 450 milhões, possibilitando às cerca de 

130 instituições conveniadas a implantação de infraestrutura, atualização de equipamentos, 

capacitação de pesquisadores e desenvolvimento de projetos de P&D dos temas identificados.  

No gráfico 3, observa-se a distribuição dos assuntos de acordo com cada tema. 

 

 
Gráfico 3 - Distribuição de Áreas de Interesse – Redes Temáticas Petrobras 

Fonte: Petrobras, 2013. 
 
 

Além das Redes Temáticas, a Petrobras fomentou a criação de Núcleos Regionais de 

Competência, que são centros tecnológicos apoiados pela empresa em regiões de intensa 

atividade operacional em parceria com uma instituição de ensino e pesquisa responsável por 

desenvolver estudos voltados para o suprimento de demandas tecnológicas específicas da sua 

região, conforme evidenciado na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Tabela 2 - Lista de Núcleos Regionais de Competência 
 

Núcleo Participantes 

BA 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão 

(FAPEX) 

SE 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 

de Sergipe (FAPESE) 

ES 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Fundação Ceciliano Abel de 

Almeida (FCAA) 

RJ (CTEx) 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e Fundação de Apoio à Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação – Exército Brasileiro (FAPEB) 

RJ (UENF) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e Fundação Norte Fluminense 

de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR) 

RJ (PUC) Pontifícia Universidade Católica-Rio de Janeiro 

RN 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) 

Fonte: Petrobras, 2013. 

 
 

Segundo a Petrobras (2013), os investimentos da empresa em P&D cresceram de 

forma relevante durante a década de 2000, período de consolidação do avanço da indústria de 

petróleo e gás no país. Conforme gráfico 4, observa-se a variação do montante dedicado a 

P&D pela empresa durante a década citada: 

 

 
 

Gráfico 4 - Volume de Investimentos em P&D entre 2001 e 2012 – Petrobras 
Fonte: Petrobras, 2013. 
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Entretanto, a Petrobras não age exclusivamente nos investimentos dedicados a 

atividades de P&D. De acordo com Petrobras (2010), a sua rede de participantes engloba 

diversas instituições que tem objetivos semelhantes à empresa, na obtenção de inovações, 

geração de conhecimento e desenvolvimento de vantagens competitivas. O gráfico 5 

apresenta a composição de participantes dos investimentos realizados pela Petrobras no 

tocante a projetos de P&D e infraestrutura durante o triênio 2007-2009. 

 

 
 

Gráfico 5 - Composição de Investimentos em P&D – Petrobras (2007-2009) 
Fonte: Petrobras, 2010. 

 
 

A perspectiva futura do setor brasileiro de petróleo e gás já condiciona seus 

participantes hoje a serem detentores de capacidade inovadora e P&D. A indústria de petróleo 

e gás é sempre demandante de tecnologia. 

Desta forma, a participação de atores nacionais que possam constituir polos 

tecnológicos relevantes na área de petróleo e gás, gerando soluções inovadoras para uso no 

Brasil e que possam ser exportadas para outras localidades permitindo capacitação 

profissional, torna-se uma ferramenta para disseminação da cultura de inovação no setor 

industrial brasileiro. A extensão dos polos de tecnologia para absorver a participação de 

instituições internacionais também é importante, pois alguns destes agentes já possuem 

atuação no país, fornecendo equipamentos e serviços, mas podem participar com maior 

relevância no setor, gerando e fomentando capacidade de P&D e engenharia própria no Brasil, 

contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país. 
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Motivado por este amparo técnico e científico ao setor industrial, um novo polo de 

P&D de tecnologia se originou. Um dos propulsores de fomento a P&D no setor industrial 

brasileiro é a criação do Parque Tecnológico Rio, localizado no campus da UFRJ - Ilha do 

Fundão (RJ), região que inclui também o CENPES. Esta iniciativa pretende reunir empresas 

brasileiras e estrangeiras interessadas em investir localmente, para atendimento às demandas 

do setor de petróleo e gás. O setor condiciona atratividade a estas empresas, pois 

especificamente, está em crescimento no país, visto que a extração mineral, que compreende a 

produção de petróleo e gás, teve crescimento de 3,2% em 2011, acima do crescimento da 

indústria como um todo, que ficou em 1,6% no período. Os dados da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) apontam que em janeiro de 2012, a produção de petróleo e gás do país foi 

recorde, com 2,231 milhões de barris por dia.  

Uma das motivações, na qual se pode traçar um comparativo entre o Parque 

Tecnológico Rio e o conceito de cluster, é a presença de diversos agentes que possuem 

potencial de cooperação mútua: na localidade encontra-se a Cidade Universitária da UFRJ e 

seus centros de excelência e laboratórios, mantidos pela COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia), que reúnem empresas de base 

tecnológica que atuam nos setores de energia, petróleo e gás, meio ambiente e tecnologia da 

informação; na região também se localiza o CENPES e sua excelência e experiência na 

pesquisa e geração de inovações no setor de petróleo e gás. Com a introdução de laboratórios 

ou centros de pesquisa de diversas empresas nacionais e multinacionais do setor de petróleo e 

gás, e empresas que tem papel na cadeia de suprimentos para esta indústria, forma-se um 

agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo de excelência 

tecnológica e P&D que podem tornar o Brasil não somente um exportador de petróleo e 

derivados, mas especialmente também um exportador de tecnologias, conhecimentos e 

inovações para a indústria de petróleo e gás mundial, conferindo vantagens competitivas à 

indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural no país tiver 

declínio. 

O Parque Tecnológico procura agregar fornecedores do setor de petróleo e gás, 

nacionais ou internacionais, que possam usufruir e contribuir com a inteligência e 

infraestrutura criada na academia e pela Petrobras, por sua representatividade no setor 

brasileiro. A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a 

construção de uma base de infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de 

pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas soluções tecnológicas 

específicas, fechando o ciclo da inovação. 
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Como o Parque Tecnológico do Rio encontra-se em estágios iniciais de formação, 

algumas diretrizes e estratégias de atuação podem ser reavaliadas e eventualmente corrigidas. 

O polo de Stavanger e seus centros de pesquisa, que originou fomento a capacidade de 

inovação e qualificação para a indústria de petróleo e gás norueguesa, notadamente possui 

competitividade globalmente e encontra-se em fase de maturação, possuindo reconhecimento 

global como referência em parques tecnológicos e práticas de inovação. Outros países 

também desenvolveram seu sistema de inovação e desenvolvimento tecnológico baseado na 

concepção de parques tecnológicos, como a Alemanha (pesquisa voltada para indústria 

metalomecânica, nuclear e energias renováveis). Portanto, conceitos e práticas 

reconhecidamente bem-sucedidos em demais países podem ser aplicados diretamente ou de 

modo customizado no Parque Tecnológico do Rio, visando trazer as boas práticas para a 

construção de um modelo que auxilie a fortificação do sistema brasileiro de inovação, para 

suportar a industrial nacional no atendimento ao setor de petróleo e gás. 

 

1.1  PROBLEMA 

  

O cenário da indústria de petróleo e gás brasileiro, em conjunto com sua perspectiva 

de crescimento sólido, torna-se amplamente favorável a aplicação de políticas industriais que 

fomentem o desenvolvimento da indústria nacional. 

O crescimento do setor industrial para a economia de um país é importante, uma vez 

que sua atividade congrega diversas frentes de desenvolvimento, tanto na qualificação 

profissional, ampliação de renda e na capacitação de geração de pesquisas e inovações, que 

formam base de conhecimento que permitirão a indústria nacional ter condições de atender a 

demanda do setor de petróleo e gás. 

A política industrial baseada na utilização e requisição de Conteúdo Local tem papel 

fundamental no fomento de fortalecimento da indústria nacional. A demanda do mercado 

local em conjunto com a iniciativa de utilização ótima do parque fabril nacional gera um 

potencial de crescimento para a indústria nacional. Entretanto, o desenvolvimento do setor 

deve acontecer apoiado por demais iniciativas que suportem este crescimento. 

O setor de petróleo e gás, por seu perfil de exploração e produção, demanda alta 

tecnologia e inovações embutidas nos equipamentos e serviços requeridos. Desta forma, a 

indústria de petróleo e gás é extremamente exigente em termos de P&D, e por isso a base de 

fornecedores desta indústria necessita ter alta capacitação para gerar inovações e melhorias 

técnicas nos recursos existentes ou em eventuais aprimoramentos. Desta forma, torna-se 
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importante que haja investimento em P&D para o alcance dos objetivos globais da política 

industrial com base em Conteúdo Local. 

Uma das iniciativas das políticas de inovação é a união de closed innovation, que são 

as práticas desenvolvidas internamente nas empresas, com open innovation, que são 

atividades de inovação que são realizadas em parceria com outros agentes de mercado, 

empresas e instituições. Nesta área de desenvolvimento conjunto entre diversos agentes, 

destaca-se a tríplice hélice8, que é a união entre a academia (universidades), mercado 

(empresas) e governo (entidades de fomento). 

Uma das práticas utilizadas mundialmente com a convergência dos componentes da 

tríplice hélice, é o fomento de parques tecnológicos, que se torna um ambiente favorável de 

compartilhamento de desenvolvimentos de insumos e práticas industriais, com benefícios 

econômicos, em prol da geração de pesquisas e inovações para aplicação nestes mercados. 

Entretanto, o fomento de parques tecnológicos não deve apenas contemplar uma 

política de curto prazo, pois a atratividade para as empresas e instituições que participariam 

desta iniciativa seria reduzida. A extensão de perspectiva para longo prazo favorece a decisão 

de instalação nestes parques tecnológicos. Por isto, é necessário desenvolver um plano de 

criação dos parques tecnológicos com intuito de alavancar a rotina de P&D na indústria 

nacional, tornando-a sólida, robusta e com níveis de competitividade para ter penetração em 

outros mercados globais, visando tornar a indústria capaz de suprir a demanda interna e 

externa, sendo autossuficiente na geração de inovações e P&D, quando a política industrial 

com foco em Conteúdo Local deixar de ser mandatória.  

 

1.2  OBJETIVOS 

 

Os referenciais teóricos sobre metodologias de políticas industriais, voltadas ao 

desenvolvimento do parque fabril, são enfáticos na afirmação de que a adoção de estratégias 

de exigência de Conteúdo Local devem conter práticas de fomento de geração de 

conhecimento e inovações, disseminando novas tecnologias e conceitos para as indústrias 

nacionais, desdobrando em vantagens competitivas perante os rivais globais. 

                                                           
8
 Termo definido por Henry Etzkowitz, que representa a interação entre Universidade, Empresas e Governo, na 
qual a Universidade assume papel crítico em uma Sociedade baseada no Conhecimento e busca promover a 
evolução de um ambiente de atuação isolada ou dominante para cooperação e sobreposições entre os atores. 
Observa-se que universidades podem formar empresas, governos como capitalista de risco e empresas 
investindo em educação de alto nível. 
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A existência de tais políticas adotadas em demais localidades, com ocorrência de 

sucesso, como é o caso do polo de Stavanger (Noruega), ratifica as teorias definidas como 

fundamentais para atuar como suporte ao aumento da utilização da indústria nacional, 

conforme as exigências de Conteúdo Local. Este modelo utilizado como base para a indústria 

norueguesa de petróleo e gás tem em sua essência a interação entre a indústria e universidade, 

fomentando a inovação na indústria local, por meio de iniciativas de investimento imperativo 

em P&D e transferência de conhecimentos de empresas estrangeiras para instituições locais. 

Como o setor industrial brasileiro atualmente possui potencial capacidade de 

expansão, favorecido pelo crescimento do setor de petróleo e gás, é necessário tornar as 

empresas locais competitivas e com capacidade técnica e produtiva para atender a demanda 

gerada. Ao mesmo tempo, visando tornar a indústria brasileira robusta e com vantagens 

competitivas no cenário mundial, e para gerar aumento do número de empregos e geração de 

renda no país, a política industrial com foco em Conteúdo Local foi adotada para a área de 

petróleo e gás. Este setor industrial, notadamente, possui elevada necessidade de soluções 

tecnológicas e inovações para a atuação nas condições severas e exigentes da exploração e 

produção de petróleo e gás.  

Atualmente, a maior parte dos gastos voltados em P&D no Brasil é oriunda do setor 

privado, com menor participação das esferas governamentais. Em muitos casos, estas 

iniciativas são realizadas de forma individual, sem que ocorram convergência e 

compartilhamento de informações entre os centros de pesquisa das empresas, perdendo-se 

potencial de enriquecimento da base de conhecimento. 

Em virtude da maior demanda ocasionada pelo crescimento do setor de petróleo e 

gás no Brasil, o fomento de P&D para a indústria nacional torna-se importante. 

Adicionalmente às iniciativas já existentes, por parte de empresas e universidades, a criação 

do Parque Tecnológico do Rio é uma iniciativa que pretende favorecer a geração de inovações 

para acompanhar o ritmo de desenvolvimento que a indústria deve possuir, a fim de atender a 

demanda futura, com foco na interação das empresas participantes e na convergência de 

potenciais resultados e ganhos entre as empresas, centros de pesquisa e universidades. 

Esta pesquisa tem o objetivo global de estabelecer uma relação entre o Parque 

Tecnológico que compõe o polo de Stavanger (Noruega) e o Parque Tecnológico do Rio, 

tendo como suporte demais casos de sucesso avaliados na adoção de Parques Tecnológicos. 

Serão avaliadas etapas de constituição dos Parques, procedimentos que devem ser cumpridos 

pelas empresas e órgãos participantes, possíveis incentivos, infraestrutura necessária, 

objetivos definidos para participação e metodologia de medição dos resultados que 
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evidenciem o sucesso do projeto. A avaliação dos Parques Tecnológicos já desenvolvidos 

servirá de base para incrementar e corrigir eventuais pontos fracos do modelo brasileiro, a fim 

de que o Brasil se torne uma referência mundial em P&D para o setor de petróleo e gás e 

consequentemente favorecer a indústria nacional para atender, de forma competitiva, ao 

mercado brasileiro e internacional mesmo sem a imperativa ação da Política Industrial de 

Conteúdo Local. 

Como objetivo específico da pesquisa, pretende-se realizar investigação junto ao 

grupo de envolvidos na adoção de políticas industriais, como academia, instituições 

governamentais, profissionais do setor industrial, associações de classe e órgãos de fomento 

nacionais, a fim de avaliar em pesquisa exploratória, as práticas possíveis de adoção na 

formação e gestão de Parques Tecnológicos com foco no fortalecimento de cultura de P&D, 

expandindo estas práticas para toda cadeia industrial brasileira. 

 

1.3  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Em termos de competitividade global, é atrativo que as empresas nacionais tenham 

capacidade própria de geração e promoção de pesquisa, para enriquecimento de sua atuação 

nos mercados local e internacional. Em paralelo, o governo brasileiro, com intuito de 

fomentar a capacidade da indústria nacional em gerar inovações e desenvolvimento de 

soluções técnicas, adotou programas de apoio e políticas tecnológicas que buscavam ampliar a 

atuação das empresas nacionais na atividade de P&D.  

A participação de instituições governamentais é importante para dar subsídios ao 

crescimento e fortificação da indústria local, apoiando a política tecnológica adotada no país. 

Segundo Kanel (2008), em 1991, o BNDES desenvolveu trabalho relativo à competitividade e 

seus fatores condicionantes no setor industrial nacional, apontando que a competitividade é 

impactada não somente pelo conjunto de decisões e práticas das empresas que dela 

participam, mas também por fatores externos como o ambiente macroeconômico e as 

infraestruturas econômica, técnico-científica e educacional, conforme detalhado no gráfico 7.  
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Gráfico 7 - Fatores determinantes da competitividade 

Fonte: BNDES. Competitividade: conceituação e fatores. Rio de Janeiro, março de 1991. 
 

Considerando o cenário de competitividade global que se estabeleceu nos setores 

industriais, e que a concorrência está no âmago do sucesso ou fracasso das empresas, é 

preciso pensar na capacidade das empresas de adequação às políticas industriais e 

tecnológicas e em sua própria geração de infraestrutura técnico-científica como um diferencial 

para estabelecer uma posição lucrativa e sustentável. 

Os gestores reconhecem a importância da P&D para tornar suas empresas 

competitivas. Na grande maioria dos planos estratégicos, verifica-se que a preocupação em 

não permanecer estagnado ou restrito está presente como meta, porém muitas vezes, as 

práticas para este objetivo não são corretamente estruturadas ou colocadas em prática dentro 

das próprias organizações. 

A última década apontou um movimento forte de crescimento da atividade de P&D, 

motivado pelo aumento da necessidade que os setores industriais brasileiros tiveram em 

virtude das políticas industriais adotadas pelo governo e pelo desenvolvimento específico do 

setor de petróleo e gás, de alta requisição técnica. A criação do Parque Tecnológico do Rio é 

uma evidência de que a necessidade crescente de P&D voltada para empresas do setor de 

petróleo e gás é mandatória, para conferir competitividade às empresas baseadas no país e 

para cumprimento da política industrial do setor, com foco em Conteúdo Local. 
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Neste sentido, o presente estudo mostra-se importante uma vez que pretende avaliar 

iniciativas de sucesso na adoção de Parques Tecnológicos e seus pontos favoráveis, construir 

um modelo de boas práticas, e propor pontos de melhoria e eventuais incrementos ao projeto 

do Parque Tecnológico do Rio, com vistas a fomentar crescimento em termos de P&D às 

empresas e órgãos participantes, e em complemento a eficiência da empresa, torna-la 

competitiva nacional e internacionalmente. 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

A pesquisa foi estruturada para aplicação de questionário visando avaliar as 

impressões dos agentes envolvidos no desenvolvimento e atuação no Parque Tecnológico do 

Rio. A intenção é obter, junto a este grupo, quais as atividades e práticas devem ser 

priorizadas para fomentar o crescimento e consolidação do Parque Tecnológico do Rio como 

polo impulsionador da pesquisa, desenvolvimento e inovação na atividade industrial no país, 

para assegurar a capacidade própria e autossuficiente para atender a demanda originada pelo 

crescimento do setor de petróleo e gás, gerando riqueza no país, baseada no regulamento de 

Conteúdo Local até mesmo quando estas exigências deixarem de ter caráter mandatório. 

Para coletar as opiniões e as observações destes participantes, que abrangiam agentes 

envolvidos e que atuam no Parque Tecnológico do Rio, órgãos de incentivo e fomento à 

P&D, e também de empresas que privilegiam a inovação, elaborou-se um questionário 

baseado na metodologia CIT – critical incidente technique – que solicitava aos respondentes 

que indicassem as avaliações pertinentes a cada questão, seja indicando a resposta dentro das 

opções ou apontando suas percepções em questões abertas, ordenando objetivos e prioridades, 

conforme a relevância para cada respondente. 

Dos 27 participantes convidados, somente 17 retornaram manifestando interesse em 

participar do estudo, respondendo ao questionário da pesquisa, seja por meio remoto (9 

respondentes) seja por entrevistas presenciais (8 participantes). Segundo Kanel (2008), a taxa 

de respostas para pesquisas enviadas por meio eletrônico é em média correspondente a cerca 

de 5% do universo selecionado. Por isto, tendo em vista que 19 questionários foram 

encaminhados por meio remoto, o índice de respondentes desta pesquisa (35%) pode ser 

considerado satisfatório para a pesquisa. 
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1.5  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O capítulo 1 introduz o tema, descreve aspectos fundamentais para a formulação do 

problema e elenca os objetivos principais do estudo. O capítulo 2 descreve a revisão 

bibliográfica que embasou o estudo. O capítulo 3 aponta a metodologia utilizada, a estratégia 

de pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados. O capítulo 4 detalha o estudo de caso e 

explicita os resultados da pesquisa, fazendo uma análise acerca da diferenciação revelada 

pelas instituições participantes do estudo de caso quanto aos modelos de Parques 

Tecnológicos. O capítulo 5 apresenta a conclusão e as recomendações do trabalho. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL 

 

As reservas de petróleo e gás possuem relevância que transcende a simples questão 

econômica de um país, possuindo um caráter de ordem política. Neste sentido, a análise das 

condições do país acerca de disponibilidade e viabilidade (econômica e geopolítica) de acesso 

às reservas provadas assume importância para o desenvolvimento local. 

Segundo ONIP (2012), apesar de constantes restrições quanto a sua obtenção e 

aplicação, no tocante a riscos ambientais, o petróleo e gás continuarão mantendo seu papel 

central na indústria de energia nas próximas décadas. Diversos fatores, como oferta, demanda, 

regulamentação ambiental, segurança e tecnologia, contribuirão para uma mudança no 

mercado global de energia impactando principalmente seu uso em transportes e geração 

elétrica. No mercado de transportes, onde o petróleo é largamente dominante, a busca por 

maior eficiência e a tendência de adoção de motores elétricos se configura nas tendências de 

maior impacto em relação ao uso de petróleo. Já para a matriz de geração de energia elétrica, 

o uso do gás natural e da energia nuclear deve ser ampliado assim como algumas fontes 

renováveis, neste mercado onde o carvão é a principal fonte substituída. 

Conforme BNDES (2011) há perspectiva de crescimento do setor brasileiro de 

petróleo e gás, conforme tendência mundial do setor. Entende-se que os investimentos globais 

na exploração e produção vêm crescendo de forma acelerada nos últimos anos. No período 

entre 2002 e 2007, a taxa de crescimento médio ponderado anual (CAGR9) da indústria 

mundial alcançou 22%, demonstrando uma aceleração expressiva em relação ao 

comportamento histórico no período anterior, entre 1980 e 2002, quando o CAGR da 

indústria não passou do patamar de 3%. 

A indústria de petróleo e gás, apesar do crescimento do CAGR, indica que os custos 

necessários para exploração e produção estão se elevando enquanto a taxa de produção 

permanece estagnada. Esta afirmação retrata a ocorrência de que a exploração e produção de 

novos campos estão se tornando mais complexa, pois as mais recentes descobertas ocorreram 

em águas profundas, que exigem recursos especiais para atuação. Estudo desenvolvido por 

                                                           
9 Mede a taxa composta média anual de crescimento de retorno de um investimento, representando o ganho 

anual obtido durante um período determinado. 
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BNDES (2011) traça comparativo entre as majors10 durante o período de 2003 a 2007, 

conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 - Gastos em E&P e Produção de Óleo pelas Majors: 2003‐2007 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Gastos em E&P (MM US$) 41.446 44.270 54.206 70.242 73.279 

Produção de óleo cru (1000 barris/dia) 10.439 10.680 10.373 10.342 10.113 
Fonte: BNDES, 2011. 

 
 

A situação atual no Brasil apresenta diferencial, em virtude da descoberta de grandes 

reservas decorrentes de sua capacitação de avanço para exploração de áreas com elevadas 

profundidades.  

As reservas provadas no país em 2013, segundo Ordoñez e Rosa (2013), representam 

15,7 bilhões de barris. Com a descoberta de novos campos da camada Pré-Sal11 estimam-se 

um acréscimo de 15,4 bilhões de barris. Outras áreas ainda estão sendo avaliadas e que serão 

licitadas pela ANP, com as previsões apontando para 12 bilhões de barris. Possivelmente, 

com este aumento das reservas provadas brasileiras, o país passará a ser o 10º país no ranking 

de reservas provadas, conforme gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8 - Reservas provadas de petróleo 

Fonte: O GLOBO, 2013. 
 

                                                           
10 Referência ao grupo que engloba as empresas Exxon Mobil, Total, Shell, BP e Chevron. 
11 O termo pré-sal é uma definição geológica que delimita um perfil geológico anterior à deposição de sal mais  
    recente no fundo marinho. 
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Entretanto, o panorama referente a custos de extração de petróleo acompanha a 

tendência mundial de elevação dos custos com pequeno crescimento da produção, conforme 

gráfico 9, que expõe a elevação dos custos em relação ao incremento da produção pela 

Petrobras. 

 

 
Gráfico 9 - Evolução dos custos de exploração e volumes produzidos - Petrobras 

Fonte: EXAME, 2013. 
 
 

A gestão e controle sobre os recursos nacionais de petróleo e gás no Brasil, por parte 

da União, ocorrem desde a década de 1950. O governo federal, com visões estratégicas sobre 

o setor de petróleo e gás e seus desdobramentos futuros, sancionou em 1953 a Lei nº 2004, 

definindo as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), instituindo o monopólio 

estatal do petróleo e a criação da Petrobras, permitindo que a empresa atuasse e fosse 

responsável pela execução do monopólio estatal do petróleo e gás para pesquisa, exploração, 

refino do produto nacional e estrangeiro, transporte marítimo e sistema de dutos. As 

atividades da empresa foram iniciadas com o acervo recebido do antigo Conselho Nacional do 

Petróleo, que manteve a função fiscalizadora sobre o setor. 

Durante a década de 1960, a Petrobras desenvolveu estudos sobre os perfis 

geológicos brasileiros, para identificar potenciais áreas de exploração, quanto a sua 

viabilidade de possuir possibilidades petrolíferas. Este estudo foi denominado como 

“Relatório Link12”. 

                                                           
12 Por solicitação do governo brasileiro, o estudo foi conduzido pelo geólogo norte-americano Walter K. Link,  
    com objetivo de gerar considerações sobre geologia do petróleo no Brasil. 
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Dentre as indicações deste estudo, havia a avaliação de que “o mar, e não a terra, é 

que seria a nova fonte de petróleo e gás natural do Brasil, no futuro”. Inicialmente, a atuação 

brasileira na exploração de reservas de petróleo e gás ocorreu em bacias sedimentares 

terrestres, e apenas ao final da década de 1960 e início da década de 1970, as áreas offshore na 

plataforma continental passaram a ser exploradas. Para corroborar a indicação constante do 

Relatório Link, a atuação offshore fez com que a produção brasileira de petróleo aumentasse: 

de acordo com ONIP (2012) entre março de 1964 e 1969, a produção mais que dobrou.  

O incremento da produção de petróleo no país era necessário: a crescente demanda 

em virtude de políticas industriais que objetivavam o desenvolvimento econômico do país e 

também devido à limitação de divisas para importação de petróleo. Assim, segundo Bosco 

(2003), em meados da década de 1960 a Petrobras construiu a primeira plataforma para 

sondagem na margem continental brasileira. Dois anos depois, equipes próprias de sísmica 

terrestres foram implantadas e assim, criado o primeiro Centro de Processamento de Dados 

Sísmicos da Petrobras. Neste período, é realizado o reconhecimento e registro digital de várias 

bacias da plataforma continental brasileira. Com esta massa de dados, o levantamento sísmico 

é realizado, e as primeiras sondas marítimas foram contratadas para perfurar poços no mar. 

Na segunda tentativa foi detectado o Campo de Guaricema, localizado na Foz do rio Vaza 

Barris, em Sergipe, reconhecido como o primeiro campo offshore do país. No final da década 

de 1960, a indústria brasileira de petróleo produzia 163 mil barris por dia, e possuía reservas 

estimadas de 1,247 bilhões de barris. 

A descoberta de petróleo em áreas situadas na plataforma continental incentivou os 

estudos e avaliações para campos offshore, com base no conhecimento e conceitos 

desenvolvidos na atuação em Guaricema (Sergipe). 

Desta forma, segundo Bosco (2003), entre as décadas de 1960 e 1970, ocorreram os 

primeiros levantamentos na Bacia de Campos (RJ) e no Espírito Santo. Os resultados iniciais 

não foram os esperados, e a empresa alterou sua estratégia, direcionando investimentos para o 

downstream e expandido sua atuação internacional, na tentativa de buscar no exterior o 

petróleo não encontrado localmente. 

No início da década de 1970, com as descobertas ocorridas neste período dos campos 

de Ubarana (na porção marítima da Bacia Potiguar) e de Garoupa (na Bacia de Campos), os 

investimentos na atuação offshore foram retomados.  

Paralelamente, a ocorrência da Primeira Crise do Petróleo em 1973, motivada pela 

decisão dos países produtores (em sua grande maioria, localizados no Oriente Médio) em 

nacionalizar suas reservas petrolíferas exploradas até o momento por empresas estrangeiras. 
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Em um período curto, as reservas triplicaram de valor. A economia nacional, dependente das 

importações de petróleo para fabricação de combustíveis, se enfraqueceu perante a 

necessidade de aumentar os valores pagos ao petróleo oriundo de outros países.  

Nesta época, o Brasil priorizou a manutenção do crescimento, mesmo com 

endividamento, que por consequência acarretou no aumento da inflação. Estas medidas 

ampliaram o déficit na balança comercial brasileira e imobilizou a economia do país para 

gerar condições de arcar com os custos de importação de petróleo. 

Desta forma, o Brasil pretendia assegurar a manutenção de seu crescimento 

econômico, mas com a inviabilidade de atendimento local de sua demanda por petróleo, o 

país passou a ter como alternativa a identificação de potenciais áreas com reservas de petróleo 

nacionais para serem exploradas e produzidas. O aumento do valor do produto passou a 

conferir viabilidade para áreas anteriormente detectadas, mas não exploradas, pelos custos 

proibitivos. 

Porém, a incapacidade de geração de divisas implicaria na restrição de atuar nestas 

atividades de exploração e produção com recursos nacionais, entre equipamentos e 

conhecimentos. Para realizar esta etapa de infraestrutura para o setor de petróleo e gás, o setor 

industrial brasileiro foi solicitado em regime máximo de capacidade produtiva e de tecnologia 

existente. Por esta requisição, a influência do setor de petróleo e gás foi um dos propulsores 

do setor industrial brasileiro, que possuiu seu auge nestas décadas (1970 e 1980). Como 

marcos desta nova fronteira, os campos gigantes da bacia de Carmópolis (Sergipe) e bacia de 

Campos (região Sudeste) passaram a ser explorados. Para realçar a importância da atuação 

offshore para o Brasil, atualmente mais de 85% da produção e mais de 95% das reservas 

brasileiras de petróleo são marítimas.  

Durante a década de 1960, a Petrobras absorvia tecnologia, e gradativamente os 

técnicos estrangeiros que iniciaram a atividade no Brasil, em virtude de sua capacitação, 

passaram a ser substituídos por brasileiros que foram capacitados no exterior. Em meados da 

década, o governo instituiu o monopólio estatal na importação de petróleo e seus derivados. 

As operações do setor de hidrocarbonetos, tais como exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural 

e derivados, como refino, transporte, exportação e importação, à exceção da distribuição 

atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento, foram conduzidas pela 

Petrobras de 1954 até 1997, balizadas pelo monopólio da União Neste ano, o governo federal 

sancionou a Lei nº 9478, que regulamentou e permitiu que a União contratasse empresas 



40 
 

 

privadas para trabalhar com a exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, 

competindo com a outrora empresa monopolista. 

A partir desta alteração no sistema nacional de exploração das jazidas de petróleo e 

gás, a mesma lei criou a Agência Nacional do Petróleo (ANP), responsável pela regulação, 

fiscalização e contratação das atividades do setor, além de elaborar os editais e promover os 

leilões para a concessão dos blocos para que as empresas explorem, desenvolvam e produzam 

petróleo comercializável, além de executar e fiscalizar os contratos resultantes dos leilões. 

Com a adoção da política de concessões, a ANP passou a licitar blocos dos campos 

petrolíferos e de gás já mapeados, e com isto, novas empresas passaram a participar dos 

leilões promovidos pela agência. Desta forma, uma maior competitividade passou a ocorrer, 

com os participantes internacionais buscando participar de novas áreas e novos mercados. 

Para que uma empresa se torne apta a participar dos leilões de áreas a serem 

exploradas, devem ser avaliadas por suas condições técnicas, econômicas e jurídicas, 

conforme requisitos inclusos pela ANP nos editais dos leilões. 

A empresa, a partir daí, deve se manifestar formalmente pelo seu interesse em 

participar e ser potencialmente um vencedor de concessões em blocos de um setor ou 

conjunto de setores. Com esta posição, a empresa deve pagar a taxa mínima de participação 

exigida para o setor escolhido. Há ainda o valor mínimo de bônus de assinatura exigido para 

cada bloco, e em função das regras estabelecidas em cada rodada de licitações dos blocos, 

percentuais mínimos de compromisso de aquisição no mercado nacional, de bens e serviços a 

serem utilizados nas etapas de exploração, desenvolvimento e produção do bloco (requisitos 

de Conteúdo Local) e um programa exploratório mínimo. 

O julgamento das propostas encaminhadas pelas empresas ou consórcios entre 

empresas qualificados, em envelopes fechados, são baseados em diferentes componentes de 

pontuação, para obtenção da melhor proposta: bônus de assinatura, compromisso de Conteúdo 

Local para fase de exploração, também para a fase de desenvolvimento e produção, e o 

programa exploratório mínimo. As quatro partes são calculadas como a proporção da 

quantidade ofertada pela empresa no lance em relação à maior quantidade ofertada dentre 

todos os lances para aquele bloco. As proporções de cada uma das quatro partes são 

ponderadas, para a obtenção da pontuação final, por pesos que diferem substancialmente ao 

longo das rodadas de licitações de blocos, por parte da ANP. A tabela 4 demonstra a variação 

destes percentuais, ao longo do tempo. 
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Tabela 4 - Mudanças na forma de avaliação de propostas, pela ANP 
 

Rodadas 
Bônus 

Assinatura 

Conteúdo Local Programa 
Exploratório 

Mínimo Exploração Desenvolvimento 

1ª a 4ª 85% 3% 12% - 

5ª e 6ª 30% 15% 25% 30% 

A partir da 7ª 40% 5% 15% 40% 

 
Fonte: BNDES (2011). 
 

 

Após o leilão, o bloco é concedido ao vencedor, em períodos determinados, que 

englobam também as fases preliminares, como exploração e produção. Ao término do prazo 

autorizado pela ANP, as áreas tornam-se novamente propriedade da União.  

Um dos métodos utilizados pelas empresas, iniciantes em atuação no setor brasileiro 

da exploração e produção de petróleo e gás, foi consolidação de parcerias nas participações 

dos blocos licitados. Desta forma, com intuito não apenas de repartir os riscos oriundos da 

exploração de determinado bloco, mas principalmente para trabalho em conjunto com a 

Petrobras, empresa que já possuía conhecimento e experiência nas fases de exploração e 

produção de campos offshore na costa brasileira. 

O cenário seguinte, na década de 2000, aponta que o setor de petróleo e gás teve um 

crescimento que permitiu que o país alcançasse sua autossuficiência, isto é, produziu o 

volume de petróleo necessário para suprir sua demanda. 

Em meados desta década, a Petrobras indicou ao mercado que obteve sucesso em 

explorar uma região ainda não alcançada, em termos de produção de petróleo e gás. As áreas, 

na costa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram arrematadas em leilões 

ocorridos no ano de 2000 durante a segunda rodada de licitações da ANP. A existência de 

hidrocarbonetos abaixo da camada de sal era estimada pelos geólogos e demais especialistas 

desde meados da década de 1990. Porém, as técnicas de aquisição e processamento dos dados 

sísmicos impossibilitavam uma melhor análise dos dados justamente devido à presença do sal. 

Por sua vez, sem um conjunto de informações minimamente confiáveis, não era possível 

justificar o investimento de pesquisa e avaliação desta área tão remota. 

As técnicas de exploração offshore hoje permitem desenvolver campos e iniciar a 

produção em uma nova fronteira tecnológica (Pré-Sal), colocando o país na perspectiva de ser 

um dos maiores detentores de reservas mundiais de petróleo e gás. Trata-se de um novo 

marco para o país, pelas possibilidades de alavancar o desenvolvimento econômico local. 
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Apesar da camada pré-sal existir em demais localidades no mundo, a primeira 

descoberta desta magnitude ocorreu na costa brasileira. Com isto, outras atividades de 

mapeamento de possíveis ocorrências de grandes campos nesta região se iniciaram no mundo, 

em destaque para áreas localizadas no Atlântico Sul, Golfo do México e Mar Cáspio, na zona 

marítima pertencente ao Cazaquistão. 

As reservas de petróleo e gás encontradas na camada pré-sal brasileira estão contidas 

dentro da área marítima considerada como zona econômica exclusiva13 do Brasil. O tipo de 

hidrocarboneto encontrado nesta região é de média a alta qualidade, de acordo com a escala 

API14. 

O conjunto de campos até agora detectados na área do Pré-Sal estende-se entre a 

costa do Espírito Santo até Santa Catarina, com profundidades que variam de 1.000 a 2.000 

metros de lâmina de água, e entre 4.000 a 6.000 metros no subsolo. Desta forma, é possível 

que a exploração ocorra em profundidades até 8.000 metros da superfície do mar, englobando 

uma camada de sal que pode variar de 200 a 2.000 metros. 

De acordo com BNDES (2011), após a descoberta dos três primeiros campos do Pré-

Sal15, as reservas brasileiras comprovadas, que eram de 14 bilhões de barris, aumentaram para 

33 bilhões de barris. Demais avaliações indicam que as reservas possíveis podem dobrar de 

volume com novas descobertas na região. 

Pela perspectiva futura de geração de benefícios decorrentes da atividade de 

desenvolvimento de produção, capitalizando progressos socioeconômicos, era necessário 

garantir o retorno destes potenciais ganhos para a sociedade brasileira. Desta forma, o regime 

de atuação nos campos petrolíferos e gás do Pré-Sal foi objeto de mudanças institucionais. A 

projeção é de que o Brasil se torne um forte exportador de petróleo, gás e derivados no futuro, 

e que, para mitigar eventuais males, como a doença holandesa, que o país estabeleça um novo 

marco regulatório, de forma que utilize os benefícios alcançados com a atividade do setor para 

garantir robustez ao país em diversas áreas socioeconômicas, como o fortalecimento da 

indústria nacional, distribuição de renda, disponibilização de infraestrutura e serviços para as 

                                                           
13 Os países litorâneos têm direito a declarar como zona econômica exclusiva (ZEE) o espaço marítimo além das 

suas águas territoriais, na qual têm prerrogativas na utilização dos recursos e responsabilidade na sua gestão 
ambiental. A ZEE é delimitada, em princípio, por uma linha situada a 200 milhas marítimas da costa, mas pode 
ter uma extensão maior, de acordo com a da plataforma continental. A ZEE separa as águas nacionais das 
águas internacionais. 

14 Escala API (American Petroleum Institute), gerada para medir a densidade relativa de fluidos derivados do 
petróleo. A escala API varia de modo inversamente proporcional a densidade relativa. Desta forma, o grau API 
é maior quanto mais leve for o fluido.  

15 Campos denominados: Tupi, Iara e Parque das Baleias. 
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gerações futuras do país, para que o Brasil tenha meios de possuir vantagens competitivas e 

torne-se competitivo no cenário econômico mundial. 

Apesar da livre concorrência estabelecida pela Lei nº 9478, de 1997, o Pré-sal, pelo 

valor estratégico, passou a ser gerido por novos regulamentos. Assim, em 2010, o governo 

federal criou um novo marco regulatório que conferiu a Petrobras uma maior participação na 

exploração do Pré-Sal. As regras estabelecem que a empresa obrigatoriamente deva ter 

participação mínima de 30% em qualquer bloco localizado na camada do Pré-Sal, licitado 

pela ANP. Ficou definido também que a empresa seria a operadora de todos estes blocos, 

mesmo com participação de empresas estrangeiras em consórcio. Desta maneira, a Petrobras, 

reconhecida como a maior empresa brasileira do setor, por suas reservas de petróleo e gás, 

rede integrada de upstream, midstream e downstream, além de capacitação tecnológica e 

geração de conhecimento, terá papel fundamental na execução da exploração e produção do 

Pré-Sal, além de ser demandante da indústria nacional em termos de bens, serviços e recursos 

humanos, decorrente das regras de Conteúdo Local adotadas pelo governo. 

De acordo com ONIP (2010), até o término da década de 2020, há a estimativa de 

que o número de empregos gerados no setor de petróleo e gás brasileiro alcance a marca de 2 

milhões de postos de trabalho. A Petrobras possui grande participação nesta perspectiva, em 

virtude de projeção de novos empreendimentos, aumentando a demanda por bens e serviços 

locais.  

Desta forma, a empresa torna-se um importante pilar do setor no país, pois além de 

honrar seu compromisso e missão com investidores, atuando como empresa petrolífera, 

também exerce papel solidário nos consórcios do Pré-Sal. Grande parte dos investimentos do 

setor é realizada ou motivada pela estratégia da empresa. Conforme o gráfico 10 observa-se a 

visão futura da empresa, buscando ampliar sua curva de produção de petróleo e gás com a 

incorporação desta atuação no Pré-sal. 
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Gráfico 10 - Previsão de Curva de Produção Petrobras - 2011-2020 

Fonte: Plano de Negócios e Gestão PETROBRAS (2013). 
 
 

Destaca-se o nível de investimento da empresa, com planejamento de ampliar sua 

produção de 2 milhões de barris/dia para 4,2 milhões de barris/dia em um horizonte de 10 

anos. Para tal, é necessário o desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás, construção 

de plataformas e barcos de apoio, equipamentos e desenvolvimento de novas ferramentas, que 

impulsionará o setor industrial do país para ser capaz de atender a demanda local.  

O objetivo do setor de petróleo e gás, no entanto, não é de apenas explorar e produzir 

para exportação. O alargamento do setor brasileiro, com o encadeamento de atividades como 

a produção de derivados e distribuição é necessário devido à elevação do consumo interno. 

Para tal, o gráfico 11 identifica o crescimento que a Petrobras planeja construir em cenário 

futuro para seu parque de refino. 
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Gráfico 11 - Plano de Adequação do Parque de Refino - Petrobras - 2011-2020 

Fonte: Plano de Negócios e Gestão PETROBRAS (2013). 
 

 

Conforme observado, as novas unidades em construção e em planejamento têm 

objetivos de aumentar em 50% a capacidade atual instalada, reduzindo o fator de utilização 

(FUT) das refinarias. Este desenvolvimento tem o intuito de permitir que a empresa passe a 

ter capacidade própria de produzir os derivados suficientes para atendimento da demanda 

interna.  

A quebra do monopólio exercido pela Petrobras em 1997 não foi restrito apenas ao 

setor de exploração e produção de petróleo e gás natural. Entretanto, as atividades de refino e 

transporte não exerceram atratividade para entrada de novos competidores. Desta forma, a 

Petrobras permanece como player destacado deste setor, e torna-se relevante agente para 

atendimento da demanda do país por produtos derivados de petróleo e gás. 

O ritmo e montante dos investimentos criam um cenário onde o Brasil deverá ter 

condições de absorver estas requisições. De acordo com o gráfico 12, o volume de 

investimentos da Petrobras alcançará cerca de US$ 235 bilhões no período 2013-2017, 

refletindo o crescimento que o setor de petróleo e gás terá neste horizonte. 
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Gráfico 12 - Previsão de Investimento Petrobras - 2013-2017 

Fonte: Plano de Negócios e Gestão PETROBRAS (2013). 
 

 

Observa-se que dos investimentos da maior participante do setor nacional, mais de 

60% do valor planejado para o período avaliado se referem a atividades ligadas à exploração e 

produção de petróleo e gás. Somando este montante a parcela correspondente a atividade de 

Abastecimento, os investimentos da empresa alcançam mais de US$ 200 bilhões em 

upstream, midstream e downstream, consolidando a empresa como o vetor de 

desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil, e por consequencia, do setor 

industrial brasileiro. 

A atividade do setor de petróleo e gás no Brasil, por sua característica de inovação e 

adoção de novas técnicas, envolvendo geração de novas tecnologias de exploração, 

desenvolvidas pela Petrobras, demais empresas do setor e a cadeia de fornecedores, servem de 

impulso e fonte de criação de conhecimento, que acabam sendo utilizadas em demais áreas 

que possuam formações geológicas semelhantes em outros locais do mundo. Conforme o 

gráfico 3, verifica-se o investimento na atividade de ETM16 por parte da Petrobras, que 

engloba a participação do centro tecnológico da empresa e seus desdobramentos, como 

parcerias entre universidades e demais centros de outras empresas.  

Os avanços tecnológicos desenvolvidos em parceria permitem avanços para suplantar 

os desafios. De acordo com Petrobras (2013), a empresa em 2013 já produz cerca de 300 mil 

                                                           
16 Corresponde a Área de Negócios ETM (Engenharia, Tecnologia e Materiais), que consolida, entre outras 

atividades, a geração de conhecimento e inovações por meio da integração das unidades com o CENPES 
(Centro de Pesquisas da Petrobras). 
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barris por dia na região do Pré-Sal, e vem buscando acelerar a produção e reduzir custos, 

evidenciando o benefício no tempo médio de perfuração de poços no Pré-Sal, que foram 

reduzidos de 134 dias em 2006 para 70 dias em 2012. 

Com a descoberta da região do Pré-Sal, o conhecimento e práticas adotadas na 

atuação do setor do Brasil servirá de base para fomento de exploração e produção em outras 

regiões de Pré-Sal no mundo. 

 

2.2  POLÍTICAS INDUSTRIAIS NO BRASIL 

 

De acordo com Garcia e Roselino (2004), a adoção de políticas industriais possui 

papel de indutor para desenvolvimento do setor produtivo de modo a favorecer o crescimento 

econômico de um país, com efeitos positivos sobre a competitividade da indústria doméstica, 

contribuição para gerar renda e emprego, além de benefícios para a balança comercial.  

A literatura aponta correntes ortodoxas, como Hayek (1949, citado por CHANG, 

1994), que citam que a intervenção do governo gera como único efeito o surgimento de 

“falhas do governo”, que desloca o sistema econômico da direção de grau máximo de 

eficiência. Shapiro e Taylor (1990) afirmam que a atuação governamental causa efeitos nulos 

sobre as “falhas de mercado” e influenciam gerando novas “falhas de governo”. 

Outras correntes, como Krugman (1993), defendem que a ação estatal atua sanando 

“falhas de mercado”, por meio de ferramentas de apoio ao sistema produtivo, mas de forma 

restrita à correção das imperfeições de mercado, coordenando recursos e buscando eficiência. 

Segundo Garcia e Roselino (2004), a política industrial deve ser aplicada de forma 

mais ampla, não restringindo a abrangência apenas ao setor industrial, mas com perfil 

macroeconômico que favoreçam a competitividade das empresas.  

Durante o passar dos anos, o panorama e interação econômica e industrial dos países 

se modificou. Como citado por Bacha e Bolle (2012), as economias mundiais com potencial 

de alavancagem ainda não estão alinhadas com a visão que o crescimento econômico que 

envolve o uso de tecnologia moderna e resulta em alto nível de renda per capita necessita do 

desenvolvimento de moderna indústria manufatureira. A grave crise global ocorrida na 

transição das décadas de 2000 e 2010 reacendeu preocupações estruturais com produtividade 

e competitividade internacional no debate sobre a capacidade industrial dos países. 

A política industrial é um conjunto de medidas traçadas pelo governo e pelos órgãos 

e instituições de apoio e fomento quando existe consenso quanto à dificuldade de cumprir 

metas globais, em virtude de variáveis como baixa competitividade da oferta local para 
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atender requisitos de preços, prazo e qualidade ou pela inexistência de capacidade produtiva 

para responder a demanda gerada pelo programa de investimento do setor. 

A construção de uma moderna indústria requer envolvimento das esferas públicas, 

promovendo políticas que envolvam acúmulo de competência tecnológica, com a adoção de 

sistemas educacionais de alta qualidade, permitindo melhorar os níveis de produtividade, 

eficiência e competitividade. Identifica-se Japão e a Coréia do Sul como exemplos desta 

metodologia de apoio institucional. 

Conforme Bacha e Bolle (2012), outra nação que procurou fortalecer seu sistema 

industrial, com vistas ao desenvolvimento industrial, foi a China, que amparado pelo tamanho 

de seu mercado interno, atraiu investidores diretos estrangeiros, obrigando-os à transferência 

de tecnologia via joint-ventures com empresas locais, públicas ou provadas.  

Países de tamanho reduzido, porém, não podem utilizar este potencial como 

barganha junto aos agentes externos, para enriquecimento de sua base industrial. Outra 

estratégia possível para estes países é a participação de clusters de produção regional, isto é, 

largas cadeias de suprimento que caracterizam a manufatura moderna e que possuem países 

asiáticos de reduzidas áreas territoriais e população como significativos usuários desta prática. 

Algumas correntes traçam diferentes visões referentes à redução da industrialização 

em um país e suas consequências. Por Bacha e Bolle (2012), se o setor industrial nacional 

tiver crescimento aquém do PIB, paulatinamente reduzirá um setor relevante para as 

perspectivas de investimento e expansão da atividade, deixando de gerar benefícios 

econômicos e sociais para a sociedade. Entretanto, a segunda corrente entende que a mudança 

do perfil para fortalecimento do setor primário, não apenas para exportações, é vantajosa para 

o país, pois o complexo industrial agro-mínero, favorecido pela alta dos preços das matérias-

primas (commodities), terá condições de investimento e geração de inovações tanto ou mais 

que a indústria de transformação. 

Para fortalecimento do setor industrial, a teoria existente indica que além de 

eventuais complementos governamentais, tais quais subsídios públicos, explícitos ou 

implícitos, não basta apenas esforços para substituição das importações, mas consolidar o 

setor industrial local para ter condições de geração própria de inovações e capacitação 

profissional, fortalecimento da cadeia de suprimentos (subfornecedores de bens, serviços e 

insumos), a fim de conferir competitividade global, em termos de preços, prazo e qualidade de 

seus produtos. 

Do ponto de vista histórico, o Brasil enfrentou crônicas faltas de capital, que 

estrangulava o crescimento econômico. O setor industrial brasileiro, ao longo dos anos, 
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experimentou diversas aplicações de políticas industriais, visando colocar em operação 

diversos mecanismos de defesa da produção industrial. Estas práticas foram iniciadas com 

maior vigor no fomento governamental entre as décadas de 1950 e 1960, através do Plano de 

Metas adotado pelo presidente Juscelino Kubitscheck, que era baseado na política de 

substituição das importações para alavancar a indústria nacional. Desta forma, o impulso do 

setor industrial nacional era essencial, para que o mercado interno fosse atendido de acordo 

com a crescente demanda de bens e equipamentos, motivada pelo Plano de Metas. 

Na transição entre as décadas de 1960 e 1970, existiu o período denominado Milagre 

Econômico, onde o desenvolvimento ocorrido gerou, paradoxalmente, aumento de 

concentração de renda e nível de pobreza dentre a população brasileira. As ações adotadas 

pelo governo durante o Milagre Econômico consistiam na formulação de políticas 

conjunturais de combate à inflação, associadas a reformas estruturais, que tinham o objetivo 

de resolução dos problemas inflacionários gerados anteriormente pela política de substituição 

de importações.  

Em paralelo, fomentou-se o desenvolvimento da indústria de base nacional para 

mitigar o efeito que a elevação da produção local de bens industriais de consumo final, em 

conjunto com a política adotada de substituição de importações, gerou aumento das 

importações nacionais de insumos básicos que pela alavancagem do setor industrial, eram 

requeridos em larga escala. 

Tendo em vista um possível cenário de recessão na economia brasileira, o governo 

utilizou métodos econômicos que tinham como objetivo aumentar o investimento nas 

empresas estatais para torna-las lucrativas e especialmente competitivas. O Estado priorizou e 

aplicou recursos nas indústrias de bens de capital, siderúrgicas, petroquímica, construção 

naval e geração de energia hidrelétrica. Esta política apresentou os primeiros indicadores de 

sucesso em curto prazo, com o aumento de produção de bens duráveis de consumo em taxa de 

24% a.a. e a produção de bens de capital em 18% a.a., e com o aumento de participação do 

setor industrial na composição do PIB brasileiro durante as décadas de 1960 e 1970, conforme 

gráfico 1 apresentado na introdução deste estudo. 

Entretanto, a partir da primeira crise do petróleo (1973), as taxas de crescimento da 

economia brasileira se reduziram devido ao repentino aumento de valor do barril de petróleo. 

Como consequência, a inflação cresceu na economia brasileira, aumentando de 15,5% em 
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1973 para 34,5% em 1974. As taxas de crescimento econômico nacional passaram a ser 

menor do que nos períodos do Milagre Brasileiro17. 

A partir desta redução de crescimento, a balança comercial brasileira apresentou 

déficit, ocasionado pela necessidade de importação de petróleo. A capacidade do país para 

gerar divisas tornou-se insuficiente para sustentar o ritmo do crescimento. Ao final da década 

de 1970, a inflação chegou a 94,7% ao ano. 

Durante a década de 1980, o governo adotou diferentes políticas visando ampliar o 

crescimento de alguns setores. De acordo com Garcia e Roselino (2004), o setor de 

componentes de informática brasileiro recebeu iniciativas de proteção, com a adoção da Lei 

da Informática em 1984, que estabelecia reserva de mercado para empresas de capital 

nacional durante os oito anos seguintes, para quase a totalidade de itens e serviços 

relacionados com o setor de informática. Assim, o desenvolvimento de componentes se 

baseava na política de proteção ao similar nacional para os equipamentos. 

Com o término da vigência desta iniciativa, a avaliação foi de que a metodologia e os 

conceitos da política adotada não gerou o efeito esperado. O mercado e empresas nacionais 

não se desenvolveram e não se tornaram competitivas, em especial em um setor que passou a 

ter crescimento de consumo em virtude de inovações de produtos e cultura. Segundo Tigre 

(1993), o setor não estabeleceu arcabouço institucional mínimo em relação à fabricação, 

desenvolvimento e comercialização de bens e serviços. Os hiatos ocorridos durante a vigência 

da Lei da Informática, especialmente nas atividades de P&D, foram mitigados com a adoção 

de novas políticas nacionais para o setor, calcadas na redução das restrições quanto a capital 

estrangeiro, mudança de conceito de protecionismo para aplicação de reduções ou isenções 

tarifárias e estímulo e obrigatoriedade de investimentos em P&D. 

Durante a década de 1990, duas razões dificultaram o crescimento e 

desenvolvimento do setor industrial conforme níveis anteriores das décadas de 1960 a 1980. 

A primeira ocorreu em virtude da precária situação econômica durante o início da década de 

1990, que afugentou os investimentos para o setor industrial, gerando estagnação no 

desenvolvimento ou em alguns casos, uma completa cessão de operações pela falta de novos 

projetos e empreendimentos. Pode-se citar o caso da indústria naval brasileira como um 

expoente desta situação. Durante décadas a construção naval do país foi competitiva 

globalmente, mas a inexistência de demanda local desfigurou esta indústria nacional, com a 

                                                           
17 No período 1974-1979, o crescimento do PIB passou a ser de 6,5% a.a. em média; na época do Milagre 

Brasileiro, as taxas de crescimento eram, em média, superiores a 10% anuais, tendo alcançado picos de 13% 
anuais. 
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migração de mão de obra qualificada para demais setores que ainda tinham evolução no país 

naquele momento e principalmente, com a falta de atualização de técnicas e conhecimentos 

construtivos. Desta forma, pode-se afirmar que este setor “parou no tempo”. 

Como segunda razão, a abertura de mercado permitiu que competidores 

internacionais se inserissem no Brasil, em diversos setores econômicos. Em paralelo, a 

estagnação de diversos mercados e setores anteriormente competitivos, em função das 

dificuldades econômicas, tornaram as empresas brasileiras frágeis perante estes novos 

competidores. Por isso, a forte presença de empresas estrangeiras com experiência em seus 

países de origem ou demais localidades onde atuaram, tornaram-nas players com vantagens 

competitivas, sobretudo pela baixa atualização em conhecimentos e tecnologias por parte dos 

concorrentes brasileiros. O setor de petróleo e gás, já desenvolvido em localidades como 

Noruega e EUA, por exemplo, possuía empresas competitivas originárias destes países e que 

teriam potencial de atendimento à demanda brasileira, com competitividade. 

Atualmente, o receio da desindustrialização no país é evidente, pois esforços foram 

dedicados por longo prazo para geração de uma base industrial robusta e que serão 

extremamente utilizados perante a alavancagem premente do setor de petróleo e gás no país.  

Os indicadores de desempenho econômico do país evidenciam que a frequência de 

crescimento do setor industrial está em redução, conforme gráfico 14 que demonstra a 

participação da indústria de transformação na constituição do PIB. 

 

 
Gráfico 14 - Participação da indústria de transformação no PIB nacional 

Fonte: Exame (2012). 
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No gráfico 15, analisando as taxas médias de crescimento do PIB nacional e dos 

indicadores que constituem os setores industriais, verifica-se que a indústria de transformação 

tem desaceleração no seu ritmo de crescimento muito maior que o PIB nacional, 

especialmente no período pós-crise econômica global. 

 

 

Gráfico 15 - Taxas médias de crescimento anual – PIB Brasil 
Fonte: Exame (2012). 

 

O levantamento desenvolvido pelo CNI (2012) evidencia que antes da crise 

econômica global, 56% dos setores que constituem a indústria de transformação tinha 

crescimento alinhado ou acima do PIB brasileiro, de acordo com gráfico 16. Após a 

ocorrência da crise, apenas 30% dos setores mantém este crescimento, conforme gráfico 17. 

 

 
Gráfico 16 - Crescimento dos setores constituintes da indústria de transformação – Antes da crise econômica 

global 
Fonte: Exame (2012). 
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Gráfico 17 - Crescimento dos setores constituintes da indústria de transformação – Após crise econômica global 

Fonte: Exame (2012). 
 
 

Desde a crise econômica global, ocorrida no final da década de 2010, o governo 

brasileiro age com adoção de planos emergenciais de estímulo a determinados setores 

industriais nacionais, como aumento de crédito subsidiado e desoneração de impostos. A 

questão cambial, com a valorização do real, torna-se uma dificuldade para o setor industrial 

local, pois produtos similares ou substitutos passam a ser mais atrativos em relação ao preço. 

Além disto, o excesso de capacidade produtiva dos países desenvolvidos decorrente da queda 

da demanda interna gera um aumento da concorrência por mercados mais pujantes e com 

perspectivas futuras de sólido crescimento, como o Brasil.  

Segundo Almeida (2012), neste cenário, o setor industrial brasileiro corre riscos em 

relação a concorrentes mais eficientes, em função de produtividade e capacidade de inovação 

menor que outros parques, como o exemplo da Alemanha, e custos mais elevados do que a 

indústria chinesa possui atualmente. 

De acordo com Pisano (2012), a necessidade de promoção de políticas industriais 

procura também promover não apenas com a quantidade de mão de obra, mas também com a 

qualidade dos profissionais e o trabalho. Deve-se fomentar e incentivar o desenvolvimento de 

setores que geram trabalhos especializados e que tem pesquisa associada à produção. 

Atualmente, a globalização concorre também com competitividade entre indústrias de alto 

teor tecnológico, não apenas pelo volume de investimentos, mas porque negócios com maior 

sofisticação geram inovação e exige mão de obra mais qualificada que incentiva o 

aperfeiçoamento do sistema educacional e promove benefícios sociais. 

Por Dadkhah (2012), uma das consequências da globalização é de que um país não 

consegue ter excelência em todo e qualquer setor industrial, em nível mundial. Alguns setores 



54 
 

 

tendem a reduzir sua presença em determinada localidade e migrar para outra, que pode ser 

mais propícia à sua instalação. 

Não há na teoria econômica uma definição exata para a desindustrialização. Algumas 

correntes citam que ocorre quando o setor industrial de um país encolhe; outras fontes 

afirmam que acontece quando a indústria perde participação relativa no PIB, isto é, se cresce 

menos do que o setor de serviços no país. No Brasil, o conjunto de atividades que constituem 

o setor industrial teve participação de 27% no PIB em 2011, mesmo percentual verificado em 

1995. O Brasil também se mantém há uma década entre os dez países mais industrializados do 

mundo.  

A situação atual do país requer que o setor industrial seja fortalecido em virtude do 

cenário futuro, com incremento das atividades relacionadas ao mercado de petróleo e gás. 

Quando a produção aumentar sua escala, grandes volumes de moeda estrangeira entrarão no 

país valorizando o real, e se a indústria local não estiver fortalecida, a doença holandesa 

poderá ocorrer. 

O conceito de protecionismo e fechamento da economia pode trazer efeitos 

negativos, como a perda de competitividade e aumento de seus custos. A transição corrente da 

economia brasileira é fundamental para modernizar a indústria local e promover o aumento da 

competitividade das empresas brasileiras em termos globais. 

Segundo Franco (2012), a estimativa de peso das multinacionais18 no PIB brasileiro 

passou de 17% em 1995 para 52% em 2010, contrariando teses de que o país estaria pouco 

integrado à economia global. Esta afirmativa ocorre quando se analisa a participação 

brasileira no comércio mundial (cerca de 1%), mas quando se verifica o montante de 

investimentos, comprova-se que o país respondeu por quase 5% dos investimentos alocados 

por multinacionais no mundo. 

Por isto, o setor de petróleo e gás e sua perspectiva de crescimento tornam-se 

importante para realçar esta atratividade às empresas internacionais que pretendem ampliar 

seu horizonte de atuação, com entrada no mercado brasileiro. Por exemplo, a Petrobras 

pretende investir US$ 235 bilhões entre 2013 e 2017 e a cadeia de petróleo e gás deverá 

responder por 20% do PIB em 2020.  

O setor industrial nacional permanece com dificuldades e entraves, porém na visão 

das empresas, as oportunidades de participar deste mercado em crescimento suplantam estes 

riscos. 

                                                           
18 Inclui empresas com pelo menos 20% de capital estrangeiro. 
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Para muitas destas empresas, que não se estabelecem no país com operações 

próprias, o caminho para atuar no mercado brasileiro passa por um sócio local. As normas que 

as agências regulamentadoras estabeleceram em paralelo com a política industrial de adoção 

de Conteúdo Local no setor, obrigam que os contratos de suprimento para blocos 

exploratórios no país possuam um índice mínimo de conteúdo produzido localmente. Assim, 

as empresas estrangeiras atuam adquirindo empresas locais ou estabelecendo associações para 

agilizar este processo. 

Logo, a presença de investimento estrangeiro é atrativa, porque acaba gerando no 

país e nas empresas locais, que participam via relações diretas (associações, consórcios ou 

parcerias) ou indiretas (apenas como fornecedores de empresas que se instalam no país), 

desenvolvimentos e recebimento de tecnologias e padrões de eficiência e gestão ao setor 

nacional. 

Esta exigência normativa influencia a adoção de estratégias de estabelecimento de 

plantas fabris e centros de tecnologia no Brasil, especialmente em função da escala prevista de 

demanda de bens e serviços, que o setor local atualmente pode não ter capacidade ou 

qualificação para atendimento. 

Como consequência de elevação das operações locais, diversas empresas passam a 

estabelecer seus centros de comando regionais ou até mesmo globais no país. Desta forma, é 

possível que os investimentos em demais áreas das empresas ocorram localmente, por 

exemplo, centros tecnológicos brasileiros e qualificação profissional de mão de obra local. 

Conforme citado por Stefano (2012), o Brasil é reconhecido por sua elevada carga 

tributária, oferta de serviços de baixa qualidade e infraestrutura deficiente. Entretanto, desde a 

metade da década de 2000, o Brasil possui elevada atratividade para recebimento de 

investimentos em seu setor industrial, tanto de origem nacional quanto internacional. A 

atração de capital estrangeiro foi de US$ 220 bilhões entre 2005 e 2011. De acordo com o 

gráfico 18, o Brasil encontra-se entre as principais nações receptoras de investimentos 

produtivos estrangeiros. 
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Gráfico 18 - Receptores de investimento direto estrangeiro – 2011 

Fonte: Exame (2012). 
 
 

Em 2012, o país alcançou o quarto lugar no ranking de países com mais aporte de 

capital estrangeiro para investimento, com 67 bilhões de dólares, destinados a novos projetos 

ou expansão da capacidade produtiva. O mesmo estudo aponta que há expectativa de atração 

de US$ 250 bilhões entre 2013 e 2016, motivados pela elevação de demanda industrial 

decorrente do aumento de participação do setor de petróleo e gás. 

Esta atratividade atende uma das premissas para enriquecer a base de conhecimento 

industrial. De acordo com Prescott (2013), durante a década de 2000, a maior parte da riqueza 

gerada nos países do bloco BRIC19 teve como base o intercâmbio de produtos, empresas e 

investimentos, entre estes países emergentes e os países desenvolvidos, permitindo a troca de 

conhecimentos e práticas inovadoras. 

No Brasil, o PROMINP associa a baixa competitividade do setor industrial a atual 

fragilidade da engenharia nacional e limitada capacitação tecnológica dos fornecedores. Um 

obstáculo é a magnitude do investimento previsto para o setor de petróleo e gás. Em 2005, o 

investimento da Petrobras em E&P foi de cerca de US$ 6 bilhões. Os investimentos anuais 

previstos ao longo desta década são de cerca de US$ 30 bilhões a partir de 2014. Com a 

exigência mínima de 55% de Conteúdo Local para as atividades, conforme determinação da 

ANP durante o processo licitatório dos blocos, cerca de US$ 16 bilhões será desembolsado 

em obrigatoriedade de compra de bens e prestação de serviços por agentes nacionais. Para 

isto, será requerida uma capacidade de produção local que independentemente das limitações 

tecnológicas e preços, possui um grande desafio para atendimento da demanda. Para superar 

                                                           
19 Brasil, Rússia, Índia e China. 
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estas limitações, melhorias significativas na qualificação tecnológica, na capacidade produtiva 

instalada e no nível de eficiência produtiva devem ser avaliadas.  

Diante deste cenário, a capacitação de pessoas e empresas é fundamental. As 

empresas do setor de petróleo e gás brasileiro e as entidades setoriais, em conjunto com o 

Governo Federal, criaram em 2003 o programa PROMINP, que possui iniciativas de 

capacitação profissional para suportar a geração de empregos e no aumento de 

competitividade da indústria nacional, especificamente na identificação e ação para mitigar os 

gargalos existentes na infraestrutura industrial nacional. Segundo Petrobras (2013), o 

PROMINP oferece cursos gratuitos de nível básico, médio, técnico e superior, qualificando 

profissionais em 185 categorias, e desde o início do programa estima-se que foram investidos 

R$ 280 milhões, capacitando aproximadamente 94 mil profissionais. 

Alguns fatores parecem inibir a decisão de investir: a escala de produção requerida 

para alcançar competitividade e duvidas quanto à evolução de mercado. Estas dúvidas estão 

associadas à incerteza quanto à continuidade do fluxo de demanda. Os investimentos na 

indústria de petróleo e gás tendem a alternar picos e vales ao longo do tempo.  

As deficiências a serem superadas são significativas, requerendo uma politica 

industrial para o setor. Porém esta politica de incentivo a cadeia de fornecedores da indústria 

de petróleo e gás deve ser incentivada com mesmo empenho que a politica de Conteúdo 

Local, pois ambas são complementares. É importante disponibilizar recursos para avançar na 

mobilização e transformação da cadeia de fornecedores para assegurar maior participação na 

demanda do Pré-Sal.  

Uma politica industrial para o setor carece de focos e prioridades. É necessária uma 

inflexão na política para o setor que substitua a ênfase atual na exigência de conteúdo local 

mínimo por uma atuação direta e efetiva no sentido de diversificação do parque manufatureiro 

e do desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e de elevado potencial de 

crescimento. 

A inflexão é importante, pois em indústrias tecnologicamente dinâmicas, políticas de 

restrição à competição quando não fracassam de imediato, tendem a originar segmentos 

industriais não competitivos e crescentemente obsoletos, como evidenciado pela lei da 

Informática na década de 1980. 

Por isto, o Brasil por se tornar um importante player no cenário mundial de petróleo 

e gás não deve abrir mão da oportunidade, como a Noruega, de estabelecer uma política 

focada na construção de um segmento produtor de equipamentos e prestador de serviços para 

a indústria de petróleo e gás internacionalmente competitiva. 
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Entretanto, a adoção de políticas industriais deve contemplar um enriquecimento da 

base de fornecedores e determinação de regulamentos que permitam sua vigência por diversas 

etapas do crescimento de um determinado setor. A área de petróleo e gás no Brasil enfrentou 

diversas mudanças mercadológicas, regulamentares e entrada de variáveis que incrementaram 

o volume e áreas a serem exploradas no país. Desta forma, as políticas industriais que 

nortearam o segmento foram sofrendo alterações conforme os cenários naqueles períodos.  

No período anterior à quebra do monopólio no setor, isto é, anterior a 1997, havia 

falta de clareza e não havia definição dos agentes responsáveis pela formulação de política 

industrial brasileira e regulamentos para a indústria de petróleo. Durante este período, um 

único agente (Petrobras) atuava como operador e agente de política setorial de petróleo e gás, 

com iniciativas isoladas para valorizar a indústria nacional (aplicação de política nacional de 

substituição de importações). Além disto, os preços relacionados ao petróleo, gás natural e 

seus derivados eram administrados e controlados pelo Governo Federal. 

Com a abertura de mercado, através da Lei Nº 9.478/97, em 1997, passa a existir 

uma separação de papéis e atividades (políticas, regulação e operação), com criação da ANP 

(Agência Nacional de Petróleo) como órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia, e 

com missão de regular da indústria de petróleo e gás, sendo a autarquia federal pela execução 

da política nacional para o setor. As práticas de políticas relacionadas a conteúdo local 

passaram a serem utilizadas e juntamente com os bônus monetários oferecidos nas propostas, 

são fatores para avaliação das propostas nas rodadas de licitação por parte da ANP. A ONIP 

foi criada como fórum de articulação e cooperação entre as companhias do setor de petróleo e 

gás no Brasil, cadeia de fornecedores, agentes governamentais e de fomento. O controle dos 

preços por parte do governo passa a ser abrandado, com liberação gradual de preços. Também 

ocorreu a criação do REPETRO20, norma específica para desenvolvimento das atividades no 

setor de petróleo e gás no país. 

A partir de 2006, com a consolidação da autossuficiência na extração de petróleo, há 

maior relevância do setor na economia do país, somada a mudança de política governamental 

para o setor industrial que visava a priorização da geração de emprego e renda. Assim, o setor 

de petróleo e gás no país passa a ter aumento do foco em conteúdo nacional nas rodadas de 

                                                           
20

 Regime aduaneiro especial, que permite a importação de equipamentos específicos, para serem utilizados 
diretamente nas atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, sem incidência dos tributos 
federais – II, IPI, PIS e COFINS, além de adicional de frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 
Estes tributos permanecem com sua exigibilidade suspensa pelo período de utilização do regime, tendo sua 
extinção prevista no caso de reexportação dos equipamentos admitidos no regime. 
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licitação somada à criação do PROMINP para fomentar a geração de profissionais 

qualificados e aptos a atuar no setor, além dos preços passarem a ser livres. 

Em 2007, com o anúncio de atividade exploratória e indícios de novas fronteiras na 

produção de petróleo e gás natural – região do Pré-Sal – o setor passa a ter elevada 

importância não somente em curto prazo, com o aumento de produção, mas com perspectivas 

de crescimento do setor e suas empresas e cadeia de fornecedores, mas também em visão de 

longo prazo, garantindo recursos para desenvolvimento social e econômico do país. Desta 

forma, a esfera governamental passa a avaliar a estratégia a ser adotada, e desta forma, 

medidas como a aplicação da cartilha de Conteúdo Local, atuação decorrentes de ações 

derivadas do PROMINP visando aumento da competitividade de fornecedores nacionais, 

pressão política para construção de sondas/plataformas localmente para gerar mais empregos 

ampliando o incentivo a indústria nacional, passam a ser utilizadas. 

O aumento dos custos de produção petrolífera se explica também pela escassez de 

fatores produtivos relacionados à crescente atividade de perfuração estimulada pela tendência 

de preços elevados de petróleo e gás nos últimos anos. Todavia, esta parcela do aumento dos 

custos embute incertezas, podendo não ser permanente, devendo se normalizar a medida que a 

oferta dos fatores produtivos se ajuste a demanda. Por outro lado, a parcela da elevação dos 

custos devido à maior complexidade tecnológica tende a perdurar por mais tempo. 

Deste modo, é então pela conjunção dos fatores tecnológicos e geológicos que se 

pode explicar porque, mesmo num contexto de crescente preço de petróleo, os também 

crescentes investimentos em E&P, por exemplo, das grandes empresas privadas que não se 

traduziram em efetivo aumento da produção. Em específico, o fato é que o aumento dos 

custos decorrentes dos referidos fatores tende a aumentar o tempo a partir do qual o 

investimento se traduz em efetiva produção. 

Assim, os gastos operacionais e de capital para o desenvolvimento dos campos 

podem ter impacto significativo em termos econômicos e de materialização de avanços 

sociais. Não basta desenvolver reservas visando produção e comercialização eficiente de óleo 

e gás: a diferença se dará justamente na mobilização de esforços para a sustentação de uma 

cadeia de fornecimento de bens e serviços cujo potencial de geração de renda, emprego e 

conhecimento poderá ser determinante para o futuro da sociedade brasileira.  

O incremento substancial das reservas e o seu futuro desenvolvimento são, sem 

dúvida alguma, a parte relevante em termos de agregação de valor econômico, próprio da 

natureza extrativista do processo de exploração e produção. Ao mesmo tempo, existem 
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diversos casos internacionais em que a imensa riqueza do petróleo foi desperdiçada, sendo 

recorrente a expressão de “maldição do petróleo”. 

 

2.3  COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL 

 

A ideia de competição é muitas vezes identificada como uma lógica abrangente de 

negócios. Alguns estudiosos, erroneamente, associam competição de forma direta e única com 

o crescimento econômico ou eficiência em práticas comerciais. De acordo com Duddy e 

Revzan, (1947, citado por BARTELS, 1965), o ambiente de negócios e suas relações são 

entendidos como um sistema orgânico composto de diversas partes inter-relacionadas, 

submetidas a mudanças e variações – positivas e negativas – que atuam em transações 

coordenadas e motivadas por forças socioeconômicas.  

Segundo Ford e Hakansson (2012), neste ambiente de negócios, os agentes 

participantes perseguem seus objetivos, que podem variar, mas majoritariamente visam o 

crescimento de suas atividades. Em sua atuação no ambiente de negócios, estes inúmeros 

agentes podem ter práticas diferentes e conceitos de trabalho desassociados. Entretanto, as 

mudanças e variações de mercado podem convergir ou divergir os interesses de uma empresa 

com sua área de atuação. Desta forma, as estratégias de operação das empresas devem 

considerar alternativas para reposicionamento e revisão de objetivos e modelos de 

colaboração. Por McAmmon e Little (1965), todos os membros do sistema buscam alcançar 

os objetivos aceitáveis. As metas individuais de cada membro podem ser incompatíveis, mas 

imersos em um ambiente com processos de negociação e acomodação, divergentes aspirações 

podem ser revistas e realinhadas, e a necessidade de parcerias e cooperação é identificada.  

Alderson (1957) afirma que os meios de negócios são suficientemente integrados 

para permitir que o sistema funcione de forma autônoma, mas o vínculo entre os agentes é 

amplo o suficiente para permitir a substituição ou adição de componentes. Em canais de 

negócios homogêneos e aderentes, as empresas reconhecem sua interdependência. Em outros 

casos, as relações entre empresas são pouco estruturados e mais raros de ocorrer. Alderson 

(1965) também discute se “a cooperação é tão predominante na atividade econômica como a 

concorrência”, mas indica que as práticas cooperativas do comportamento econômico têm 

sido relativamente negligenciadas, e que mesmo que existam estudos sobre teoria de 

competição, de concorrência pura e perfeita, não há desenvolvimento correspondente da teoria 

da cooperação, há apenas conceitos de cooperação pura e perfeita. 
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Ford e Hakansson (2012) indicam que apesar do reconhecimento da importância 

econômica de cooperação entre os agentes de negócios, não se deve excluir ou imaginar que 

não ocorrerão dissonâncias ou competição entre as empresas participantes de um sistema 

econômico. McAmmon e Little (1965) citam sua preocupação com a presença e efeitos de um 

código – implícito ou explícito – de comportamento competitivo entre os agentes. De acordo 

com Kriesberg (1955), a adesão a este código variou entre os agentes que adotaram postura 

colaborativa e aqueles que não seguiram tal comportamento. Também cita que a adoção deste 

modelo se alterou em face de mudanças ou alterações de ordem externa. Segundo (REVZAN, 

1961; McVEY, 1964 e ALDERSON, 1965), mesmo agentes seguidores desta corrente são 

suscetíveis de operar na base de uma orientação restrita ou de curto prazo associado com o 

comportamento egocêntrico e com tentativas de construir e exercer controle sobre suas 

relações com os outros participantes. Assim, os pesquisadores concluíram que a concorrência 

entre os membros do canal é provável que ocorra em simultâneo com a cooperação 

(GETTEL, 1967) e tomar formas, como descritas abaixo: 

 

A. Concorrência horizontal: entre os tipos semelhantes de atores; 
 

B. Intertype: competição entre os diferentes tipos de atores; 
 

C. Concorrência vertical: entre clientes e fornecedores.  
 

Por Ford e Hakansson (2012), estas diferentes formas de concorrência simultânea e 

cooperação são aspectos importantes da heterogeneidade característica do cenário dos 

negócios.  

Segundo Alderson (1965), “o economista considera útil para alguns propósitos usar 

um modelo de um mercado homogêneo. Este escritor, para fins muito diferentes apresenta um 

modelo de um mercado perfeitamente heterogêneo”. Em sua visão, o autor explica que em um 

“mercado perfeitamente heterogêneo”, demandas exclusivas só podem ser satisfeitas através 

de fornecimentos exclusivos. O objetivo do fornecedor é direcionado para entregar ao cliente 

final “um artigo relativamente sofisticado e especializado, moldado para um tipo de 

necessidade equipado” ou adaptados “para as necessidades específicas de cada cliente que 

comprá-lo”. É apenas uma extensão de como este argumento pode sugerir que adaptações por 

parte dos fornecedores são possíveis de ser associados com adaptações similares por clientes 

para atender aqueles fornecedores que conduzem a heterogeneidade nas relações interligadas 

através da rede empresarial. 
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Interdependências e Interação 

 

Segundo Ford e Hakansson (2012), os estudos iniciais focados em canais de 

distribuição e comportamento do mercado traçaram um panorama de ambientes de negócios 

sistêmicos onde a cooperação era o item principal, mas não o mecanismo de coordenação 

exclusivo.  

Estas estruturas de agentes relacionados, atividades e recursos surgem a partir das 

adaptações que ocorreram no modelo de atuação destes mesmos agentes, que engloba clientes 

diretos ou indiretos, fornecedores e concorrentes, bem como aqueles entre os quais não 

existem ligações imediatamente aparentes. A relação entre os vários participantes destes 

cenários se evidencia em um padrão complexo de interdependências reconhecidas e não 

reconhecidas entre as atividades, atores e recursos.  

A interação leva à adaptação substantiva, contínua e universal que ocorre ao longo de 

tópicos complexos de atividades, recursos e atores que se estendem por todo o ambiente de 

negócios (HAKANSSON; SNEHOTA, 1995). Por definição, a interação não pode ser 

unilateral, pois sua origem, o progresso e os efeitos não são limitados a um único agente ou a 

um único recurso, ator ou atividade. Interação entre qualquer combinação de agentes de 

negócios, atividades e recursos, não importando as limitações, tem múltiplos e contínuos 

efeitos e é afetado por múltiplas influências em toda a rede de negócios. A interação não pode 

ser controlada por qualquer das pessoas direta ou indiretamente envolvidas ou afetadas por 

ela, embora muitos possam influenciar em seu rumo. 

 

Business Networking 

 

Os agentes com perfil individual ou coletivo são propensos a participar ou responder 

à interação, para tentar alterar essa estrutura de envolvimento e do processo de interação. 

Estas intervenções constituem uma grande parte da atividade gerencial que é comumente 

descrito por meio de uma ampla gama de termos como investimento, marketing, fusão e 

aquisição na descrição do guarda-chuva da “estratégia competitiva” (PORTER, 1998). Redes 

de negócios envolvem diversos agentes na avaliação de trade-off entre os custos de curto e 

longo prazo, e os benefícios de adaptação às atividades e recursos que podem ser controlados. 

Estes trade-off são relacionados com as adaptações a essas atividades, aos agentes e aos 

recursos com os quais estão diretamente relacionadas e também com aqueles dos quais eles 

estão apenas indiretamente relacionados.  
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Um aspecto importante das redes de negócios consiste em tentativas dos agentes 

envolvidos usarem seus relacionamentos diretos para intervir em outros agentes, mesmo 

atuando distante de seu ambiente de negócios. Assim, a rede de negócios não é apenas a 

implementação das estratégias das empresas independentes de um ou mais agentes, mas uma 

parte da interação contínua entre agentes interdependentes, atividades e recursos. Redes de 

negócios podem envolver agentes em vários momentos e em diferentes contextos de ensino, 

aprendizagem, coação ou concessão a demais agentes. Pode envolver acusações de culpa, 

enganos, reciprocidade, egocentrismo imediato ou que ocorra em longo prazo. 

 

Relacionamentos – Parcerias 

 

Um dos subconjuntos de interação de negócios que é associada com o 

relacionamento bastante intenso e de longo prazo entre os pares ou combinações mais amplas 

de agentes, atividades e recursos, sendo provável que incluam adaptações e 

interdependências. Essas interações compiladas originam um fórum onde questões 

importantes são abordadas e através do qual o valor econômico ou benefício é medido ou 

estimado, sendo que este não poderia ter sido alcançado por um único agente ou por meio das 

atividades e recursos que ele controla ou possui. Ford e Hakansson (2012) referem-se a essas 

interações intensas e interdependências economicamente importantes como relacionamentos. 

Estas relações podem ser o foco de preocupações e avaliação dos gestores para uma grande 

parte das interações em que estão envolvidos. A natureza de longo prazo das relações 

comerciais e os investimentos e adaptações com os quais eles estão associados não significa 

que a concorrência está ausente dentro deles. Mas isso não significa que a cooperação, 

consentimento e reciprocidade são bases importantes de interação de negócios e o cenário dos 

negócios é possível de ser caracterizada pela estabilidade, a heterogeneidade, a adaptação 

mútua e interdependência. 

 

Mercados, Redes e Competição 

 

Um cenário de negócios com estrutura formada por atividades relacionadas, agentes 

e recursos em que há um processo interativo de adaptação e desenvolvimento contrasta 

fortemente com a teoria do ambiente de negócios que é entendido como um mercado. 

Segundo Ford e Hakansson (2012), um mercado é geralmente associado a um conjunto 

relativamente homogêneo de necessidades dos clientes e ofertas dos fornecedores. As 
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empresas do mercado são independentes umas das outras e cada uma pode fácil e rapidamente 

entrar ou sair do mercado ou de transações com qualquer contrapartida específica. 

A competição é um elemento intrínseco no conceito de mercado. Neste ponto de 

vista, o mercado está construído sobre as decisões unilaterais e particulares de empresas, de 

forma individual, sobre a forma exata de sua abordagem para negócios. Estas decisões são 

tomadas por cada agente, a fim de conferir vantagem em relação aos demais participantes, 

sejam clientes ou fornecedores. Em última análise, segundo Hakansson (1982) o mercado se 

aproxima de um jogo de soma zero. No entanto, a ideia do ambiente de negócios também 

acomoda as ações individuais e coletivas, tais como fornecedores ou clientes que buscam 

reduzir os custos e incertezas desta competição através dos acordos tácitos ou ações 

unilaterais que estão associados com a visão de monopólio ou oligopólio. 

 

Competição em uma rede de negócios teórica 

 

Um modelo desenvolvido por Ford e Hakansson (2012) demonstra as possíveis 

variações de combinação entre os agentes participativos de uma rede de negócios, e suas 

formas de arranjo. O ponto de partida para elaboração destes modelos é a composição de uma 

rede de negócios mais simples, consistindo em apenas três agentes X, Y e Z e as possíveis 

relações entre eles. Existem quatro estruturas possíveis para configuração das formas de rede 

de negócios, como se segue: 

 

A. Estrutura da Rede 1 – Não há relacionamentos: neste formato, como em todas as 
estruturas de rede descritas, os três conjuntos de agentes e suas atividades e 
recursos estão relacionados entre si e interação ocorre entre eles. No entanto, 
nenhum relacionamento existe. Isto pode acontecer devido aos agentes não 
encontrarem nenhuma motivação para desenvolver a interação e adaptações 
entre si, suas atividades ou recursos. De forma alternativa, poderia haver algum 
impedimento para o desenvolvimento de relacionamentos, tais como restrições 
legais. Outro possível entrave para o desenvolvimento de relacionamentos pode 
ser a concorrência entre os agentes. Nesta situação, há pelo menos dois dos 
agentes que acreditam que o benefício de cooperação no desenvolvimento de 
relacionamento será menor do que a vantagem absoluta ou comparativa que 
poderia acumular com a adoção de relacionamento com outro agente. 
Concorrência nesta situação não é simplesmente a ausência de cooperação, mas 
a intenção dos atores para atingir zero na soma. Desta forma, afirma-se que 
existe concorrência nas redes de negócios quando um agente acredita que os 
ganhos conseguidos pela vitória sobre outro agente será maior do que os ganhos 
obtidos através da cooperação.  
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B. Estrutura de Rede 2 – Relacionamentos entre cada agente: esta estrutura 
representa a situação oposta em que todos os três agentes detectam ser atrativo 
ter relacionamento com ambos os outros. Interação substancial resultará no 
desenvolvimento de relacionamento entre cada um dos agentes: X com Y, Y 
com Z e Z com X. Desta maneira, pelo menos alguns e potencialmente muitos 
aspectos dos recursos, as atividades e os agentes estarão comprometidos ou 
adaptados para lidar com as particularidades do outro agente. Os agentes devem 
escolher sua contraparte para lidar de acordo com questões específicas, mas o 
desenvolvimento de cada relacionamento será balizado pela evolução da 
interação e adaptações em cada um dos relacionamentos. Ford e Hakansson 
(2012) questionam como a concorrência poderia ter papel neste tipo de estrutura 
de rede de negócios (Relacionamentos entre cada agente) e ser envolvida neste 
tipo estrutura de rede. Os autores indicam que incialmente, cada agente deve 
definir a forma e quantitativo de alocação de recursos nos relacionamentos 
estabelecidos, e desta forma, as demais partes envolvidas no relacionamento 
estarão competindo para serem priorizados na dedicação que o agente deve 
conferir. Também citam que os agentes podem competir entre si, buscando criar 
sua própria vantagem competitiva, redução em custos e benefícios de curto e 
longo prazo, dentro de cada um dos, conforme este exemplo, dois 
relacionamentos em que estão envolvidos e no outro relacionamento entre seus 
colegas. Porém, todos os agentes encontrarão benefício. Em longo prazo, não há 
motivações para que os agentes se desafiem, pois a cooperação em cada 
relacionamento será guiada para diferentes vertentes e cada agente 
experimentará evoluções e especialização em suas atividades.  Em paralelo, 
quanto mais eficaz for o trabalho em conjunto (em todos os relacionamentos), 
melhor será o custo total e os benefícios poderão ser alcançados para todos os 
participantes. 

 

C. Estrutura de Rede 3 – Relacionamento entre dois pares de agentes: desta forma, 
uma derivada da interação anterior resultou em apenas dois relacionamentos 
entre os três agentes. Pode existir uma série de alegações e motivos pelas quais a 
terceira relação não foi desenvolvida: impedimentos legais (como por exemplo, 
um caso onde dois fornecedores possuem situação dominante de mercado), 
conflitos de interesses, baixíssimo nível de relacionamento entre as atividades e 
recursos dos agentes (acarreta custos maiores do que benefícios de eventual 
coparticipação), entre outros. De acordo com Ford e Hakansson (2012), umas 
das motivações também ocorre quando um dos agentes reconhece que as 
atividades e recursos dos outros dois agentes sejam tão equivalentes entre si, que 
pode optar em estabelecer relacionamento com um destes e assim, manterá o 
agente preterido como uma alternativa, embora os dois atuem em parceria. Outra 
hipótese plausível é de que um agente crê que os outros dois agentes 
equivalentes entre si sejam competidores, embora se relacionem. Desta forma, 
passa a estabelecer relacionamento de forma a incitar a competição entre os dois 
agentes equivalentes e obter vantagens com este embate. Por outro lado, estes 
dois agentes equivalentes podem reconhecer a competição entre si e assim, 
procurem interagir em detrimento do outro. Assim, o desenvolvimento das 
relações restringe a concorrência entre os dois agentes equivalente.  
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D. Estrutura de Rede 4 – Relacionamento entre um par de agentes, apenas: nesta 
situação, somente dois agentes estabelecem relacionamento. O terceiro agente 
não atua desta forma. Existem duas explicações para isto: a primeira é de que o 
terceiro agente é tão alheio às atividades e recursos dos demais agentes que 
qualquer interação terá custos de promoção maiores que os benefícios. A 
segunda teoria é de que o terceiro agente seja muito similar a outro agente, 
assim, passaria a dividir as atenções para ser escolhido para um relacionamento 
de cooperação. Entretanto, foi preterido. Esta situação, em que o terceiro agente 
é excluído é certamente comum no ambiente de negócios: grande parte das 
empresas possuem alternativas para as opções adotadas.  

 

As relações comerciais entre empresas geram processos internos ou conjuntos de 

seleção, e por consequência, a seleção se caracteriza pela medição de potencial para atuarem 

em competição entre os participantes. Todos os participantes concorrem pela evidência e 

reconhecimento dos demais envolvidos. É natural que a opção de um agente seja feito com 

base no potencial para participação ou colaboração dentro da relação estabelecida, em 

contrapartida ao potencial medido para que seja possível a obtenção de vantagens sobre 

demais concorrentes por meio de competição. 

As opções de parceria ou colaboração não podem ser feitas em único sentido, de 

modo unilateral. Devem sempre envolver no mínimo dois agentes. Para que a relação ocorra, 

não basta um agente escolher um parceiro; este mesmo parceiro deve concordar e desejar o 

agente pretendente como colaborador neste elo de parceria. Estas uniões podem ter perfil de 

longo prazo, e por isso devem ser monitoradas em relação ao investimento e adaptação dos 

agentes neste novo ambiente, reforçando a orientação para os benefícios potenciais de 

cooperação dentro de um relacionamento e não a simples intenção de gerar resultados 

negativos para os demais competidores de mercado. 

Os horizontes de prazo para opção de níveis e modelos de relacionamento também 

podem ser longos, dependendo do grau de compromisso definido e dos montantes de 

investimento financeiro inicial e resultados de adaptação. Estas questões devem ser 

municiadas e controladas por ambos os lados da relação. O compromisso e objetivos serão 

alimentados pelo potencial de crescimento da relação para os participantes e suas conexões e 

impactos com os demais rivais. 

Assim, segundo Ford (2012), a análise teórica indica que a concorrência no cenário 

empresarial pode assumir a forma de uma variável básica que define o cenário para a 

interação em particular nas fases iniciais de desenvolvimento do relacionamento, ao invés de 

ser o principal motor de interação de negócios.  Empiricamente, a estrutura do ambiente de 
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um agente da rede irá assumir a forma de uma combinação de cada uma das estruturas 

possíveis de colaboração.  

O processo de interação em cada uma das quatro estruturas teóricas citadas está 

sujeita às intervenções gerenciais dos agentes, denominada networking. Empresas que são 

coligadas em uma rede de específico interesse exige que os gestores das mesmas operem em 

uma combinação das quatro estruturas de rede citadas. Gestores da rede de negócios não 

podem operar em um ambiente fixo, sem flexibilidade, para permitir que haja possibilidade de 

respostas ágeis e eficientes em um determinado nível de intensidade competitiva. 

Os agentes são livres para enxergar os demais agentes ao seu redor como prefiram, 

seja como concorrentes ou como potenciais parceiros. A competição ocorre em um ambiente 

específico e cada agente dentro deste ambiente define por si mesmo que os atores são 

concorrentes, identificando-os como alternativas. Um agente pode ter uma visão ampla do seu 

microambiente de negócios, reconhecendo outros agentes como alternativos em suas 

interações. Ele também pode levar a visão de que suas interações com cada um dos demais 

agentes pode permitir aumento de competitividade e se aproximar de suas interações com 

alguns ou até mesmo todos os participantes como um jogo de soma zero. Em contraste, outros 

agentes podem ser mais geralmente predispostos a desenvolver relações com a maioria de 

seus colegas. 

Usualmente, gestores lidam com cenários de negócios complexos e diferenciados, 

tornando difícil um julgamento da forma apropriada da estrutura existente. Em diversas 

situações, podem ocorrer relações mistas, onde um agente pode desempenhar papel de 

fornecedor, cliente, bem como ser concorrente a outro agente. Uma das razões para esta 

situação é a crescente especialização dos agentes. De modo mais geral, os agentes geralmente 

competem com os seus homólogos em alguns aspectos de suas interações e cooperam em 

outras hipóteses ou situações específicas. 

 

2.4  CONTEÚDO LOCAL 

 

A formulação de política industrial caracterizada por exigência de Conteúdo Local 

objetiva o crescimento e fortalecimento do setor industrial do país em seu mercado local, com 

vantagens competitivas que permitam que as empresas nacionais, desarmem eventuais 

gargalos ou restrições operacionais comparadas com demais empresas internacionais e 

possam expandir sua atuação em demais localidades e mercados. 
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De acordo com Guimarães (2012), a politica de conteúdo local consiste na exigência 

de que uma empresa ou um conjunto de empresas de um setor produtivo realize no mercado 

doméstico uma parcela de suas compras de bens e serviços requeridos por seus investimentos. 

O PROMINP (2003) afirma que Conteúdo Local corresponde à parcela de participação da 

indústria nacional no fornecimento de bens e serviços para um determinado empreendimento.  

Este tipo de politica está naturalmente associado a uma avaliação de que a 

participação fabril nacional desejada não seria alcançada pela própria dinâmica de mercado. 

Como potenciais resultados positivos desta política, espera-se o fortalecimento da demanda 

dirigida ao mercado doméstico, expansão de emprego, diversificação do parque manufatureiro 

e desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e de elevado potencial de crescimento. 

A exigência de Conteúdo Local tem objetivos de desenvolvimento e geração de 

competitividade não apenas de fabricantes do setor industrial nacional, mas de toda a cadeia 

de fornecimento e prestação de serviços diretos e indiretos.  O desenvolvimento da economia 

local, estimulando crescimento e maior participação do setor industrial nacional, é tido como 

o principal objetivo da política de Conteúdo Local. Porém, diversos outros objetivos podem 

ser elencados, de acordo com Dunstan (2012), tais: 

 

A. Aumento da capacitação técnica e capacidade produtiva, gerando profissionais 
qualificados localmente. 
 

B. Capacidade de absorção de transferências de tecnologia por instituições 
internacionais. 

 
C. Aumento dos níveis de utilização de mão-de-obra local e redução de capacidade 

produtiva ociosa nas plantas fabris nacionais. 
 

D. Estabilização do setor industrial, com enriquecimento da base de conhecimento e 
inovação, por meio de colaboração com empresas internacionais. 

 

Segundo Guimarães (2012), os objetivos macroeconômicos da política de Conteúdo 

Local envolvem o fortalecimento da demanda dirigida ao mercado local e expansão de 

emprego no país. Em termos de resultados de longo prazo, busca-se a diversificação do 

parque manufatureiro e desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e de elevado 

potencial de crescimento para economia do país. 

A participação de instituições internacionais que aportem no país, motivadas pela 

atratividade de novos mercados, é importante para que a política de Conteúdo Local aconteça 

e permita que os agentes do setor industrial se desenvolvam. A troca de informações, 
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estabelecimento de parcerias e acordos de transferência de tecnologias entre instituições 

nacionais e internacionais, entre outros, são práticas que fortalecem a indústria local. Porém, a 

entrada destes agentes internacionais no país deve estar condicionada a boas práticas da 

política de Conteúdo Local, com compromissos de manutenção e sustentabilidade das 

atividades em longo prazo. 

Entretanto, a política com ênfase em Conteúdo Local não deve ser aplicada em todo 

e qualquer ramo da indústria de um país, pois estes podem ter diferentes restrições ou 

particularidades em sua atuação. Segundo Asamoah (2011), é conveniente que, ao se escolher 

um setor para aplicação de política de Conteúdo Local, seja identificado o potencial de 

crescimento e consequente vigência em níveis competitivos de longo prazo, capacidade de 

gerar desenvolvimento de qualificação local – empresas e mão-de-obra, potencial geração de 

inovações, P&D, viabilidade de transferência de tecnologia de instituições internacionais para 

nacionais e níveis de utilização de profissionais e áreas fabris locais. 

Além desta análise, por Guimarães (2012), a exigência deve ser restrita aos bens ou 

serviços contemplados, pois estender a política a outros itens significa apenas onerar 

desnecessariamente as empresas submetidas a essas exigências e por em risco o próprio macro 

objetivo da política. Além disto, o alcance destes objetivos específicos dificilmente será 

alcançado se for apenas amparada pela restrição à compra de bens ou serviços no exterior. 

Depende da mobilização de outros instrumentos da politica governamental que induzam a 

emergência ou capacitação de oferta local para atender a demanda. 

Dentre o setor industrial, existem áreas que possuem maior exigência de recursos 

tecnológicos e outras que são menos intensivas em tecnologias. Pela maior necessidade de 

desenvolvimentos técnicos e inovações, a fim de suprir as demandas, os setores mais 

intensivos em tecnologia podem ter maior dificuldade em alcance de percentuais de Conteúdo 

Local do que os demais setores. Isto pode ser explicado, conforme Dunstan (2012), pelo 

histórico de baixo desenvolvimento e qualificação ou menor competitividade da indústria, e 

por isto, a necessidade de fomentar tal aprimoramento do setor industrial local. 

O setor de petróleo e gás é um propulsor de desenvolvimento do setor industrial de 

um país, pois possui altos requisitos tecnológicos, necessidade de inovações e pesquisas para 

gerar novas soluções e possibilitar ampliação da fronteira de exploração21. Além disto, sua 

cadeia de suprimentos de bens e serviços engloba diferentes áreas e mercados, e por isto o seu 

desenvolvimento favorece e estimula diversos setores no país. Logo, é reconhecidamente uma 

                                                           
21 Exploração de águas profundas necessita, por exemplo, de materiais específicos para suportar maiores 

profundidades, pressão, ambientes corrosivos, entre outros. 
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área estratégica para a economia brasileira. Segundo Lemos (2011), “a dotação natural do 

Brasil, em termos de abundância de recursos não renováveis e renováveis, pode abrir espaços 

para o país ocupar um lugar de destaque entre os maiores produtores de energia do mundo”. O 

desenvolvimento da cadeia de suprimento da indústria de petróleo e gás, no que tange o 

fornecimento de bens e prestação de serviços, apresenta um potencial consistente para o 

desenvolvimento da estrutura industrial brasileira, considerando as significativas 

oportunidades de negócios que podem ser geradas na área. 

Este argumento para a introdução de política de Conteúdo Local no setor de petróleo 

e gás se refere ao encadeamento de setores, teoria defendida por autores estruturalistas, que 

enxergam nas manufaturas a virtude de demandar insumos de outros setores, dinamizando a 

economia como um todo. 

Segundo Schymura e Pinheiro (2011), porém, deve-se avaliar se os setores que 

podem causar maior encadeamento em termos de produção são aqueles com maior potencial 

para gerar postos de trabalho, em função dos efeitos diretos e indiretos e do quantitativo de 

mão de obra e sua respectiva qualificação.  

O setor de petróleo e gás é alto requisitante de tecnologia, e por utilizar recursos e 

produtos de diversas outras áreas, é visto como setor de adensamento, isto é, possui 

dinamismo em sua estrutura e requer flexibilidade e diversificação em sua cadeia. Seus 

fornecedores tem o compartilhamento de tecnologias similares, rivalizam em busca da mesma 

matéria-prima, utilizam conhecimentos empresariais semelhantes e concorrem na obtenção de 

mesma mão de obra qualificada e capaz de ser intercambiável entre os setores. 

Por Schymura e Pinheiro (2011), os teorizadores22 desta vertente da ideia de 

encadeamento postulam que os setores mais densos da indústria são as áreas de ponta 

tecnológicas, ainda com domínio pelos países mais tradicionais no setor industrial – com 

investimentos anteriores – e pelos recém-desenvolvidos neste setor, como os Tigres Asiáticos. 

A P&D, que pode ser entendida como um insumo de conhecimento na atividade 

industrial, caracteriza-se pela influência que causa no setor com propostas de dinamismo em 

termos de inovação e tecnologia, estimulando a atividade industrial. 

Schymura e Pinheiro (2011) afirmam que a literatura econômica23 aponta que um dos 

principais motores da inovação é a pressão competitiva dos rivais, onde a proteção excessiva e 

por tempo ilimitado tende a reduzir os ganhos com transbordamento de conhecimento. Por 

isto, o setor de petróleo e gás, com entrada de novos agentes no país, seja na atuação de 

                                                           
22 Ricardo Hausmann, Jason Hwang e Dani Rodrik. 
23 Philippe Aghion e Rachel Griffith, Competition and growth. 
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upstream, midstream e downstream, seja como participante da cadeia de suprimento do setor, 

favorece a fortificação da competitividade, e por isto, motiva a atividades e iniciativas de 

P&D. 

O Brasil não é pioneiro na utilização da política de Conteúdo Local. Anteriormente, 

o país já utilizou medidas que conferiam vantagens e incentivos a utilização de produtos 

nacionais em detrimento a aquisições de produtos importados. Além disto, diversas 

localidades já adotaram os mesmos princípios para desenvolvimento do setor industrial e no 

setor de petróleo e gás. Como exemplos, podemos citar políticas adotadas na Noruega, Reino 

Unido e Cazaquistão. E historicamente, o Brasil já adotou políticas industriais no setor de 

petróleo e gás que favoreciam o desenvolvimento da indústria nacional, sem a característica 

adotada atualmente, de exigência de percentual obtido localmente. 

A Noruega torna-se um caso emblemático de adoção de Conteúdo Local, no setor de 

petróleo e gás, pelo fato de sua política ser reconhecida como caso de sucesso na empreitada 

de explorar e produzir petróleo na região do Mar do Norte e ao mesmo tempo desenvolver a 

indústria local e tornar-se referência na prestação de serviços voltados para o setor mundial de 

petróleo e gás. O valor do petróleo e gás para a Noruega transcende o retorno gerado pelo 

investimento de exploração e produção, significando um pilar de desenvolvimento econômico 

e humano. 

A adoção de política industrial com base em Conteúdo Local pelo governo 

norueguês ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, para proteção dos interesses da população 

e de sua economia, a fim de pavimentar a consolidação e futuro do país quando a produção de 

petróleo, por se tratar de um bem finito, iniciasse seu declínio. Além deste objetivo, o 

crescimento do setor de petróleo e gás no país serviria de impulso para a fortificação e 

desenvolvimento do setor industrial e contribuição para o crescimento econômico do país. 

Anteriormente à atividade de petróleo e gás se destacar como principal agente 

econômico do país, a Noruega possuía competitividade no setor de navegação marítima e 

construção de embarcações. Além de já ser base para a construção de plataformas, tratava-se 

de indústria com bastante experiência e conhecimento técnico desenvolvido e, principalmente, 

já era internacionalizada. Adicionalmente, essa indústria passava por momento de baixa 

demanda, devido à nacionalização do petróleo no Oriente Médio, aumento dos preços de 

combustíveis e queda substancial do comércio internacional, levando à necessidade de 

diversificar mercados. 

A indústria de petróleo e gás, especialmente quando atua offshore, é exigente em 

termos de qualificação e infraestrutura. No caso norueguês, a existência de indústria naval já 
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desenvolvida conferiu vantagem competitiva ao país, para torna-la referência global na 

prestação de serviços de área offshore. 

Entretanto, em diversos setores, a Noruega tinha participação incipiente, e por isto, 

necessitava desenvolver sua cadeia de atendimento ao setor para ter condições de suprir as 

demandas. Uma das alternativas que este tipo de política permite para preencher a lacuna de 

desenvolvimento foi criar atratividade para que agentes e instituições internacionais se 

estabelecessem no país, e pudessem contribuir para o enriquecimento da base industrial do 

país, por intermédio de transferência de conhecimento, parcerias e incentivos mandatórios em 

P&D. 

Segundo Guimarães (2012), a metodologia e a política de Conteúdo Local 

norueguesa não impunham metas nem requisitos de conteúdo local mínimo. As empresas de 

petróleo e gás deveriam fornecer a lista de participantes nas concorrências para suprimentos 

de bens e serviços, nas quais o Ministério de Petróleo e Energia do país poderia incluir 

empresas locais. Como incentivo, as empresas que participassem e propusessem elevado 

percentual de conteúdo local eram favorecidas nas rodadas subsequentes. Desta forma, a 

ênfase da politica norueguesa para a cadeia de fornecedores do setor de petróleo e gás esteve 

voltada para o apoio à diversificação industrial e a inovação, que contemplava não apenas o 

aumento do Conteúdo Local, mas também conferir competitividade global, para favorecer a 

internacionalização de sua cadeia produtiva local. 

Por ABDI (2011), a Noruega possui atualmente, grande participação do setor de 

petróleo e gás em sua economia: em 2010, o setor representou 22% do PIB, destacando-se que 

27% do total da arrecadação do país, 26% do total de investimentos e 47% das exportações 

são oriundos desta atividade no país. Quando comparado com o Brasil, a população 

norueguesa é cerca de vinte e cinco vezes menor, o que representa que os benefícios e receitas 

advindas do setor de petróleo e gás são representativos na indústria do país. 

A metodologia de aplicação da Política de Conteúdo Local na Noruega foi 

constituída de etapas, caracterizada pelo papel desempenhado pelo Estado. Da primeira 

descoberta de petróleo e gás na costa norueguesa (1969), até a criação de empresa estatal 

(Statoil) em 1972, a participação do governo era de 35% nos empreendimentos. A partir deste 

período, até 1985, a concessão de licença para atividades de exploração e produção era dada 

para a Statoil unicamente ou para joint venture24 com presença da Statoil (no mínimo, 50% de 

participação). Durante este período, passou a vigorar Decreto Real que estabelecia a 

                                                           
24 Associação de empresas, que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado 

negócio, sem que nenhum destes participantes perca sua personalidade jurídica. 
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obrigatoriedade de compra de bens noruegueses quando competitivos em qualidade, preço e 

prazo, e que em toda licitação, a lista de empresas participantes deveria ser averiguada pelo 

Ministério de Petróleo e Energia, que poderia sancionar a inclusão de demais empresas 

norueguesas. 

A partir de 1985, um período de transição no setor de petróleo e gás norueguês 

ocorreu até 1996, quando paulatinamente a exigência de participação da Statoil passou a se 

reduzir, e assim, a indústria norueguesa começou a se internacionalizar. Em seguida, até os 

dias de hoje, a imperatividade da Política de Conteúdo Local passou a ser reduzida, 

implicando na menor participação do Estado e da Statoil, que não só não participa mais de 

todas as licenças, como tem de competir em igualdade de condições com as demais empresas.  

A parcela do governo na renda petrolífera na Noruega envolve não apenas a carga 

tributária geral e as participações governamentais específicas do setor petróleo (participação 

especial, pagamento de área e royalties25), mas também a SDFI26 (proporcional à participação 

do Estado nos direitos dos empreendimentos) e os dividendos da Statoil (por ser acionista da 

empresa – 70,9% do capital social em 2006). 

Entretanto, instituir mecanismos para desenvolvimento da indústria local exigia 

esforços também em áreas de suporte. Segundo ABDI (2011), a partir do uso de política com 

base em Conteúdo Local, foram também promovidos mecanismos para fomentar a inovação, 

incentivando investimentos em P&D, que podem ser totalmente abatidos nos impostos 

devidos, de maneira que o governo arcaria com 78% dos custos de P&D das empresas. 

Destaca-se que, mesmo nas pesquisas custeadas integralmente por alguma empresa, mas 

realizadas por um instituto de pesquisa, a propriedade intelectual é do instituto, ou do 

principal responsável pela P&D. Além do incentivo ao investimento empresarial em P&D, há 

incentivos governamentais em P&D, além da estruturação de cursos universitários para 

atendimento à cadeia. 

A partir das exigências de investimento em P&D das empresas de petróleo e gás, o 

Estado desempenhou importante papel na indução da formação de clusters27 voltados às 

atividades offshore, reunindo áreas de armazenagem, logística integrada, centros de pesquisa e 

tecnologia e fornecedores de equipamentos e serviços a serem prestados em bases 

competitivas para as operadoras. 

                                                           
25 Pagamento de royalties ocorreu até 2006, quando as alíquotas foram zeradas. 
26 State´s Direct Financial Interest. 
27 Concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem no 

mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, se tornam mais eficientes. Este conceito foi popularizado por 
Michael Porter no ano 1990, no seu livro Competitive Advantages of Nations. 



74 
 

 

O conceito de polos e clusters é bastante diversificado na Noruega e o país adotou 

uma política de descentralização e regionalização de clusters/polos setoriais, direta ou 

indiretamente ligados à indústria do petróleo. Os exemplos citados são: clusters navais, 

tecnológicos (voltados para P&D), serviços de apoio, energia, eletrônicos, engenharia 

submarina ou subsea, equipamentos submarinos e engenharia. Na indústria de petróleo e gás 

norueguesa, Stavanger é a principal cidade da indústria de petróleo; porém não existe um polo 

específico ou cluster de petróleo, mas um conjunto articulado de inúmeros clusters e diversas 

iniciativas de promoção de empresas, instituições governamentais, centros de excelência e 

formação e qualificação. 

De acordo com Guimarães (2012), a vertente da formação de profissionais e 

incentivos à pesquisa e geração de inovações para suporte à politica industrial adotada na 

Noruega compreendeu a criação da universidade de Stavanger, com foco nas necessidades da 

indústria de petróleo e gás, e de centro de pesquisa voltado para fomentar a inovação na 

indústria local e garantir a interação entre essa universidade e a indústria. Para ampliação da 

rede de conhecimento entre empresas, a política industrial norueguesa incentiva empresas 

estrangeiras que atuam no país para que contratassem fornecedores nacionais, e em paralelo 

investissem em P&D no País e transferissem conhecimentos e experiência para instituições 

locais. O Governo, visando subsidiar crescimento de iniciativas de geração de inovações e 

especialização técnica, concedeu redução de impostos proporcional aos gastos das empresas 

em P&D e financiamento público para P&D relevantes para a indústria. 

Atualmente, segundo Dunsten (2012), a Noruega é tida como referência no setor de 

petróleo e gás, estado da arte nas tecnologias empenhada nas atividades de upstream e 

midstream, e como resultado, diversas empresas (norueguesas e estrangeiras) estabeleceram 

parte de sua cadeia de P&D (centros de pesquisa e laboratórios técnicos) no país, alavancando 

o país como um fornecedor internacional de produtos, serviços e tecnologias ao setor de 

petróleo e gás. 

De acordo com Lazzarini (2012), o Brasil vem experimentando crescente 

especialização em commodities28: em 2001, a participação das commodities representava 

menos de 50% da pauta exportadora brasileira e em 2011, este percentual subiu para mais de 

70%. A atuação no setor primário, entretanto, divide opiniões dos estudiosos quanto a 

vantagens e desvantagens de priorização de extrativismo, em detrimento a fomentar a 

atividade secundária de transformação. 

                                                           
28 Produtos padronizados e não diferenciados, normalmente utilizados como bens intermediários ou insumos nas 

cadeias produtivas e transacionados em mercados internacionais. 
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Uma das correntes afirma que esta ênfase em commodities foi fundamental para 

sustentar o crescimento e o saldo comercial obtido na primeira década do século XXI. Como a 

economia chinesa experimentou elevado crescimento neste período, o Brasil possuiu papel 

complementar a China, que necessitava de insumos para desenvolver e crescer seu setor 

industrial, favorecido pelo fato de possuir mão de obra abundante e de baixo custo, que 

favorece setores intensivos em trabalho. O Brasil, que possui disponibilidade de terra e 

recursos minerais, associados a tecnologias avançadas de extração e produção de 

commodities, atuou como fornecedor de insumos para a China. 

Por outro lado, teóricos afirmam que commodities não incorporam tanta tecnologia 

quantos outros produtos mais elaborados. Logo, uma ênfase excessiva em commodities retira 

o país da trajetória de evolução tecnológica de países mais especializados nesses produtos 

elaborados. As receitas obtidas com a exportação de commodities acabariam deixando o real 

mais forte em relação ao dólar, o que torna outros produtos industriais brasileiros menos 

competitivos no exterior. Esse é o argumento da doença holandesa. 

Entretanto, segundo Lazzarini (2012), não há indícios de que o Brasil esteja 

padecendo deste problema. Exemplos utilizados para indicar que a economia brasileira se 

baseia e possui vantagens competitivas apenas na atividade primária são os casos da Embraer, 

que é um importante player no setor mundial de aeronaves, atuando com competitividade, e 

também da Petrobras, que notadamente é precursor de tecnologias de exploração e produção 

de petróleo e gás em águas profundas. 

O setor de petróleo e gás no Brasil, em crescimento desde a década de 1970, época 

do descobrimento das áreas da Bacia de Campos, encontra-se em expansão desde o fim do 

monopólio estatal exercido pela Petrobras, ocorrido no final da década de 1990. Durante a 

década de 2000, a descoberta da região do Pré-Sal condicionou que o setor tivesse um 

crescimento maior que em outros períodos anteriores no país. Tal qual o exemplo norueguês, 

a descoberta destas reservas de petróleo e gás na costa do país, elevando o Brasil a uma 

condição de detentor de grandes reservas de hidrocarbonetos29, permitiu que o governo 

promovesse políticas de desenvolvimento baseada na cadeia produtiva de petróleo e gás. O 

perfil encadeador do setor apoia o governo e sua política a expandir os benefícios a demais 

setores industriais do país.  

De acordo com Dunsten (2012), a Petrobras, mesmo sem exercer o monopólio nas 

áreas de exploração, produção, refino e transporte de petróleo, derivados e gás natural, mas 

                                                           
29 Segundo Index Mundi, o Brasil possui cerca de 12.860.000.000 barris, estimados em 2011. 
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que possui participação estatal do governo brasileiro30, é o propulsor do setor no Brasil, por 

seu perfil de maior empresa do país conjugada com a importância estratégica e econômica que 

o petróleo e gás têm com a soberania do país. Atualmente, a empresa possui perspectivas de 

investimentos no país, da ordem de US$ 236 bilhões, conforme indicado em Petrobras (2013) 

e expectativas de incrementar sucessivamente o percentual de Conteúdo Local em seus 

projetos, desde que realizados em bases competitivas de preços e prazos de atendimento. 

Segundo Petrobras (2013), a prioridade da empresa é atuar na exploração de petróleo 

e gás, especialmente em ambiente offshore, mas seus objetivos contemplam a construção e 

modernização do parque de refino, além da produção de biocombustíveis e fertilizantes. Para 

suprir esta demanda industrial, é fundamental ter uma base de fornecedores capacitados e 

competitivos próximos de sua operação, sem comprometer prazos de entrega sem 

comprometimento de preços e qualidade exigida. Desta forma, como estratégia operacional, a 

empresa criou diretriz de expansão das exigências de Conteúdo Local, estabelecidas pela 

ANP, para as transações de suprimento para as atividades de Abastecimento e Gás e Energia. 

Para estas duas novas vertentes adotadas pela empresa, o cálculo de Conteúdo Local 

exigido em contrato é feito por base na lista de bens e serviços de seus empreendimentos e nas 

análises do mercado fornecedor. A intenção é, mesmo com a demanda crescente e 

desafiadora, motivar e fomentar a ampliação da capacidade fabril e diversificação do parque 

industrial nacional. 

Tomando por base o modelo norueguês, a Petrobras tem seu papel de agente 

principal no desenvolvimento do setor de petróleo e gás brasileiro. Em situações específicas, a 

Petrobras concorre em igualdade de condições com demais empresas de petróleo e gás, mas 

nas áreas estratégicas (Pré-Sal), com regime de concessão por partilha, sua presença é 

mandatória nos consórcios estabelecidos entre empresas para participação das licitações das 

áreas concedidas pela ANP. Desta forma, a Petrobras polariza atividades no upstream, e por 

sua vantagem competitiva de já estar estabelecida, mantém domínio sobre o midstream e 

downstream. 

Desta forma, a empresa necessita desenvolver infraestrutura suficiente para atender 

às novas demandas (exclusivas ou em parcerias) que a fronteira do Pré-Sal exigirá para sua 

exploração: tecnologia para águas profundas, construção de barcos de apoio e plataformas, 

equipamentos, serviços, entre outros. 

                                                           
30 Composição societária caracteriza a empresa como de economia mista. 
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Assim, a empresa e sua cadeia de suprimento, destacadas por caráter encadeador, 

tornam-se ideais para adoção da política de Conteúdo Local, seguindo os passos da política 

norueguesa, estabelecido pelo governo brasileiro como base de formulação do modelo a ser 

adotado no país. 

As principais metas para adoção da política de Conteúdo Local busca desenvolver o 

parque fabril, gerar maior valor agregado à produção nacional, alavancar a infraestrutura e 

tecnologia, aumentar o nível de emprego e renda. A principal observação é maximizar o 

Conteúdo Local em base competitiva e sustentável, acelerando o desenvolvimento da 

indústria e geração continuada de inovação. 

A diferença entre o Brasil e a Noruega, é que o país nórdico possuía indústria naval 

local desenvolvida e níveis de educação e qualificação maiores que o Brasil, quando adotada a 

política industrial. A indústria naval brasileira já teve posição de destaque no cenário global 

durante décadas de 1970 e 1980, mas a seguir, e conforme diversos outros setores industriais, 

permaneceu estagnada e sem desenvolvimento, por falta de demanda ocasionada por 

dificuldades econômicas. Assim, o país perdeu suas vantagens competitivas e para se 

capacitar novamente, deveria seguir os passos de um setor recém-estabelecido. De acordo 

com SINAVAL (2013), no início da década de 2000, o setor naval brasileiro empregava cerca 

de 2.000 trabalhadores. A estimativa é de que em 2013, cerca de 54.000 profissionais estejam 

empregados no setor. Este crescimento é premente em virtude de novos empreendimentos, 

com a previsão de que, até 2020, sejam construídos no país 38 plataformas de produção, 49 

navios-tanque, 28 sondas e 207 embarcações especiais e de apoio. 

Desta forma, o setor industrial brasileiro passaria a ter que oferecer condições para 

que o setor de petróleo e gás fosse atendido por fornecedores locais, mas deveria incialmente, 

desarmar gargalos existentes. Este hiato existente no período de estagnação econômica, 

combinado com a presença de empresas de petróleo e gás desenvolvidas em demais países e 

com atratividade para atuação no Brasil, causa discrepância inicial na comparação entre a 

condição industrial local com agentes internacionais, no atendimento às demandas. Em 

virtude desta baixa competitividade nacional, mesmo que exista capacidade produtiva, a 

indústria local não atenderia com preços e prazos conforme são ofertados por empresas de 

setores de petróleo e gás já desenvolvidos. 

Para acompanhar o crescimento da exploração e produção de petróleo e gás, e não 

apenas exportá-lo, sem beneficiamento interno, o que poderia ocasionar a doença holandesa, é 

vital que a indústria se capacite e tenha condições de competitividade perante o mercado 

internacional. 
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Atualmente, segundo Guimarães (2012), a politica de Conteúdo Local brasileira está 

condicionada na exigência de conteúdo local mínimo, sendo que esta meta é definida no 

momento de licitação do bloco31 ou do contrato de partilha32 e compreende metas à fase de 

exploração e fase de desenvolvimento. A empresa ou consórcio que participa dos leilões dos 

blocos deve se comprometer com esta meta de conteúdo local. 

A ANP é o agente regulador da política de Conteúdo Local no país, definindo as 

resoluções e regulamentos que norteiam os critérios de aplicação da política junto aos 

participantes do setor. Atualmente, os documentos vigentes que suportam a política no Brasil 

são: 

 

− Resolução ANP Nº 19, de 14/06/2013: revoga a Resolução ANP Nº 36 que aprova 
o Regulamento ANP Nº 6/2007 que define os critérios e procedimentos para 
execução das atividades de Certificação de CL. 
 

− Resolução ANP Nº 39, de 13/11/2007: aprova o Regulamento ANP nº. 09/2007, 
que institui as Regras e o Modelo de apresentação dos Relatórios de comprovação 
de gasto e investimentos. 

 
− Cartilha de Conteúdo Local: contêm as definições, métodos e critérios para o 

cálculo do Conteúdo Local (Anexo II da Resolução ANP nº 19). 
 

Conforme descrito na tabela 5, nas quatro rodadas iniciais de leilão dos blocos, 

promovidos e regulamentados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), o percentual de Conteúdo Local deveria ser proposto livremente pelo 

licitante. Na 5ª e 6ª rodadas, a ANP fixou um nível mínimo de percentual de Conteúdo local, 

mas foi facultado aos licitantes se comprometerem espontaneamente com percentuais 

adicionais específicos para quatro atividades indicadas, sendo estes percentuais considerados 

na determinação do vencedor. Na 7ª rodada em diante, a Agência Regulamentadora (ANP) 

estabeleceu percentuais mínimos e máximos de Conteúdo Local total a ser proposto pelos 

licitantes. Também passou a requerer compromissos relativos a grupos de itens e subitens. 

Esta política retrata uma estratégia alternativa voltada para o apoio ao desenvolvimento 

tecnológico e expansão da capacidade produtiva de fornecedores locais, de caráter mandatório 

para as empresas que irão explorar os blocos.  

 

 

                                                           
31 Área leiloada pela ANP, que delimita o perímetro da região onde a empresa vencedora poderá explorar. 
32 Método de negociação entre a ANP, Governo Federal e empresas de petróleo. 
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Tabela 5 - Valores exigidos de Conteúdo Local 

 
Fonte: ANP (2013). 

 

Atualmente, de acordo com ANP (2013), a medição é realizada para avaliação tanto 

do suprimento de bens quanto serviços. Em função de seus valores praticados na moeda 

corrente do país, a medição de Conteúdo Local considera a parcela importada do bem em 

relação a seu preço de venda sem impostos33, e para serviços, relaciona a parcela de custo de 

mão de obra local em relação ao custo total da mão de obra34. Os serviços mais complexos, 

que envolvem combinação de bens e serviços são classificados como sistemas e subsistemas. 

Os sistemas e subsistemas são avaliados conforme a metodologia aplicada para 

avaliação dos bens, porém entende-se como a parte integrante de um sistema maior, tal como 

módulos de plataformas, petroleiros e navios de apoio offshore. Sistema é um agrupamento 

coordenado e lógico de um grupo de equipamentos, máquinas, materiais independentes e 

serviços associados que juntos constituem um conjunto relacionado, destinado a realizar 

funções específicas. 

A origem dos bens deve ser rastreada, inclusive no fornecimento realizado por 

empresas nacionais, pois se o suprimento for de um item meramente revendido e que foi 

totalmente fabricado e montado fora do país, por exemplo, o índice de Conteúdo Local é zero. 

Se um equipamento for fabricado no Brasil, mas contendo uma série de itens importados, 

                                                           
33 IPI e ICMS. No preço da parcela importada, considerar valor na condição CIF (Cost, Insurance and Freight), 

onde o vendedor é obrigado a pagar os custos de transporte até o porto de destino, incluindo o seguro. 
34 Neste caso, excetua-se o ISS. 

Rodada Comprovação

0 (1998)

Terra

Água Rasa

Água Profunda

Mínimo Máximo

Terra 77% 85%

Água Rasa < 100m 63% 70%

Água Rasa - 100m a 400m 55% 65%

Água Profunda 55% 65%

Limites mínimos e máximos por tipo de 

Certificação de 

Terceira Parte

5 a 6 

(2003 a 2004)

7 a 11 

(2005 a 2013)

70%

60%

30%

0 < CL <= 70%

Limite máximo Declaração de 

Origem

3 a 4 

(2001 a 2002)

Limite mínimo por tipo de bloco

Declaração de 

Origem

Desenvolvimento

Sem compromisso de Conteúdo Local

0 < CL <= 70%

Limite máximo1 a 2 

(1999 a 2000)

Documento 

Fiscal
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deve-se verificar a procedência e o custo de cada um dos componentes do equipamento do 

ponto de vista físico. 

A medição de Conteúdo Local varia conforme a natureza do item em questão. 

 

Conteúdo Local de Bens (CLb): 

 

 

 

• Valor de X - Valor dos componentes importados (em R$), somando-se: 

 

� Valor CIF, acrescido do respectivo imposto de importação, dos 
componentes importados diretamente pelo fabricante ou pelo comprador e 
incorporados ao bem. 
 

� Valor dos componentes importados por terceiros e adquiridos no mercado 
interno, pela fabricante ou comprador, excluídos IPI e ICMS. 

 
� Valor da parcela importada de Bem nacional certificado que componha o 

Bem objeto de certificação. 
 

• Valor de Y - Preço de venda do bem efetivamente praticado, excluídos IPI e 
ICMS. 

 

Conteúdo Local de Bens para Uso Temporal (CLa)35: 

 

 

 

• Conteúdo Local de contratação de bens para uso temporal e sistemas para uso 
temporal, será mensurado através do Conteúdo Local do bem ou sistema, objeto 
de tal atividade. 
 

• O valor da parcela nacional a ser atribuído para essas atividades será = CLa x Y. 
 

                                                           
35

 Serão passíveis de certificação os sistemas que efetuarem reforma em estaleiros brasileiros, ou em território 
nacional, ainda que estes Sistemas sejam de origem estrangeira, conforme art. 22 da Resolução ANP nº 19. 
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� Onde Y é valor do contrato de utilização do bem ou sistema para uso 
temporal. 
 

• Caso o bem utilizado seja de procedência externa, o Conteúdo Local da atividade 
será igual a zero, e o valor integral do contrato será considerado como parcela 
importada. 

 

Conteúdo Local de Conjuntos (CLc): 

 

 

 

• Valor de X: Valor da Parcela Importada, considerando-se os valores estrangeiros 
de todos os fornecimentos de bens, materiais, bens para uso temporal ou sistemas 
para uso temporal, e prestação de serviços. 
 

• Valor de Y: Preço total do Conjunto, preço contratual da prestação de serviço, que 
inclua os valores de todos os fornecimentos de bens, bens de uso temporal, 
materiais, sistemas para uso temporal, e mão de obra que, juntos, comporão o 
Conjunto, excluindo-se o valor dos sobressalentes, IPI, ICMS e ISS. 

 

O cálculo de multa, em função do não alcance dos requisitos mínimos solicitados, 

também foi sendo desenvolvido ao longo das rodadas de licitações dos blocos, realizado pela 

ANP. As metodologias adotadas são exibidas na tabela 6. 
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Tabela 6 - Descrição de metodologia de aplicação de multas, por rodada 

 
Fonte: ANP (2013). 

 
 

De acordo com Petrobras (2013), a informação da medição realizada dos índices de 

nacionalização de bens e serviços pode exigir uma auditoria de terceira parte para ratificar os 

valores definidos. Porém, esta certificação deve ser realizada por empresas devidamente 

credenciadas junto a ANP, sendo conduzido com base na Resolução 36/2007 da ANP e em 

sua atualização Resolução 19/2013 da ANP, que define a metodologia oficial para aferição 

dos índices de Conteúdo Local. Durante este processo, a equipe técnica das empresas 

certificadoras deve avaliar os documentos fiscais de entrada de equipamentos, comprovantes 

de pagamento de funcionários, notas fiscais, entre outros, para medir e comprovar através de 

certificados de Conteúdo Local o índice nacional do suprimento do bem ou serviço prestado. 

As concessionárias, por sua vez, devem encaminhar relatórios trimestrais para a ANP com 

Rodada Condição Cálculo da Multa

1 e 2

(1999 e 2000)

Se CL realizado global < MULTA ($) = 2 * 

CL não realizado
MULTA ($) = 2 * CL não realizado

Se CL contratual < 30% MULTA ($) = 2 * CL não realizado

Se 30% ≤ CL contratual < 40% MULTA ($) = 1,6 * CL não realizado

Se 40% ≤ CL contratual < 50% MULTA ($) = 1,2 * CL não realizado

Se 50% ≤ CL contratual < 60% MULTA ($) = 0,8 * CL não realizado

Se CL contratual ≥ 60% MULTA ($) = 0,5 * CL não realizado

Se CL realizado global < MULTA ($) = 0,5 

* CL não realizado
MULTA ($) = 0,5 * CL não realizado

Se CL realizado dos itens específicos < 

CL contratual global

MULTA ($) = 0,5 * CL global não realizado + 

0,2 * (CL específico realizado – CL global 

realizado)

Se CL contratual global < CL realizado 

dos itens específicos < CL contratual dos 

itens específicos

MULTA ($) = 0,2 * CL não realizado nos 

itens específicos

Se CL não realizado < 65% MULTA ($) = 0,6 * CL não realizado

Se CL não realizado ≥ 65%
MULTA ($) = 1,143 * CL não realizado-

14,285

Se CL não realizado < 65% MULTA ($) = 0,6 * CL não realizado

Se CL não realizado ≥ 65% MULTA ($) = (8*CL não realizado-1)/7

3 e 4

(2001 e 2002)

5 e 6

(2003 e 2004)

Rodada 7 a 10 e 

Cessão Onerosa

(2005 a 2010)

Rodada 11 - 

2013



83 
 

 

detalhamento dos valores e índices de Conteúdo Local aplicados no período. A efetiva 

comprovação da parcela nacional ocorre por meios destes certificados. Portanto, é importante 

que a empresa de óleo e gás exija que seus fornecedores e subcontratados certifiquem seus 

bens e serviços de acordo com os índices. O sigilo neste processo é fundamental, e desta 

forma a empresa certificadora e a empresa de óleo e gás ou seus fornecedores firmam contrato 

de confidencialidade de informações empresariais, com eventuais punições em quebra destas 

regras. 

A certificação, entretanto, se dá por produto ou serviços fornecidos, e não para uma 

empresa como um todo. Inclusive a regra é válida para itens já adquiridos em tempos 

passados, antes da adoção de certificação. Neste caso, o levantamento será feito pelo 

histórico, segundo a mesma metodologia de definição de índice de procedência nacional. A 

metodologia prevê que em caso de não alcance do Conteúdo Local estabelecido para um 

determinado empreendimento, há incidência de multas36.  

Inicialmente, com a expectativa de aumento de custos decorrentes destas exigências 

de Conteúdo Local, havia a possibilidade de pouco apoio, baixa atratividade e por 

consequência, reduzidas iniciativas para atendimento das metas estabelecidas. Entretanto, 

pesquisa realizada pela consultoria PwC, desenvolvida em 2011, indica que dentre o universo 

de empresas participantes da cadeia de suprimentos do setor de petróleo e gás, 68% são 

favoráveis a adoção de Política de Conteúdo Local no Brasil, mas 61% consideram que esta 

regra aumentará os custos em mais de 10%. Menos de 4% das instituições respondentes 

acreditam em redução de custos. 

A mesma pesquisa aponta, em termos de vantagens de aplicação, que as empresas 

têm a expectativa que o cumprimento da política de Conteúdo Local gere  

o fortalecimento da indústria e a geração de empregos, seguidas da transferência de 

tecnologia, qualificação da mão de obra e economia de divisas. Citam, porém, potenciais 

desvantagens na aplicação da regra, que poderiam impactar em aumento do custo final dos 

projetos, custo de compliance37, redução da disponibilidade e qualidade dos equipamentos e 

influência da carga tributária. 

 

 

                                                           
36 Se 0 < NR(%) < 65%, então multa(%) = 60%. Se NR(%) ≥ 65%, então multa(%) = 1,143 NR(%) – 14,285. 
37 Originada do verbo na língua inglesa to comply, representa o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 

normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da 
instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa 
ocorrer. 
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2.5  CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

O processo científico é essencial para que a sociedade acompanhe a evolução gerada 

com o aumento do conhecimento. Em 1945, o presidente norte-americano Franklin 

D. Roosevelt solicitou ao Diretor do Escritório de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, 

Vannevar Bush, respostas a questões que envolviam ciência e a sociedade e seus 

desdobramentos para geração de conhecimento para solidificar o futuro da nação. Esta 

recomendação originou o documento The Endless Frontier, que retrata aspectos sobre 

Ciência, Tecnologia e Inovação e que pela sua abrangência e riqueza de conhecimentos 

divulgados, é reconhecido como um importante estudo sobre o tema. Pelas características do 

atual cenário de negócios no mundo, os pontos abordados neste documento servem para 

valorizar a Ciência, Tecnologia e Inovação em seu papel de suporte ao avanço tecnológico 

como pilar do desenvolvimento econômico. 

Conforme The Endless Frontier (1945), “Novos produtos, novas indústrias e mais 

empregos requerem contínuos acréscimos no conhecimento das leis da natureza e sua 

aplicação à prática”. Complementa: “Para criar mais empregos devemos fazer produtos novos, 

melhores e mais baratos. Queremos muitos empreendimentos novos e vigorosos. Mas novos 

produtos e processos não nascem prontos. Eles se baseiam em novos princípios e novas 

concepções, que, por sua vez, são resultado de pesquisa científica básica. A pesquisa 

científica básica é capital científico”. 

Para iniciar seu processo de mudança tecnológica, uma empresa precisa 

primeiramente investir em P&D para a produção de um mesmo produto ou para a produção de 

um insumo que seja novo para ela. Essa nova forma de produzir é denominada inovação. 

De acordo com BNDES (2010), a inovação é um dos pilares da competitividade para 

empresas e países. Apesar dos avanços obtidos desde os trabalhos de Schumpeter38 na 

compreensão da inovação, alguns temas ainda são discutidos. A visão convencional sobre as 

características desses setores e sobre a dinâmica do processo de inovação coloca-os num papel 

marginal na atual economia do conhecimento. 

Schumpeter (1985) indica que o desenvolvimento é um fenômeno distinto, 

inteiramente estranho para a tendência ao equilíbrio. É uma alteração descontínua, que 

modifica o padrão de equilíbrio, e que principalmente altera e desloca o equilíbrio já 

                                                           
38 Joseph Schumpeter foi um dos primeiros autores a enfatizar a importância das inovações para o 

desenvolvimento econômico. Alguns de seus livros mais relevantes são Teoria do desenvolvimento 
econômico, de 1934 e Capitalismo, socialismo e democracia, de 1942. 
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existente. Essa mudança ocorre somente na esfera da vida industrial e comercial e não 

mediante as necessidades dos consumidores pelos produtos finais. 

Na teoria “schumpeteriana” do desenvolvimento, é o produtor quem inicia a 

mudança econômica através de novas combinações dos meios de produção. Essa são criadas a 

partir do uso diferenciado dos recursos produtivos que já estão disponíveis no sistema 

econômico. 

Na concepção de Schumpeter (1988), uma inovação no sentido econômico somente é 

completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim gerando 

riquezas. As empresas precisam permanecer no mercado que está cada vez mais competitivo, 

e para isto precisam de metodologias que direcionem o caminho para a inovação. Logo, a 

inovação cria uma ruptura no sistema econômico, tirando-a do estado de equilíbrio, 

modificando paradigmas e diferenciando as empresas. Assim, a concorrência é um processo 

dinâmico marcado pela introdução e pela difusão contínua de inovações, em virtude dos 

objetivos empresariais, que é obter lucros e rentabilidade em seus negócios e investimentos, 

geração de valor e angariar vantagens competitivas, ou segundo conceito traçado por 

Schumpeter, deseja a posição de monopólio temporário causada pela inovação. O processo de 

busca pela inovação bem-sucedida é acompanhado por incertezas é necessário conciliar os 

riscos envolvidos tanto do ponto de vista técnico quanto do comercial. 

Segundo BNDES (2010), o panorama mercadológico mundial atual é intensivo em 

ciência e tecnologia, convergindo sempre inovação com avanços em produtos ou serviços que 

utilizam as últimas descobertas científicas, enfatizando, assim, o aspecto técnico da inovação. 

Contudo, as inovações não precisam estar associadas exclusivamente a oportunidades 

tecnológicas – elas podem ser feitas com base em um novo conceito que une o conhecimento 

que já existe e está disponível a uma boa estratégia de marketing (distribuição e 

comunicação). O ciclo da inovação só se completa quando ela chega ao mercado e é 

valorizada pelos consumidores. Boas ideias, que não são econômica ou tecnicamente viáveis 

de serem produzidas ou que os consumidores não estão interessados em adquirir, não 

constituem inovações. 

Kupfer (2002) afirma que a viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, 

processos, novos sistemas ou serviços, e até mesmo o aperfeiçoamento daqueles já existentes, 

é alcançada através de esforços sistemáticos já assimilados pela empresa ou adquiridos 

externamente. Por isso, o ciclo da inovação pode ser descrito em três estágios: 
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A. Invenção: criação do que ainda não existe; 
 

B. Inovação: melhoria dos bens e serviços para satisfação às necessidades dos 
usuários; 

 

C. Imitação: quando as inovações passam a ser copiadas por um ou mais agentes, 
difundindo seu conceito. 

 

É durante o processo de difusão que alguns agentes acabam não alcançando seus 

objetivos, tornam-se fracos perante os demais competidores e saem do mercado onde atuam. 

Com um novo arranjo de competidores, o ciclo reinicia com os demais participantes. Caso 

não ocorram novas alterações motivadas por invenções, o mercado se estabiliza pelo 

comportamento das empresas em relação ao processo de inovações. 

Barbieri e Álvares (2003) distinguem invenção de inovação. A primeira é uma ideia 

original elaborada ou uma concepção mental que é apresentada por meio de fórmulas, 

modelos, protótipos, entre outros, que registram a ideia e deve referir-se a algo novo, 

inexistente, podendo ou não ser aceita no mercado. A inovação, por sua vez, é a invenção 

efetivamente incorporada pelo mercado. Isto significa que nem toda invenção se transforma 

em inovação, ou seja, em uma prática aceita e incorporada aos bens e serviços oferecidos ao 

mercado. 

Todo processo de inovação demanda a incorporação de novos conhecimentos. Cabe 

à organização como um todo ser a facilitadora dessa ação. Em síntese, o resultado esperado de 

um processo de inovação é primordial para o comprometimento das pessoas e a geração do 

conhecimento. 

A tecnologia está inter-relacionada com a geração do conhecimento. Barbieri e 

Alvares (2003) classificam a tecnologia como conhecimento aplicado e entende que nem todo 

conhecimento é tecnologia. 

Mas ao se referir à inovação a palavra tecnologia é agregada como se incorporando a 

definição da palavra e da ação. A tecnologia no processo de inovação é uma ferramenta 

auxiliar do homem que emprega o conhecimento. 

Segundo Motta e Macedo (2012), o sucesso de uma empresa depende de um modelo 

de gestão da inovação e suas estratégias para a competitividade. De acordo com o Manual de 

Oslo (2005), uma empresa inovadora é aquela que implementou pelo menos uma inovação, 

seja em produto ou processo. A difusão dissemina a inovação pelos canais de mercado ou não, 

partindo do lançamento de novos produtos para mercados consumidores, dando origem a 
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novos mercados. O processo de inovação é complexo, e se torna cada vez mais essencial à 

sobrevivência das empresas. A maioria das inovações é oriunda de empresas de segmentos de 

equipamentos e materiais. 

Motta e Macedo (2012) ramificam o segmento industrial em três classes:  

 

A. Setores propulsores da inovação – define como os principais elementos 
supridores de inovação para o resto do sistema, citando empresas 
desenvolvedoras de novos materiais e a biotecnologia;  
 

B. Setores receptores de inovação – onde a demanda de inovação é atendida pela 
oferta de outros setores, como produtos de bens de consumo não duráveis;  

 

C. Setores intermediários – a demanda por inovação é suprida por esforços 
internos. Estão neste grupo os bens de capital e bens de consumo duráveis. 

 

Ao longo dos tempos, a inovação tecnológica permite a sobrevivência, estabilidade 

ou crescimento de empresas nos mercados competitivos mundiais. Um agente que busca 

desenvolvimento deve possuir em sua estrutura um ambiente inovador, com interação entre 

suas atividades. Para cumprir estes objetivos, modelos de atuação voltados para inovação são 

utilizados, variando em sua forma, com perspectiva de obtenção de resultados satisfatórios. 

Motta e Macedo (2012) indicam que nos modelos de inovação verificados, o 

conceito de empresa inovadora é definido como aquela que aplica um modelo conforme sua 

estratégia de atuação e situação mercadológica. A opção de um modelo de inovação é 

importante para obtenção de resultados para uma organização. O panorama econômico e as 

variáveis de mercado exigem mutações dos modelos de inovação para obter melhores 

resultados e a manutenção da organização em patamares de sobrevivência no mercado.  

O modelo de inovação linear começou a ser utilizado ao término da 2ª Guerra 

Mundial e esteve em vigência por longo tempo. Este modelo de inovação é motivado pelas 

áreas de P&D em prol do mercado, sem realimentação de informações e balizado conforme as 

estratégias operacionais e comerciais de uma organização. 

Segundo o Manual de Inovação do Ministério das Relações Exteriores (2011), no 

modelo linear os itens desenvolvimento, produção e comercialização são vistos como uma 

linha de tempo bem definida, que se origina na fase de desenvolvimento, induzindo a 

produção e gera comercialização destes produtos evoluídos. Por Motta e Macedo (2012) a 

estrutura para as inovações se baseiam na pesquisa científica, em processos e produtos 

tecnológicos, e não consideram as atividades que vão além da P&D. 



88 
 

 

Grizendi (2010) define que este modelo apresenta limitações, impede a interpretação 

do processo de inovação e salienta que a força direcionadora não seria a pesquisa científica, 

mas as condições da demanda tecnológica. Para o autor, o desenvolvimento, a produção e a 

comercialização de novas tecnologias são vistos como uma sequência de tempo bem definida, 

que se origina nas atividades de pesquisa, envolvidas na fase de desenvolvimento do produto 

e leva à produção e, eventualmente, à comercialização. 

A P&D, neste modelo, é vista como pilar da inovação tecnológica. Além da 

abordagem sequencial, o modelo linear também implica em uma abordagem tecnocrática do 

processo, com aplicação de inovação tecnológica apenas gerando conhecimentos específicos, 

para produtos e processos. 

Desta forma, as inovações geradas no modelo linear são originadas na pesquisa 

científica e aplicadas, motivadas por estudos que visam atender necessidades, 

desenvolvimento, produção e comercialização, sendo impulsionadas para satisfação das 

demandas do mercado, sejam por novos produtos ou novos serviços. 

Grizendi (2010) afirma que “o modelo linear despreza as atividades externas à P&D, 

ao considerar a inovação tecnológica relacionada somente à invenção, produção e 

comercialização e não a um processo social”.  

Com estas conclusões, novos estudos e práticas não lineares ou interativas foram 

adotados, reforçando a importância do design e retroalimentação entre as atividades dos 

modelos e as práticas de Ciência, Tecnologia & Inovação em todas as fases, superando a visão 

mais restrita do modelo linear sobre a dinâmica inovativa. 

O Modelo de Inovação Interativo, definido por Kline e Rosenberg (1986) evidencia 

as interdependências entre as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mesclando 

a necessidade de obtenção de resultados com a geração de base de conhecimentos das 

organizações para alcance dos resultados. 

Destaca se neste processo interativo de inovação as atividades científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais.  

Kline e Rosenberg (1986) definem que “o modelo interativo supera o modelo linear, 

pois há uma troca de informações e experiências entre as organizações e tecnologia”. 

Conforme citado por Motta e Macedo (2012), este modelo possui cinco fases 

distintas para alcançar a inovação: 
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A. Identificar as oportunidades de um mercado em potencial.  
 

B. Analisam-se os efeitos e a realimentação de informações que interferem na 
comercialização do produto. 

 

C. Análises e relações entre as diversas etapas. 
 

D. Avanço do conhecimento científico, que quando aparecem causam 
transformações radicais no mercado.  

 

E. Perspectiva do retorno que as inovações trazem para a ciência, através de 
equipamentos ou tecnologias. 

 

Segundo Graziani (2010), a empresa torna-se a referência de inovação no processo. 

O modelo busca convergir práticas internas à empresa, em primeiro estágio, e também no 

sistema de Ciência e Tecnologia mais amplo em que atua. É a partir da empresa que os 

adventos surgem, sejam por influência do mercado, seja ampliando o conhecimento científico 

da empresa ou pleiteando desenvolvimento em outros conhecimentos. 

Diferentemente do modelo linear, a base da inovação não se restringe a P&D, pois a 

pesquisa científica é considerada tão importante no processo que pode interferir em diversos 

estágios do processo de inovação. 

Graziani (2010) indica cinco caminhos da inovação no modelo interativo: 

 

A. Caminho central da inovação, começando do mercado e tendo como centro a 
empresa.  
 

B. Caminho das realimentações (feedback loops), baseado no conceito de “learning 
by use” de Kline e Rosenberg (1986), que permitem o surgimento 
principalmente das inovações incrementais. Percebem-se as potencialidades de 
inovação através do uso e retroalimentam-se todas as fases. 
 

C. Caminho direto de e para a pesquisa, de uma necessidade detectada na empresa 
ou uma pesquisa aproveitada pela empresa. 

 
D. Caminho do modelo linear, do avanço científico à inovação. 

 
E. Caminho das contribuições do setor manufatureiro para a pesquisa por 

instrumentos e ferramentas (a tecnologia gerando ciência). 
 

Assim, as inovações geradas no modelo interativo são originadas na organização 

gerando iniciativas próprias, estreitando a pesquisa e base de conhecimentos e informações 
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próprias para gerar inovações, motivadas para atender as perspectivas do mercado para novos 

produtos e retorno de desenvolvimento de novas tecnologias. 

O modelo de inovação aberta foi criado por Henry Chesbrough, com o lançamento 

do livro “Open Innovation” em 2003. Segundo Chesbrough (2006) o conceito aberto ilustra 

uma permeabilidade, que filtra as ideias, e considera as oportunidades externas, em um 

ambiente aberto, usufruindo das tecnologias e recursos disponíveis. 

Segundo Motta e Macedo (2012), “utilizando o modelo aberto, a empresa aproveita 

melhor os resultados de P&D, aplicando no seu portfólio de produtos, transferindo tecnologia 

para terceiros ou através de empresa spin-off, atingindo novos mercados e resultados 

significativos”. 

A inovação aberta não leva a empresa somente a intensificar as relações com as 

organizações externas, mas envolve o modelo de negócio como dispositivo para a tomada de 

decisão (CHESBROUGH, 2006). As atividades de P&D impulsionam os estudos 

tecnológicos, que pretendem gerar novidades que se tornem inovações em produtos e 

prestação de serviços. A frequência e velocidade de incorporação de inovações influem as 

estratégias adotadas pelas organizações para se tornarem competitivas em seus mercados, seja 

em virtude de redução de custos, geração de valor, crescimento de presença no mercado 

(incremento de market-share) ou aumento de produtividade. 

Desta maneira, o modelo de inovação aberta tem origem na influência das 

oportunidades internas e externas do mercado, com base em ideias geradas que serão levadas 

à frente na própria organização ou não, mas que poderão ser repassados para outra 

organização coparticipante, por patentes e royalties, acordos de transferência de tecnologia e 

propriedade intelectual. 

A utilização de modelos de inovação e suas possíveis variantes e aplicações nas 

estratégias de operações podem representar uma quebra de paradigma nos conceitos de 

promoção da inovação das organizações. As práticas de closed innovation (modelo linear e 

interativo) são internas às organizações, com fortalecimento da base particular de 

conhecimentos. Entretanto, os cenários de negócios evoluem, e com isso, a ampliação e 

diversificação da base de conhecimentos precisam de novas entradas, norteados pela 

necessidade das organizações de estar inserido em um ambiente colaborativo e inovador. Os 

modelos abertos (open innovation) usam o compartilhamento de práticas entre mercados, 

empresas e demais outros agentes, especialmente quando não concorrem em um mesmo 

mercado, mas fazem parte de mesma cadeia de suprimentos ou possuem relação de 

convergência na utilização de matérias-primas ou outros insumos produtivos. 
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Porém, para manter-se competitivo em um mercado, considerando o perfil de atuação 

da organização em práticas intensivas em tecnologia, como o setor de petróleo e gás, a 

introdução de inovações e novas tecnologias conferem vantagem competitiva. Por isso, a 

capacitação de promover inovações e consequentemente avanço tecnológico é reconhecida 

como uma tendência de sucesso neste mercado.  

Umas das formas de se medir avanço tecnológico é por meio de análise de ganhos 

revelados de produtividade. A chamada produtividade total dos fatores (PTF) mede o quanto 

o setor adiciona valor a partir de seu contingente de trabalhadores e do seu estoque de capital 

fixo. Sob essa métrica, setores exibindo substancial crescimento do PTF estariam associados a 

inovações tecnológicas ou gerenciais, possibilitando uso mais eficiente dos fatores de 

produção. Uma crítica a PTF como medida de ganho tecnológico é que este indicador não 

retrata diretamente o quantitativo de inovações que estão sendo incorporadas em uma 

determinada etapa produtiva.  

Outra forma tangível para medição de avanço tecnológico é verificar a geração de 

patentes. Em observação no mercado nacional de petróleo e gás, a Petrobras possui destaque 

como operadora de exploração e produção de petróleo e gás e atuante na rede de distribuição. 

Em ambas as atividades, o cunho tecnológico representa um diferencial perante os demais 

concorrentes, nacionais ou globais. 

A empresa possui atuação destacada na promoção de inovação e investimentos em 

P&D, com a aplicação de suas políticas de inovação, através de seu centro de pesquisas 

(CENPES), infraestrutura própria para simular processos e fenômenos relacionados aos 

desafios tecnológicos que a atividade de exploração e produção de petróleo e gás requer, e 

garantir que a infraestrutura externa à empresa seja complementar a interna e capaz de 

contribuir para o atendimento das demandas tecnológicas da empresa. A empresa ainda 

promove a convergência de demais práticas próprias de inovação, de centros de P&D em 

outras localidades do país, dedicadas a avaliações e estudos mais específicos, além de 

parcerias tecnológicas com as universidades e institutos de pesquisa que atuam em redes 

colaborativas. 

A maior parte das patentes depositadas pela Petrobras envolve inovações em 

tecnologia, equipamentos e processos produtivos, não necessariamente inovações em produtos 

finais. Relacionando os investimentos em P&D da organização, a empresa dedica 

investimentos em suas áreas de atuação, conforme gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Percentual de Investimentos por Área - Petrobras 

Fonte: Petrobras, 2013. 
 

Observa-se que os maiores investimentos são voltados para a área de Produção, 

atividade que engloba o início da extração de petróleo e gás em volumes comerciais, e que 

exigem alta tecnologia em suas práticas para alcançar as reservas de hidrocarbonetos, em 

profundidades (de solo a ser perfurada e também de lâmina de água) e geologia de acesso 

árduo e hostil. 

Para evidenciar a necessidade de investimentos das empresas participantes do setor 

de petróleo e gás, o gráfico 20 elenca o montante de investimentos realizados, comparando-os 

com o percentual da receita líquida de cada participante. 

 

 
Gráfico 20 - Investimentos em P&D – Empresas do Setor de Petróleo e Gás (2012) 

Fonte: Petrobras, 2013. 
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Como observado, destacam-se os elevados montantes que as empresas investem em 

P&D. Também é relevante o percentual de valor investido em relação à receita líquida obtida 

por cada empresa. A Petrobras, neste sentido, é a organização que mais privilegia esta prática, 

corroborando com a teoria de que o atual panorama do mercado nacional exige tamanho 

investimento, para ampliar a capacitação tecnológica para as atividades atuais e 

principalmente gerar base de conhecimento e desenvolvimento tecnológico para suportar as 

futuras atividades de exploração e produção de petróleo e gás no país. 

Porém, apenas o esforço de um player não é suficiente para garantir ou consolidar as 

práticas de inovação no país. O atendimento a demanda gerada pela exploração de petróleo e 

gás no Brasil é realizado por diversas empresas, nacionais ou estrangeiras, e por seus 

fornecedores de insumos, produtos ou serviços. Este grupo de envolvidos, que reunidos 

formam a cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás no Brasil, deve fortalecer suas 

iniciativas de inovação, a fim de manter sua posição de competitividade e ser capaz de 

responder com velocidade suficiente às demandas tecnológicas do mercado. 

Uma das metodologias deste envolvimento na cadeia de suprimentos é a adoção de 

práticas abertas de inovação (open innovation) entre os agentes, consistindo na troca de 

informações e compartilhamento da base de conhecimento, gerando benefícios tecnológicos 

para os participantes. Com novas invenções, os envolvidos garantem sua vantagem 

competitiva assegurando sua utilização restrita por meio de patentes, compensando os 

investimentos e esforços dedicados em inovação pela vantagem de utilizar o benefício antes 

de demais concorrentes. 

O cenário brasileiro, com aumento de participação de empresas estrangeiras no setor 

de petróleo e gás, sugere que a geração de patentes no país se elevou. De acordo com Oliveira 

(2012), o crescimento de patentes nacionais e estrangeiras no Brasil teve aumento de 6% em 

2012 (33.780 patentes geradas), quando relacionado o ano anterior (31.675 patentes geradas). 

O Parque Tecnológico do Rio, associado aos polos de tecnologia e P&D localizados 

no Rio de Janeiro, com forte presença de empresas e órgãos também dedicados ao setor de 

petróleo e gás, apoiam a cidade para elevar seu perfil de centro promotor de P&D. Segundo 

Oliveira (2012), a FAPERJ aplicou R$340 milhões em recursos para realização de projetos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação na cidade, aumentando 10% do montante quando comparados 

com o ano anterior. 

Entretanto, o perfil empreendedor do Brasil para promoção de patentes ainda é 

incipiente quando comparado com demais localidades intensivas nas atividades de P&D. O 

país solicitou 33.780 patentes em 2012, enquanto segundo Oliveira (2012) os Estados Unidos 
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solicitou mais de 500.000 patentes no mesmo ano. Ao mesmo tempo, o Brasil investe 1,2% de 

seu PIB em P&D e o Japão investe 3,5% do seu PIB em atividades de P&D. 

O governo brasileiro também desenvolve esforços para ampliar a atuação e difundir a 

cultura de Ciência, Tecnologia e Inovação nos setores industriais do país. Segundo Elias 

(2012), “a inovação é um motor de competitividade, do aumento de salários, do emprego e do 

crescimento econômico em longo prazo. Por isso, entendo que ciência e tecnologia precisam 

caminhar juntas, pois, sem conhecimento, o Brasil não teria dado o salto necessário”. 

A mudança de perfil socioeconômico do país, com redução de pobreza e maior 

distribuição de renda e elevação do poder aquisitivo da população, serve de alavanca para o 

governo elevar o incentivo a maiores investimentos em tecnologia, para que a política de 

Ciência, Tecnologia & Inovação dê ênfase ao desenvolvimento regional e a redução das 

desigualdades sociais. 

Historicamente, o governo amplia seus programas de favorecimento a Ciência, 

Tecnologia & Inovação, onde, numa série de eventos anteriores, pode-se detectar a visão dos 

órgãos P&D, como a criação da Academia Brasileira de Ciências (ABC) em 1916, do 

ministério da Educação (1930), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em 1951, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

em 1962, da Agência Brasileira da Inovação (FINEP) em 1967, do Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovação (MCTI) em 1985 e do Centro de Conhecimento e Trabalho (CCT), em 

1996.  

Recentemente, o governo promove a criação e consolidação do programa Inova 

Petro, que é uma iniciativa conjunta entre a FINEP, vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES/MDIC), com o apoio técnico da Petrobras. O programa se caracteriza pela 

disponibilização, pela FINEP e pelo BNDES, de investimentos que visam o desenvolvimento 

de fornecedores brasileiros para a indústria de petróleo e gás. Há também o programa Inova 

Empresa, criado para impulsionar a produtividade e a competitividade da economia brasileira 

por meio da inovação tecnológica. Os recursos destinados para esta iniciativa são oriundos do 

governo federal, em maior parte, e também das instituições parceiras, como Agências 

Nacionais do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP/MME), de Energia Elétrica 

(ANEEL/MME) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

As linhas de atuação englobam a cadeia agropecuária, energias, petróleo e gás, complexo da 
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saúde, complexo aeroespacial e defesa, tecnologias da informação e da comunicação e 

sustentabilidade socioambiental. 

 

2.6  PARQUES TECNOLÓGICOS 

 

De acordo com o IASP – International Association of Science Parks and Areas of 

Inovation – (2013), um Parque Tecnológico é uma organização administrada por profissionais 

especializados que têm por objetivo proporcionar para a sua comunidade a promoção da 

cultura da inovação e competitividade de suas empresas e instituições de pesquisa. Para 

alcançar estes objetivos, um parque deve estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e 

tecnologia entre as universidades, centros de P&D, empresas e seus mercados, facilitando a 

criação e consolidação de empresas de base tecnológica, através da incubação e processo de 

“spin-off”, além de prover outros valores agregados com espaço de qualidade e 

infraestrutura”. 

Também é possível entender o Parque Tecnológico como um agrupamento, de 

interesse comum, que concentra em seu perímetro geográfico, empresas, instituições de 

ensino, incubadoras de negócios e laboratórios que criam um ambiente favorável à inovação 

tecnológica. À medida que passam a compartilhar do mesmo ambiente, empresas, 

universidades, áreas de pesquisa e investidores geram benefícios econômicos para seus 

participantes e para as comunidades, devido à colaboração entre seus participantes e as 

instituições parceiras. 

Segundo a Siegel, Westhead e Wright (2003), Parques Tecnológicos são constituídos 

para auxiliar na criação e maturação de empresas intensivas em P&D, promover um ambiente 

que permita que grandes organizações desenvolvam interação com empresas de tecnologia de 

menor escala, e promover a convergência entre empresas, universidade e outras instituições 

de ensino e pesquisa. Além disto, a presença de diversas empresas de tecnologia pode 

estimular a transferência de conhecimentos, angariando novas capacitações e aumentando a 

capacidade de desenvolver novos produtos e serviços. 

De acordo com Lofsten e Lindelof (2001), a união entre o conhecimento acadêmico e 

a experiência adquirida por organizações em suas diversas atividades é o princípio chave dos 

Parques Tecnológicos. A reunião destes agentes em torno de um objetivo comum – pesquisa, 

desenvolvimento e inovação – criam um conglomerado (também denominado cluster) em 

regiões, especialmente em áreas urbanas, com presença de universidades qualificadas, e com 

forte participação industrial em determinado setor.  
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Historicamente, conforme Radosevic e Myrzakhmet (2009), havia a crença de que 

parques tecnológicos eram capazes de promover crescimento econômico em virtude de sua 

utilização em países desenvolvidos na década de 1970 a 1980, e por isso, ocorreu uma 

proliferação de projetos semelhantes em nações emergentes ao final da década de 1990 e 

início da década de 2000. O raciocínio era de que apenas a proximidade geográfica seria 

suficiente para a que novas empresas de perfil tecnológico tivessem convergência de 

atividades com demais envolvidos no Parque. A interação entre estas empresas e a cultura de 

inovação e formação de empresas facilitariam seu crescimento e maturação. Entretanto, 

segundo os autores, este fenômeno não vem ocorrendo tão simplesmente, pois consideram 

que economias emergentes são mais restritas que países desenvolvidos, em termos de P&D, e 

todo o processo de transformação de recursos e conhecimento em produtos e serviços. 

Um dos precursores de Parques Tecnológicos foi o Vale do Silício (Estados Unidos), 

na década de 1970. A Universidade de Stanford, por intermédio de estudantes, criou em 1950, 

o que é considerado como o 1º parque tecnológico (Parque Industrial de Stanford), que foi 

batizado 20 anos depois como Silicon Valley. O alinhamento entre as universidades e 

institutos de pesquisa possuía o conhecimento necessário para ampliar a oferta de bens e 

serviços e especialmente, desenvolvê-los. Mas a colocação destes novos conceitos em práticas 

necessitava de novos agentes empreendedores que pudessem transformar tais avanços em 

realidade prática. 

Outro exemplo de Parque Tecnológico em economias desenvolvidas é o caso da 

Inglaterra. Segundo Siegel, Westhead e Wright (2003), o primeiro Parque Tecnológico inglês 

foi estabelecido em 1972, em Cambridge e Heriot-Watt. Em 20 anos, a Inglaterra elevou o 

número de Parques Tecnológicos para 32 unidades em operação, sendo que grande parte das 

universidades locais adotaram este modelo de organização para inovação. A diferença, em 

comparação aos Estados Unidos, é que todos os Parques Tecnológicos ingleses são baseados 

em universidades, localizados dentro ou nas proximidades dos campi. O ambiente 

universitário favorece a convergência da universidade e as empresas e suas habilidades em 

conduzir atividades de P&D. Além disto, a Inglaterra experimentou durante as últimas quatro 

décadas, atuação relevante na exploração de petróleo e gás no Mar do Norte.  

O setor de petróleo é exigente em termos de avanços tecnológicos e do 

desenvolvimento de bens e serviços para atendimento às demandas da atividade exploratória. 

Neste caso, a atuação offshore requeria tecnologias e insumos específicos para suportar esta 

atividade. Desta forma, os Parques Tecnológicos ingleses tem forte participação em setores 

como alta tecnologia, biotecnologia, materiais, telecomunicações e energia. 
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Outros Parques Tecnológicos de destaque, voltados para o setor de petróleo e gás são 

Houston (EUA) e na Noruega. 

De acordo com BMBF39 (2013), a Alemanha é também reconhecida como uma 

nação que privilegia o desenvolvimento de atividades ligadas à P&D. O programa 

governamental denominado “High-Tech Strategy” envolve uma metodologia que envolve as 

principais forças alemãs em ciência, tecnologia e recursos industriais, visando garantir a plena 

capacidade de sustentabilidade do país no futuro. Este programa de fomento visa aumentar a 

interação entre a esfera acadêmica e a indústria, através de redes de cooperação, clusters e 

parques tecnológicos.  

As empresas alemãs elevaram seus investimentos em P&D em 20% após a adoção 

deste programa. O quantitativo de pesquisadores, assistentes e técnicos aumentou em 12%, no 

mesmo período. Os bons resultados motivaram a União Europeia a adotar estratégia 

semelhante (denominado Europa 2020), procurando reunir centros acadêmicos de excelência, 

centros de pesquisa e empresas na Europa e países parceiros para estreitar as redes de 

cooperação, com apoio do Instituo Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). 

Entre economias emergentes, Taiwan apresenta um bem sucedido projeto de Parque 

Tecnológico, denominado HSIP (Hsinchu Science Industrial Park). O seu desenvolvimento 

resultou na criação de um ambiente de alta tecnologia na área industrial.  

O insucesso de outros casos, porém, pode ser atribuída à ausência de interações 

locais e a incapacidade do parque para funcionar como um catalisador para o 

desenvolvimento. Por exemplo, o Parque Tecnológico de Singapura, que foi desenvolvido 

para fornecer e atualizar a infraestrutura para as corporações multinacionais tem tido 

moderado sucesso em conectar-se em redes mundiais de outros Parques de alta tecnologia. Há 

pouca interação entre as empresas de dentro do parque e com outras organizações fora do 

ambiente. 

Alguns estudiosos demonstram que há diferentes estratégias de atuação em 

ambientes de inovação, dentre eles os Parques Tecnológicos. Segundo Asheim e Coenen 

(2005), duas formas de promover as atividades de inovação consistem na visão sintética e 

analítica, conforme tabela 7. 

 

 

 

 
                                                           
39

 Ministério Federal de Educação e Pesquisa. 
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Tabela 7 - Diferenciação ente modelos sintético e analítico 
 

Sintético Analítico 
Inovação através de aplicação ou combinação de 

conhecimentos já existentes 
Inovação motivada pela criação de novos 

conhecimentos 
Aprendizado através de interação com clientes e 

fornecedores 
Estudos de colaboração entre empresas (setores de 

P&D) e organizações de pesquisas 
Preponderância de conhecimento tácito, em função 

do know-how e habilidades práticas 
Preponderância de conhecimento codificado em 

patentes e publicações 
Inovações incrementais Inovações radicais 

 
 

O tema inovação atualmente está em pauta na sociedade brasileira. Segundo Guedes 

(2013), a economia brasileira possui ineficiências de infraestrutura, que por sua vez, geram 

dificuldades em produção de inovações tecnológicas. Há uma barreira entre a ciência e 

tecnologia com o ambiente de negócios. O Brasil é o 13º país mundial no ranking de 

publicações científicas, mas há um entrave na transformação deste conhecimento nas 

universidades nacionais para emprego e renda para a sociedade. 

Para alterar este cenário, não basta apenas transferir recursos em pesquisas. É 

essencial que seja possível conectar atividade empresarial com a capacidade científica, 

criando ou aprimorando mecanismos existentes para promover esta aproximação entre 

universidades e empresas, para gerar resultados em prol da sociedade. 

A globalização também interfere no aumento de necessidade de inovação por parte 

das empresas locais. A concorrência ocorrendo nos mercados em todo o planeta penaliza uma 

empresa em sua competitividade se não tiver um processo de inovação associado a suas 

práticas. 

No Brasil, já existem outros Parques Tecnológicos desenvolvidos, conforme 

descritos abaixo: 

 

A. Parque Tecnológico de São Jose dos Campos 
 

Empreendimento que visa à promoção de ciência, tecnologia e inovação. Faz parte 

do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, e está situado em São José dos Campos (SP). 

Possui centros de desenvolvimento tecnológicos nas áreas de energia aeronáutica, saúde, 

recursos hídricos e saneamento ambiental; possui também um centro empresarial com 

empresas atuantes nos setores de tecnologia da informação e comunicação, instrumentação 

eletrônica, geoprocessamento, aeronáutica e biomedicina. 

 



99 
 

 

B. Parque Científico e Tecnológico da PUCRS 
 

Também conhecido como Tecnopuc, é um parque tecnológico pertencente à 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Está localizado no campus 

central da Universidade em Porto Alegre (RS). O parque conta empresas como Dell, Hewlett-

Packard (HP), Microsoft, ThoughtWorks, Ubisoft, TravelExplorer, entre outras. Também 

conta com centros de pesquisa nas áreas de Física e Ciências Médicas. 

 

C. Parque Tecnológico do Vale dos Sinos 
 

O empreendimento tem um caráter regional, multicampi e multissetorial. O primeiro 

segmento do Parque Tecnológico do Vale dos Sinos foi inaugurado em dezembro de 2004, 

em Campo Bom (RS). Já o segundo terá lugar em Novo Hamburgo (RS), sob a forma de um 

parque urbano. 

Constituem o parque tecnológico regional instituições de ensino, centros de pesquisa, 

laboratórios, empresas intensivas em conhecimento, serviços avançados, incubadoras, centros 

empresariais e áreas para a instalação e expansão de empresas. O Parque Tecnológico do Vale 

dos Sinos visa abrigar empreendedores, empresas nascentes ou consolidadas e instituições que 

desenvolvem ou venham a desenvolver tecnologias limpas (não poluentes), aplicadas às 

seguintes áreas prioritárias: agropecuária e agroindústria; automação e informática; 

biotecnologia; couro e calçado; design; energia; meio-ambiente; telecomunicações; e 

economia criativa. 

 

D. Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 
 

Criada em 1984, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – Fundação PaqTcPB –  

é uma instituição sem fins lucrativos voltada para o avanço científico e tecnológico da 

Paraíba. 

Foi instituída pelos seguintes órgãos: Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Governo do 

Estado da Paraíba e Banco do Estado da Paraíba – PARAIBAN. 

Ao longo dos anos, a instituição tem sido uma espécie de pilar, para dar suporte a 

projetos e programas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação. A cooperação, colaboração 

e articulação com os parceiros formam o tripé responsável pelo reconhecimento nacional e 



100 
 

 

internacional obtido através da promoção de empreendimentos inovadores e por liderar 

iniciativas e ações centradas na vocação do desenvolvimento regional.  

 

E. Parque Tecnológico de Belo Horizonte 
 

Também denominado BH-TEC, é uma associação civil de direito privado, de caráter 

científico, tecnológico e educacional, sediada em Belo Horizonte. 

O BH-TEC foi criado em 2005 pelas seguintes instituições: Universidade Federal de 

Minas Gerais, Governo do Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG e 

Federação das Indústrias de Minas Gerais - FIEMG. 

Trata-se de um condomínio que irá abrigar atividades de P&D voltadas para acelerar 

as atividades de inovação tecnológica nas empresas. Desta forma, o foco de atuação é abrigar 

empresas dedicadas a investigar e produzir novas tecnologias; centros públicos e privados 

de P&D; promover serviços de apoio às atividades tecnológicas. 

 

F. Parque Tecnológico de Ribeirão Preto 
 

Tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico da 

região, atraindo empresas que invistam em P&D de produtos e processos inovadores, voltadas 

para as áreas de Saúde e Biotecnologia, e que priorizem o desenvolvimento sustentável. A 

vocação do parque foi baseada em três pilares: Instituições de Ensino e Pesquisa – 

compreendendo a formação de recursos humanos, a disponibilização de serviços tecnológicos 

e competências; as demandas e gargalos tecnológicos empresariais da região de Ribeirão 

Preto e do Brasil; e as tendências tecnológicas nacionais e internacionais do setor de Saúde e 

Biotecnologia. Está em andamento o projeto de implantação de um centro voltado a pequenas 

empresas do ramo hospitalar. 

 

G. Parque Tecnológico da Bahia 
 

Vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia 

(SECTI).  Sua primeira etapa, o Tecnocentro, foi inaugurada em 2012 e várias instituições 

estão instaladas: UFBA, UNEB, UEFS, UESC, UFRB, IFBA, UNESP, Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, Petrobras, Biocen do Brasil, Bahiafarma, Senai/Cimatec, IBM, 

Ericsson. Com a implantação coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
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do Estado da Bahia, o empreendimento tem como áreas prioritárias Biotecnologia e Saúde, 

Tecnologia da Informação e da Comunicação, Energia e Engenharias. 

 

H. Parque Tecnológico de Sorocaba 
 

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um ambiente criado para atrair e 

acomodar empresas intensivas em tecnologia, instituições de ensino e pesquisa, assim como 

empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou privadas, que possam oferecer 

serviços de apoio técnico e de mercado. Pretendem facilitar o acesso ao conhecimento bem 

como ao mercado, pela aproximação com possíveis desenvolvimentos e inovação tecnológica 

assim como oportunidades comerciais, em nível nacional e internacional. Destaca-se a 

presença de setores como metalomecânica, eletroeletrônica, energias alternativas, automotiva 

e tecnologia da informação. 

 

O governo brasileiro, em sua estratégia de ampliação dos modelos de cooperação 

entre empresas nacionais e instituições tecnológicas e voltadas para P&D, promoveu a criação 

da EMBRAPII (Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial), iniciativa através do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), articulada com a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Educação (MEC). Os recursos são provenientes 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e dos parceiros 

envolvidos. O objetivo desta associação é permitir que ocorresse a interação entre os agentes 

envolvidos no sistema de inovação e de P&D no país. 

A iniciativa se espelha na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

onde Raupp (2013) aponta que “a Embrapa é um excelente exemplo da feliz união entre o 

conhecimento, a produção científico-acadêmica e o sistema produtivo como um dos principais 

fatores para as experiências positivas que o Brasil acumula no agronegócio”.  

O enriquecimento dos setores onde o Brasil possui vantagens competitivas, como 

aeronáutica, agronegócio e petróleo e gás, bastante relacionadas com avanços tecnológicos e 

P&D, servem como força motriz para o país se tornar robusto na formação e retenção do 

conhecimento. 

O setor de petróleo e gás, com a descoberta das áreas do Pré-Sal, receberá um 

aumento de escala de demanda e também de complexidade, tornando atrativo para que a 

cadeia de fornecedores, diretos e indiretos, passem a dedicar mais investimentos em inovação 

e atividades de P&D. Uma das formas possíveis de alavancar esta forma de atuação é 
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estreitando os laços de relacionamento entre suas unidades de pesquisa e centros de 

convergência com outras empresas, universidades e agentes de fomento. 

A região do Pré-Sal se estende por toda a costa brasileira, com as primeiras áreas 

avaliadas e em exploração majoritariamente na costa da região Sudeste (Espírito Santo, Rio 

de Janeiro e São Paulo). Desta forma, pela logística e pelas características da indústria de 

petróleo e gás, a mesma região contém diversas empresas, nacionais e estrangeiras, que atuam 

neste mercado. 

A UFRJ, em observação a potencial demanda futura de fomento a pesquisa e 

inovação que as empresas do setor de petróleo e gás necessitarão, quando da maturação de 

exploração e produção da região do Pré-Sal, criou e instalou em seu campus o Parque 

Tecnológico do Rio, localizado na Ilha da Cidade Universitária (RJ), buscando estimular a 

interação entre os grupos discentes e docentes e organizações (públicas e privadas) que fazem 

da inovação o seu cotidiano. 

Segundo Guedes (2013), o objetivo principal é atender ao que se chama a terceira 

missão das universidades, além de gerar ensino e pesquisa, transferindo este conhecimento 

para a sociedade. O plano diretor da UFRJ estabelece como uma das prioridades criar uma 

universidade mais integrada à cidade do Rio de Janeiro, e uma das formas dessa integração é 

transferir o conhecimento cientifico e tecnológico gerado no Parque Tecnológico para dentro 

das empresas, para transformar este conhecimento em emprego, renda, produtos inovadores, 

resultados que as empresas vão utilizar. O objetivo do Parque é reunir no ambiente um 

conjunto de empresas inovadoras que possam conviver entre si, com a UFRJ, com o CENPES 

e através dessa convivência gerar uma capacidade de inovação tecnológica. 

A região abriga alguns dos mais importantes centros de pesquisas tecnológicas do 

país, como o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), o Instituto de Engenharia Nuclear 

(IEN), o Centro de Pesquisa em Energia Elétrica (CEPEL) e o CENPES. O Centro de 

Pesquisas da UFRJ já abriga inúmeras empresas de base tecnológica além de laboratórios e 

centros de excelência, como o Laboratório de Tecnologia Oceânica da COPPE. Atualmente, o 

Parque Tecnológico do Rio possui projetos em construção de áreas de interação e incentivo 

das redes de comunicação internas e externas, para a geração de novos projetos inovadores. 

A localidade planeja abrigar empresas de setores intensivos em conhecimento, com 

prioridade para áreas de petróleo e gás, meio ambiente e tecnologia da informação. O Parque 

reúne, conforme dados da Petrobras (2013), 37 empresas, com diferentes perfis, como 

empresas de grande porte, incubadoras de empresas e microempresas. 
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Com este lançamento, demais organizações passam a ter interesse, motivados pela 

inteligência e infraestrutura gerada na academia e nos demais envolvidos no projeto de parque 

tecnológico, como a Petrobras, no Parque Tecnológico do Rio. A empresa, já estabelecida em 

parceria com a UFRJ, tem construído relacionamentos com sua cadeia de fornecedores, por 

intermédio de seu Centro de Pesquisas (CENPES), enfatizando a cooperação tecnológica e 

incentivando a formação de interfaces com instituições integrantes da rede de conhecimento 

já formada pelos anos de experiência com estas práticas de inovação. 

Segundo o IASP (2012), algumas das principais empresas do setor de petróleo e gás 

do mundo estão se estabelecendo no Parque Tecnológico do Rio. A Schlumberger, uma das 

maiores fornecedoras de serviços especializados em exploração e produção do mundo, que, 

em 2010, inaugurou seu centro de pesquisa em geologia e engenharia. Também estão em 

processo de instalação os centros de P&D da Baker Hughes e da Halliburton; da FMC 

Technologies, uma das maiores fabricantes de equipamentos submarinos para produção de 

petróleo no mundo; da brasileira Usiminas, com foco em pesquisas de materiais para o Pré-

Sal; da Tenaris Confab, uma das principais empresas na produção e fornecimento de tubos de 

aço soldados para indústria petrolífera; e da GE, grande fornecedor de compressores, turbinas 

e sistemas submarinos, e que também atua na área de energias renováveis. 

Entretanto, novas empresas podem ser atraídas para o Brasil neste momento, em 

função da relevância do setor de petróleo e gás, mas não se estabelecer no Parque 

Tecnológico do Rio, o que não impede o estabelecimento de parcerias e troca de 

conhecimentos entre agentes dos dois polos. A Cameron, empresa norte-americana 

fornecedora de equipamentos e sistemas para escoamento de petróleo e gás, instalou um 

centro de P&D no campus da Unicamp, em São Paulo.  

Motivações para o crescimento da área de pesquisa e desenvolvimento do setor de 

petróleo e gás na região existem. Segundo IBGE (2012), a extração mineral, que compreende 

a produção de petróleo e gás, teve crescimento de 3,2% em 2011, acima do crescimento da 

indústria como um todo, que ficou em 1,6% no período. Os dados da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) indicam que em 2012, a produção de petróleo e gás do país foi recorde, com 

2,231 milhões de barris por dia. 

De acordo com Quaino (2012), o projeto do Parque Tecnológico do Rio vem sendo 

desenvolvido desde meados da década de 1990, mas a partir de 2007 teve seu lançamento 

motivado, em virtude da descoberta da área do Pré-Sal. Esta nova fronteira na indústria de 

petróleo e gás brasileira traz boas perspectivas para empresas internacionais, que, para 

minimizar riscos de crises em seus países, podem diversificar sua atuação para outras 
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localidades com cenários econômicos mais favoráveis. As previsões de preço médio do barril 

de petróleo indicam valor de US$ 100, e as reservas do Pré-Sal indicam volume entre 20 a 50 

bilhões de barris, o possível valor a ser obtidos, não considerando os eventuais gastos técnicos 

e operacionais para sua extração, é de cerca de US$ 2 a 5 trilhões. Durante a crise econômica 

internacional ocorrida em 2008, as economias mundiais receberam investimentos de cerca de 

US$ 2 trilhões para nova aceleração. Porém, para que este plano seja colocado em prática, há 

um hiato entre o quantitativo de profissionais existentes e o montante necessário. A mão de 

obra é um gargalo iminente no setor de petróleo e gás, em diversos ramos de atuação do setor. 

O caso ocorrido na indústria naval brasileira ratifica a dificuldade de obtenção de 

profissionais qualificados para determinadas atividades. Depois de duas décadas de quase 

inexistência, a construção naval no país foi reaquecida, e para isso, um novo grupo de 

trabalhadores foi treinado para atender a esta demanda. 

A organização do Parque Tecnológico do Rio estima que até o final de 2014, todas as 

empresas que ganharam a licitação para sua instalação no Parque devem funcionar 

plenamente, com cerca de cinco mil pesquisadores atuando diretamente. A expectativa é de 

que, com a introdução do Parque Tecnológico do Rio no sistema de inovação, o Brasil não 

seja apenas um grande exportador de petróleo e gás ou seus derivados, mas principalmente 

um exportador de conhecimento, tecnologias e serviços especializados.  
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1  TÉCNICA DO INCIDENTE CRÍTICO 

 

Wirtz e Bateson (1995) afirmam que o que não é medido é mal administrado, e pode-

se acrescentar que o que é mal medido, é mal administrado. Froemming (2001), por sua vez, 

indica que a fase de pesquisa (exploratória e qualitativa) conduzida com o propósito de gerar 

indicadores de aderência que fornecerão a base para a elaboração do instrumento de coleta de 

dados é fundamental. É nesta fase que ocorre o levantamento e por consequência fornece o 

conjunto de atributos indicadores de desenvolvimento relacionados ao objeto ou serviço em 

avaliação. 

A Técnica do Incidente Crítico – critical incident technique – CIT, consiste em um 

método desenvolvido para detectar fontes de satisfação em encontros de serviços. A CIT 

engloba uma série de atividades dedicadas a obter observações do comportamento humano, 

para facilitar sua aplicação potencial na resolução de problemas, tendo sido amplamente 

difundida por Flanagan (1954) em estudos na área de psicologia (FROEMMING, 2001). 

Por Flanagan (1954), julga-se que por incidente compreende-se qualquer atividade 

humana em que seja possível observar que esta seja “suficientemente completa em si de modo 

a permitir interferências e predições sobre a pessoa que protagoniza o ato”.   

O incidente, porém, para se caracterizar como crítico deve ocorrer em situações onde 

a motivação do ato é clara ao observador e as consequências são definidas para deixar 

mínimas dúvidas sobre seus efeitos. Flanagan (1954) afirma que um incidente é crítico se traz 

uma contribuição significativa – tanto positiva quanto negativa – a norma geral da atividade. 

Também cita que um incidente é crítico quando permite evidenciar a diferença entre o sucesso 

e o insucesso, ou detectar as razões de bom ou mau desempenho. Bitner (1990) aponta que 

um incidente é crítico quando contribui para o objetivo geral de uma atividade de modo 

significativo. 

Segundo Froemming (2001), a técnica CIT não representa apenas um conjunto rígido 

de regras que norteia a aquisição de dados por meio de pesquisas. É um roteiro flexível de 

diretrizes que podem ser adaptados para coletar informações do comportamento humano, para 

atender um objetivo definido de pesquisa. 

Na análise de um ambiente de serviços, a qualidade observada na realização da 

atividade é considerada como um evento normal. O incidente crítico ocorre quando a 

expectativa do consumidor é atendida de forma diferente do esperado. 
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Edvardsson (1992) indica a aplicação do método em atividades baseadas por 

processos, pois considera a CIT um modelo apropriado para descrever aspectos do processo 

de produção de serviços e tarefas, oferecendo informações detalhadas e completas sobre os 

incidentes críticos. 

Flanagan (1954) cita que a CIT possui dois princípios. A primeira é de que em fatos 

relacionados ao comportamento, é preferível a coleta das interpretações, opiniões e razões 

com base em impressões gerais. Outro princípio diz que os relatos podem ser limitados aos 

comportamentos, que segundo observadores, possam contribuir para as atividades. 

Em relação a sua aplicação como modelo de pesquisa, segundo Froemming (2001), a 

CIT possui vantagens em sua utilização. Segundo o autor, a CIT é capaz de gerar 

interpretação acurada e consistente da avaliação de pessoas sobre eventos, sem privar as 

avaliações de seu poder de eloquência. Outra vantagem é a análise de conteúdo que pode ser 

propiciada pela CIT, tratando dados de modo quantitativo e qualitativo. O cerne da CIT é 

analisar o detalhamento de relatos e não ficar restrito a avaliações de dados quantitativos. 

A autora também discorre sobre as críticas potenciais do modelo como método de 

pesquisa, que se caracterizam pela confiabilidade e validade de categorias de avaliação, que 

podem ocorrer em função da ambiguidade de termos, classificação e regras de codificação. 

Como método exploratório, a CIT apresenta vantagens inerentes a seus conceitos, 

voltados para aprimorar o conhecimento de determinado fenômeno que tenha sido pouco 

documentado. Segundo Edvardsson (1992), a CIT pode gerar descrições detalhadas do 

processo de incidentes críticos como são observados pelos consumidores. Froemming (2001) 

cita que a CIT também permite que a interpretação dos dados seja acurada e consistente, 

também sendo útil quando a complexidade associada ao estudo de um fenômeno interpessoal 

pode dificultar a explicação das variáveis necessárias ao correto entendimento. Keaveney 

(1995) complementa, apontando que a CIT pode detectar comportamentos que poderiam não 

ser evidenciados quando mapeados por métodos tradicionais, e quando os objetivos da 

pesquisa são voltados para observações e desenvolvimento de teoria sobre o assunto estudado. 

A CIT é considerada particularmente útil quando a complexidade associada à análise dificulta 

a explicação das variáveis necessárias para elucidar o tema e também quando o propósito da 

pesquisa é expandir o conhecimento existente, que ainda tenha sido pouco registrado e 

documentado (GREMLER; BITNER; EVANS, 1994). 

Por estas razões apresentadas, o desenvolvimento deste estudo julga pertinente a 

utilização da Técnica do Incidente Crítico para elaboração de pesquisa e enriquecimento da 

base de conhecimento sobre esta teoria no universo acadêmico. 
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3.2  MODELOS E MODELAGEM  

 

De acordo com Froemming (2001), modelos são entendidos como representações da 

realidade. Normalmente, torna-se mais fácil estudar e compreender um comportamento 

através de uma forma simplificada, permitindo um entendimento mais concreto do que está 

em análise, para definir e retratar um fenômeno. Desta forma, propriedades importantes 

podem ser destacadas, e eventuais efeitos podem ser detectados, tratados e manipulados, a fim 

de extrair detalhes e tornar mais fácil e direta a obtenção de variáveis e resultados para 

amparar a modelagem para testes.  

A geração de modelos permite que pontos de avaliação sejam tratados e exigidos, 

para identificação de acertos e pontos de melhoria, que devem receber tratamento para torna-

los adequados a um propósito.  

Assim, corroborando Froemming (2001), “um modelo pode ser retratado como uma 

teoria, lei, hipótese e também uma função, relação, equação ou síntese de dados estabelecida 

em análises”. A autora indica que um modelo pode ser físico, quando a representação é 

constituída por elementos tangíveis, ou simbólico, quando a modelagem é baseada em teorias, 

que representam por conceitos ou comportamentos. 

As representações de um modelo, sejam elas iniciais ou ocorridas ao longo de um 

desenvolvimento, são reconhecidas como modelos conceituais, que permitem o 

reconhecimento, por meio de inter-relações e conexões das variáveis relevantes do modelo. 

Quando estas variáveis são controladas, o modelo é denominado como explicativo, e quando 

as variáveis não tem este perfil, o modelo é reconhecido como descritivo. 

O desenvolvimento de um estudo contém etapas que abrangem a elaboração de 

resumos e também a descrição dos objetivos e resultados. Uma das formas de representação é 

a constituição dos modelos, com intuito de detectar as conexões entre as variáveis e o 

resultado. As etapas podem ser iniciadas com um modelo preliminar, que podem desencadear 

a elaboração de modelos que representam as etapas seguintes, acarretam a obtenção de dados 

e geram informação que permitam correções e melhorias no processo. Froemming (2001) cita 

que sempre é desejável simplificar a realidade, mas até a inflexão em que a falta de precisão 

não impacte nos resultados. 

Por Froemming (2001), a elaboração de modelos por diversas vezes gera dilema a 

respeito dos objetivos desta construção, para tornar mais simples a resolução e ao mesmo 

tempo obter resultados o mais preciso possível. A autora, baseada em Flood e Carson (1988) 

cita que podem ocorrer situações complexas, desordenadas e desconexas. Por isso, a 
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modelagem deve considerar aspectos estruturais, em que uma teoria é assumida antes de 

qualquer pesquisa (modelagem estrutural) ou quando nenhuma abordagem é definida 

(modelagem comportamental). A abordagem estrutural tem um cunho de questionamentos e a 

abordagem comportamental tem uma visão mais subjetiva, sendo esta última mais utilizada 

em estudos que retratam situações complexas. 

Checkland (1981) cita que “existem problemas que não podem ser definidos como 

uma pesquisa destinada a um eficiente meio de atingir um definido fim: há problemas onde os 

resultados, objetivos e propósitos, que são estes mesmos problemáticos”. O autor também 

relaciona as diferenças existentes entre as visões da hard school, que busca resoluções de 

problemas e o conceito da soft school, que objetiva a discussão de soluções problemáticas, em 

vez de problemas, mas tendem a ter dificuldades na definição de uma única versão possível de 

solução. O autor também observa que a análise hard possuía limitações nos estudos 

conduzidos nas organizações sociais, assumindo que um modelo é uma representação 

simplificada do mundo real. Por isso, desenvolveu a metodologia de estudos SSM – Soft 

Systems Methodology, com base em sua teoria de que as percepções das pessoas terão 

variações e suas preferências, ao longo do tempo, podem diferir, e assim, os modelos são 

criados para permitir às pessoas seus próprios pensamentos e assumirem com entusiasmo a 

discussão e debate do tema com demais interessados. 

A primeira metodologia SSM de Checkland, descrita no estudo de Froemming 

(2001), elencava as atividades de: (a) detecção da situação do problema não estruturado; (b) 

situação do problema expressa; (c) definição de sistemas relevantes; (d) modelos conceituais; 

(e) comparação do modelo conceitual com a situação problemática expressa; (f) mudanças 

possíveis desejadas; (g) ações para melhorar situações problemáticas. 

O início do processo de análise deve contemplar a estruturação do problema, pois a 

análise comparativa da situação atual com os modelos conceituais faz parte da aplicação da 

metodologia SSM. O objetivo principal é tornar explícito qualquer aspecto da realidade que 

esteja sendo averiguado, ampliando o entendimento aos analistas, como uma teoria que tenta 

definir a ocorrência observada. 

Por Froemming (2001), na modelagem, a principal meta do pesquisador é coletar 

visões de mundo, mesmo complexas ou descoordenadas, e montá-las de modo 

suficientemente definidas, para buscar entendimento mesmo que de forma preliminar.   

 

 

 



109 
 

 

3.3  PROPOSTA DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida visa obter, junto a agentes envolvidos na construção, 

fomento e utilização de parques tecnológicos, suas impressões e conceitos sobre o tema, a fim 

de angariar informações advindas deste grupo selecionado para avaliar o atual modelo 

adotado no Parque Tecnológico do Rio. Com base nestas percepções, traça-se um 

comparativo entre as atuais práticas e modelos já adotados em demais parques tecnológicos 

mundiais e brasileiros. 

Os fatores chave da análise de parques tecnológicos indicam que as avaliações 

possuem um viés social, baseado em percepções e valores. Portanto, em uma pesquisa sobre 

este tema, não objetiva-se exclusivamente informações padronizadas, mas os relatos dos 

participantes em função de sua experiência e dos projetos futuros sobre o assunto. 

De acordo com Froemming (2001), pesquisas qualitativas são bem aceitas para 

investigar estes tipos de situação. O método reúne um conjunto de técnicas interpretativas que 

visam descrever, decodificar e traduzir o significado de fenômenos do mundo social. A 

abordagem interpretativa utiliza o conhecimento que gera um sistema de ideias a fim de 

analisar o comportamento do consumidor, baseado no sistema e também em referências. 

Goode e Hatt (1973) afirmam que o não aproveitamento do conhecimento teórico é 

considerado como um desperdício, e que seu papel é funcionar como base, orientando a 

profundidade dos fatos a serem analisados. 

Checkland (1981) cita que mesmo assim, alguns problemas não podem ser 

formulados com uma pesquisa como meio eficiente para resolução, pois seus próprios 

objetivos resultados geram novos problemas, com limites e metas difíceis de serem 

alcançadas. 

Froemming (2001) aponta em seu estudo, que além de entrevistas em profundidade, 

outras metodologias tem potencial para realização de pesquisas qualitativas, como teoria do 

incidente crítico, técnica de repertório de grid, técnicas projetivas, análise de protocolo, 

entrevistas em grupo, mapeamento cognitivo, observações e anotações diárias. 

Desta forma, a pesquisa definida para este estudo caracteriza-se por um perfil de 

questionário qualitativo, com viés exploratório e que será aplicada em um conjunto de 

participantes, originando um sistema com características complexas. O modelo gerado e 

escolhido para ser aplicado neste trabalho é um estudo de caso onde será utilizado um 

questionário baseado na teoria do incidente crítico, expondo aspectos qualitativos para os 

respondentes. 
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Yin (1994) afirma que a análise de dados consiste na etapa mais crítica do processo 

de pesquisa qualitativa, porque as estratégias e formas de análise podem ser diferentes. O 

autor propõe que em estudos de caso, existem duas estratégias convencionais para análise: 

utilização de bases teóricas e desenvolvimento de descrição do caso e também por padrões 

adequados ao modelo, construção de uma explicação e análise de dados de forma quantitativa. 

 

3.4  MÉTODO DE PESQUISA 

 

O método escolhido para aplicar questionário com o público selecionado é a teoria 

do incidente crítico – CIT, metodologia esta aplicada em diversos estudos e que atualmente 

são utilizados em maior escala nas avaliações de satisfação ao nível de serviço prestado, 

conforme citado em Froemming (2001). 

A intenção do estudo, além de seu objetivo de correlacionar as práticas realizadas no 

Parque Tecnológico do Rio e em demais parques tecnológicos, é fomentar e ampliar a base de 

conhecimento sobre o tema. Assim, a coleta de informações sobre o tema enriquecerá o 

referencial teórico e a CIT possui relevante papel como forma de levantamento de dados e 

composição de teorias e ideias do tópico em questão. O método é reconhecido, conforme 

Froemming (2001), como tendo a essência de análise de histórias e relatos do que 

informações quantitativas exclusivamente. 

A realização das atividades, vistas como serviços de apoio no funcionamento de 

parques tecnológicos, e a qualidade prestada são denotados como uma prestação “normal” ou 

com perfil de “exceção”, sendo esta última a originária do incidente crítico. Esta situação 

ocorre quando a expectativa do consumidor é atendida de forma diferente do que o esperado, 

ou seja, sua percepção não é alcançada, seja por déficit ou por excesso. 

Gilbert e Morris (1995), conforme citado por Froemming (2001), afirmam que a CIT 

tem em sua natureza um perfil de classificação baseado em um conjunto de procedimentos 

para coleta de informações do comportamento humano e após levantá-las, devem ser 

categorizadas para serem utilizadas com finalidade de pesquisa. É um método útil a ser 

aplicado quando a complexidade do estudo de um fenômeno interpessoal causa dificuldade na 

explicação de todas as variáveis envolvidas para o correto entendimento do assunto. 
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3.5  APLICAÇÃO E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

O foco principal do estudo é angariar informações advindas dos representantes de 

empresas, órgãos de fomento e incentivo a P&D, envolvidos no sistema nacional de inovação, 

e que tenham relevante papel no Parque Tecnológico do Rio. Estes dados serão obtidos por 

intermédio da teoria do incidente crítico, com a aplicação de questionários aplicados em 

pesquisa de campo e em casos extremos, no recebimento das informações por meio remoto. 

 

3.5.1  Instrumento de Coleta de Dados 

 

O desenvolvimento de um instrumento de pesquisa com base na teoria do incidente 

crítico foi realizado, para que fosse possível levantar a percepção de um grupo de 

entrevistados perante as questões relacionadas ao tema.  

No estudo desenvolvido por Froemming (2001), a autora criou uma pesquisa de 

coleta de dados de uma instituição de ensino, a fim de avaliar o nível de serviço prestado no 

estabelecimento, conforme observação dos alunos. Dois modelos foram gerados pela 

metodologia adotada, um deles contendo uma única questão inicial solicitando a descrição dos 

incidentes, enquanto o outro modelo continha questões – mais de uma – que facilitassem as 

respostas e relatos dos respondentes. Ambos os modelos foram aplicados em testes na 

instituição, em duas diferentes turmas de alunos, sendo averiguado pela autora que o resultado 

mais adequado foi obtido com a aplicação do modelo com múltiplas questões, em virtude de 

relatos mais completos e ricos em detalhes. 

Este estudo julga que a proposta utilizada por Froemming (2001) permite uma 

compreensão adequada e pertinente das avaliações que devem ser feitas pelo universo de 

entrevistados. Por esta razão, o modelo proposto como mais adequado pela autora servirá de 

base para a composição do questionário a ser aplicado, como parte do estudo de caso e 

levantamento de impressões do grupo selecionado. 

O diferencial da pesquisa adotada pela autora citada é de que os entrevistados em seu 

estudo eram, em sua totalidade, alunos da instituição. A pesquisa em questão prevê que o 

mesmo questionário seja aplicado a diferentes agentes envolvidos, como participantes do 

Parque Tecnológico do Rio, órgãos de incentivo e fomento à pesquisa e desenvolvimento, 

empresas do setor de petróleo e gás e membros do corpo acadêmico. 
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3.5.2  Elaboração do Questionário 

 

A constituição de uma ferramenta de pesquisa e coleta de informações junto ao 

público selecionado deve permitir que as questões primordiais para saneamento das perguntas 

geradas como tema da pesquisa sejam respondidas.  

Em um primeiro momento, os objetivos da pesquisa foram elencados, a fim de 

associar as respostas que potencialmente seriam obtidas, e que deveriam elucidar as questões 

que motivaram a pesquisa. Os objetivos são: 

 

A. A convergência da cooperação tecnológica entre os participantes permite a 
construção de uma base de infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao 
surgimento de micro empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 
soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 
 

B. A robustez de um setor industrial que possa ter condições de ser competitivo e 
autônomo, sem que existam regras de Conteúdo Local de modo imperativo. 

 
C. Agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo 

de excelência tecnológica, qualificação profissional e P&D que podem tornar o 
Brasil não somente um exportador de petróleo e derivados, mas especialmente 
também um exportador de tecnologias, conhecimentos e inovações para a 
indústria de petróleo e gás mundial, conferindo vantagens competitivas à 
indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural 
no país tiver declínio. 

 
D. Evolução tecnológica, com inovações e desenvolvimento de técnicas, materiais e 

serviços, que possa gerar diferencial competitivo. 
 

E. Garantir qualificação profissional e capacidade de inovação – fornecedores e 
fabricantes – para atender as demandas futuras, de forma a garantir o pleno 
emprego dos setores produtivos locais. 

 
F. Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais 

que possam comprometer a produtividade ou competitividade global. 
 

G. Política de conteúdo local desenvolvida, para gerar robustez às empresas do 
setor de petróleo e gás e a sua cadeia de fornecedores locais. Tenta-se assegurar 
uma participação industrial nacional alavancada em decorrência da aplicação de 
políticas industriais voltadas para fomentar o Conteúdo Local da produção de 
bens e serviços utilizados nos campos de petróleo e gás no país. 

 

A partir destes objetivos da pesquisa, define-se também cada fase do questionário, 

que engloba um grupo de perguntas relacionadas com um tópico. Desta forma, julga-se que o 

entendimento e a associação do entrevistado com as perguntas agrupadas por tópicos e os 
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objetivos tornem-se mais simplificado, permitindo ampliar a ênfase que as respostas poderiam 

ter em cada assunto discutido. Os tópicos foram definidos como: 

 

A. Objetivos da atuação em parques tecnológicos 
 

B. Entrada para atuar em parques tecnológicos 
 

C. Gestão dos projetos 
 

D. Inovação 
 

E. Expansão de atuação 
 

F. Visão e coparticipação do Governo 
 

G. Papel e relacionamento com Incubadoras de empresas 
 

H. Participação da Universidade 
 

I. Atividades de Comunicação 
 

Com a estrutura de apresentação e os tópicos que norteiam as questões constantes do 

instrumento de pesquisa definidos, o passo seguinte seria a elaboração das questões. Para isto, 

uma série de conceitos associados aos temas referentes ao estudo foi listada, e com esta base, 

as questões foram formatadas visando convergência entre os objetivos da pesquisa e a 

intenção propriamente dita da pergunta, isto é, o que se esperava da resposta dos participantes 

das entrevistas. A constituição das questões, respostas possíveis disponibilizadas e as 

indicações dos tópicos e objetivos associados à formatação do questionário estão descritas no 

Anexo I. 

Seguindo esta metodologia, uma versão preliminar da ferramenta de pesquisa foi 

elaborada. Porém, este instrumento deveria sofrer uma avaliação de consistência junto a um 

potencial entrevistado, para conferir a aderência aos objetivos definidos para a aplicação do 

questionário. Para verificar a descrição das questões, checando a formulação da pergunta, 

entendimento correto por parte do entrevistado e consistência das opções de respostas 

oferecidas, realizou-se uma entrevista com perfil de teste, tendo como participante um 

respondente relacionado com uma empresa do setor de petróleo e gás, diretamente 

relacionado com atividades de P&D. 

A realização desta primeira entrevista englobava a aplicação da versão preliminar do 

questionário, onde o participante foi convidado a responder às perguntas, mas também 
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poderia indicar potenciais melhorias, tanto na elaboração das questões quanto na opção de 

respostas. Em atividade adicional à aplicação do questionário preliminar, ocorreu a medição 

dos tempos decorridos na aplicação de todas as perguntas, tanto na leitura e entendimento das 

questões, quanto do período de tempo necessário para que a resposta fosse dada pelo 

entrevistado. A avaliação e comentários gerados pelo primeiro entrevistado constam no 

Anexo II, documento este que evidencia as sugestões dadas. 

Como resultado desta avaliação preliminar, alguns dos acertos sugeridos pelo 

entrevistado foram aplicados no questionário, originando a versão final que foi aplicada aos 

demais potenciais entrevistados, contendo 20 perguntas, conforme Anexo III. 

O primeiro bloco contém seis perguntas que tem por meta verificar os objetivos para 

participação em Parques Tecnológicos, seja em relação ao retorno obtido ou pelos atrativos 

relevantes que poderiam configurar vantagens competitivas no setor industrial, 

especificamente no atendimento mandatório às regras de Conteúdo Local para o setor de 

petróleo e gás no Brasil. 

As três questões seguintes tem o objetivo de verificar se as organizações possuem um 

encadeamento de atividades relacionadas à inovação apropriada para início de sua 

participação em Parques Tecnológicos, e também um processo de gestão de projetos bem 

caracterizado e compreendido, sendo descrito na forma de padrões, procedimentos, 

ferramentas e métodos. 

As perguntas 10 a 13 têm por objetivo verificar se a expansão de atividades dos 

participantes nos Parques Tecnológicos é relevante ou há estritamente foco na atuação local. 

Finalmente, as perguntas 14 e 15 procuram medir a influência do cenário econômico 

dos mercados mundiais e nacional na continuidade de suporte do governo. As questões 16 e 

17 procuram entender a avaliação do programa de incubadoras de empresas no Parque 

Tecnológico do Rio. A questão 18 avalia a impressão dos participantes quanto ao papel da 

universidade nas decisões pertinentes ao Parque Tecnológico e seu grau de envolvimento. As 

questões 19 e 20 procuram descrever a opinião dos envolvidos sobre a forma e metodologia 

de comunicação de resultados. 

 

3.5.3  Seleção de Participantes 

 

O objetivo da aplicação da pesquisa é obter, junto ao grupo de atores diretamente 

relacionados com o assunto de Parques Tecnológicos e seus desdobramentos, quais as 

atividades e práticas devem ser priorizadas para fomentar o crescimento e consolidação do 
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Parque Tecnológico do Rio como polo impulsionador da pesquisa, desenvolvimento e 

inovação na atividade industrial no país, para assegurar a capacidade própria e autossuficiente 

para atender a demanda originada pelo crescimento do setor de petróleo e gás, gerando 

riqueza no país, baseada no regulamento de Conteúdo Local até mesmo quando estas 

exigências deixarem de ter caráter mandatório. 

O mapeamento dos potenciais entrevistados ocorreu em consultas realizadas junto ao 

sítio do próprio Parque Tecnológico do Rio, identificando empresas atualmente já instaladas 

na localidade, e também foram convidados a participar órgãos de fomento governamental e 

privado de incentivo a pesquisa e inovação, agências do governo, Ministérios relacionados à 

política de educação, ciência, inovação e tecnologia, entre outros. 

A pesquisa foi planejada para ser realizada preferencialmente de forma direta, em 

que o entrevistado estivesse frente a frente com o entrevistador, minimizando os riscos de má 

interpretação ou falta de entendimento completo de algum ponto, durante a entrevista. 

Entretanto, algumas restrições em relação ao cronograma de atividades e impedimentos 

logísticos durante o período utilizado para as entrevistas não permitiram que estas consultas 

presenciais ocorressem com a totalidade dos respondentes. 

O universo de participantes contemplava 27 potenciais respondentes do questionário. 

Inicialmente, a realização de entrevistas presenciais foi planejada para todos os envolvidos, 

com o envio de comunicação formal por correio eletrônico e contatos telefônicos. Alguns dos 

contatos diretos do universo incialmente definido foram obtidos por indicação do orientador 

desta dissertação e por indicação do setor de Desenvolvimento Estratégico do Mercado 

Fornecedor de Bens e Serviços – Petrobras / Área de Materiais. 

Porém, para uma parte do universo inicial selecionado, não foi possível identificar 

um responsável direto para recrutamento, sendo a única opção possível o envio do mesmo 

para correios eletrônicos disponibilizados nas páginas das participantes mapeados na Internet. 

Entretanto, esta forma de contato não se mostrou tão eficaz quanto o envio do questionário 

diretamente para as pessoas ligadas à área de P&D, e certamente contribuiu para o baixo 

índice de respondentes. O prazo disponibilizado para resposta do questionário enviado por 

meio remoto foi de aproximadamente duas semanas, sendo que grande parte dos participantes 

que se interessaram em responder a pesquisa de forma remota enviaram suas respostas na 

mesma semana em que receberam o formulário. Porém, um grupo de participantes demandou 

um tempo maior para envio das respostas, em virtude de necessidade de confirmação da 

veracidade do estudo e ratificação do sigilo das respostas encaminhadas. 
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Para uma minoria dos participantes foi necessário um contato telefônico, para 

fornecer mais informações sobre os objetivos do trabalho, assegurar a utilização das 

informações apenas para fins acadêmicos e reiterar a relevância da participação para o estudo. 

Dos 27 participantes mapeados incialmente, 8 respondentes foram entrevistados 

presencialmente, enquanto 9 respondentes encaminharam suas impressões por meio remoto. 

Uma condição solicitada por todos os respondentes para efetivar a participação neste estudo 

foi a manutenção de confidencialidade de nomes dos respondentes e da organização que os 

mesmos representavam.  

Por tratar-se de um estudo de cunho específico para avaliar as condições do ambiente 

de P&D e suas conexões com práticas de inovação em Parques Tecnológicos, não há 

necessidade de entendimento ou mapeamento de potenciais participantes e suas estratégias de 

atuação. O foco exclusivo se restringe aos conceitos adotados por todos os agentes envolvidos 

para fortalecer as atividades de inovação em seus nichos de atuação, que são fortemente 

relacionadas com a participação e envolvimento destes agentes com o Parque Tecnológico do 

Rio, havendo ou não experiências anteriores em outros Parques Tecnológicos. Por esta razão, 

a solicitação de confidencialidade é aceita pelo estudo, a fim de abarcar o máximo de 

informações, disponibilizada mediante esta condição. 

 

3.6  COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

O levantamento das informações repassadas pelos respondentes, que participaram de 

forma remota ou por meio de entrevistas presenciais, foi realizado com auxílio de planilha 

eletrônica, considerado pelo autor do estudo como uma ferramenta adequada para conferir 

agilidade e segurança na tabulação das respostas dadas pelos participantes. 

A elaboração do questionário em planilha eletrônica apresenta as perguntas definidas 

pelo estudo, de forma que não fosse possível a alteração do conteúdo. Cada questão possui um 

campo específico para apontamento da resposta, que se diferencia em virtude da forma de 

preenchimento: células azuis indicam que o entrevistado deveria optar por uma resposta 

(opção fechada), e as células amarelas deveriam ter a resposta preenchida por meio dos 

entrevistados (opção aberta). 

Em termos de questões abertas, as perguntas 1 e 5, diferentemente das demais, não 

solicitam aos respondentes a indicação de um simples posicionamento em relação à questão 

dada. Pede-se ao participante que aponte, dentre algumas opções listadas, a ordem de 

preferência considerada conforme sua percepção, com base na relevância de cada opção (em 
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ambas as questões, padroniza-se que os itens mais relevantes sejam ordenados de modo 

crescente). Evidentemente, é permitido ao participante adicionar outras motivações, caso seja 

de sua preferência e opinião. 

A questão 19 se caracteriza pela mescla de opção aberta e fechada. A pergunta 

principal possui um adendo que corresponde a um possível complemento da resposta dada. É 

solicitado ao participante que indique se há necessidade de expandir os resultados obtidos em 

sua atuação no Parque Tecnológico (questão fechada), e caso a resposta dada seja afirmativa, 

qual o método a ser utilizado para tal atividade (questão aberta). 

As demais questões (2 a 4, 6 a 18 e 20) solicitam ao respondente que indique suas 

opiniões e julgamento de forma simples. 

Dentre o grupo previsto incialmente de 27 potenciais respondentes, o estudo teve um 

retorno de 17 questionários preenchidos, numa taxa de 63% de participação. Comparando 

apenas as empresas convidadas por meio remoto, 19 empresas foram contatadas, com 9 

respostas positivas, o que confere uma taxa de sucesso de 47%, considerada satisfatória para 

este tipo de pesquisa. Segundo Kanel (2008), em pesquisas realizadas por meio remoto, a taxa 

média de respostas é de cerca de 5%, bem abaixo do obtido neste estudo. 

Dentre o total de 17 respondentes, e conforme metodologia adotada por Froemming 

(2001), utilizada nesta pesquisa, os grupos de avaliados deveria ser diferenciado, para que as 

impressões conferidas por cada agrupamento fosse comparada entre si, e também com os 

demais grupos. Os avaliados foram divididos em 4 grupos, conforme descrição abaixo, 

apresentando sua denominação e também sua abreviação, e o quantitativo de respostas obtidas 

para cada grupo encontra-se descrito no gráfico 21. 

 

• Empresas participantes do Parque Tecnológico do Rio (PT) 
 

• Empresas atuantes no setor de Petróleo e Gás (P&G) 
 

• Órgãos de fomento a P&D (FOM) 
 

• Participantes da Academia e Universidades (ACAD) 
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Gráfico 21 - Diferenciação dos participantes conforme sua atuação 

 
 

Assim, os resultados obtidos foram trazidos para uma planilha eletrônica, a fim de 

consolidar as informações, tanto de forma consolidada para cada questão, como também 

evidenciando as variações de respostas dentro de cada grupo.  

Para as questões 1 e 5, o mapeamento das respostas foi feito segundo diferentes 

métodos, com base na média de colocação, na quantidade de ocorrência como opção de maior 

importância e pela quantidade de declínios de resposta. Esta diferenciação se justifica pela 

avaliação de diferentes percepções, especificamente quando avaliados de forma consolidada 

entre todos os grupos, evidenciando a variação de importância conforme os grupos avaliados. 

 

3.7  LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A seguir, foram relacionadas algumas limitações do método de pesquisa adotado, 

limitações essas que de forma alguma invalidam os resultados que serão apresentados no 

próximo capítulo. 

 

A. Apesar de P&D, inovação, adequação a Conteúdo Local e participações em 
Parques Tecnológicos serem reconhecidos como temas relevantes e estratégicos 
para as organizações modernas, muitos convidados podem ter receio de 
participar de pesquisas sobre o assunto – mesmo as qualitativas, como é o caso 
deste estudo – para não evidenciar possíveis fragilidades ou depor contra a 
própria estrutura. Podem também preferir não divulgar informações sobre o 
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tema, em virtude de caráter muitas vezes sigiloso e empresarial da atuação em 
P&D, especialmente em relação a demais competidores. 
 

B. Há o risco eventual de má interpretação ou de entendimento das questões, além 
de tradução fidedigna dos conceitos e práticas associados às atividades de P&D 
ou relacionados a atuação com Parques Tecnológicos ou atendimento a 
Conteúdo Local quando o respondente participou por meio remoto. 

 
C. As pesquisas de percepção, quando aplicadas a mais de um entrevistado dentro 

da mesma organização, por exemplo, podem revelar resultados distintos entre si, 
por conter o fator subjetividade nas respostas. 
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4  RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo de caso, por intermédio do questionário utilizado, tem por objetivo 

mapear junto aos agentes envolvidos na construção, fomento e utilização do Parque 

Tecnológico do Rio suas impressões e conceitos sobre este tipo de estrutura dedicado a 

pesquisa em desenvolvimento. Desta forma, e conhecendo o foco deste Parque no apoio a 

cadeia do setor de petróleo e gás atuante no Brasil, busca-se ampliar a visão de todos os 

envolvidos neste empreendimento, em especial as organizações já atuantes no Parque 

Tecnológico do Rio, empresas do setor de petróleo e gás, agentes de fomento a P&D e 

membros do corpo acadêmico. 

Com base nestas percepções, procura-se traçar um modelo para participação e 

atuação no Parque Tecnológico para cada perfil dos envolvidos e também de forma 

consolidada. A partir desta avaliação conjunta, a comparação entre as atuais práticas no 

Parque Tecnológico do Rio, e demais exemplos de modelos já adotados em outros Parques 

Tecnológicos mundiais e brasileiros, serão julgados em relação aos modelos sugeridos pelos 

participantes. 

 

4.2  RESULTADOS E AVALIAÇÕES 

 

As respostas dadas pelos 17 participantes que encaminharam suas impressões, 

retornando o questionário enviado de forma remota ou realizaram entrevistas presenciais, 

foram analisadas de forma desassociada, sendo possível diferenciar as opiniões e julgamentos 

realizados por cada grupo de participantes do estudo. Mesmo com esta fragmentação, o estudo 

também tem como premissa avaliar as respostas dadas para cada questão em uma visão 

consolidada, que representa a tendência que os participantes como um todo tem para cada 

tópico avaliado. 

Um ponto que deve ser destacado é relacionado ao sigilo solicitado pelos 

respondentes, no tocante ao reconhecimento das organizações e nomes dos participantes. Por 

isto, nas avaliações realizadas, nenhuma nomenclatura utilizada faz menção ou se refere a 

qualquer uma das organizações convidadas a participar, tampouco cita nomes dos 

respondentes, para não caracterizar nenhuma hipótese de referência. Há, porém, a 
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identificação do nível de hierarquia de cada respondente dentro da organização participante, 

conforme tabela 8. 

 

Tabela 8 - Nível hierárquico dos respondentes 
 

Nível hierárquico dos respondentes Quantidade 

Gerentes 4 

Coordenadores 4 

Gerentes Setoriais 3 

Analistas 2 

Representantes Técnicos 1 

Gerentes de P&D 1 

Diretores 1 

Professores 1 

 
 

A questão nº 1 discute os principais motivadores e prioridades para que ocorra a 

participação em projetos de Parques Tecnológicos, sendo solicitado aos respondentes que 

indiquem os aspectos mais relevantes, dentre as opções apresentadas. O questionário solicita 

que as motivações mais importantes sejam classificadas em ordem crescente, por cada 

entrevistado. Desta forma, o item com menor ponderação média se caracteriza por ser 

reconhecido como a opção mais relevante. Em uma visão consolidada de todos os 

respondentes, as respostas dadas pelos participantes indicam o resultado da questão inicial, 

descrito no gráfico 22. 

 

 
Gráfico 22 - Ponderação Média atribuída à questão nº 1 
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De acordo com estes resultados, as motivações listadas e suas respectivas pontuações 

aplicadas pelos respondentes retratam que as principais razões para participação no Parque 

Tecnológico são “Novas oportunidades de negócio” e “Foco específico em atendimento às 

exigências de Conteúdo Local”.  

Porém, estas duas opções retratam diferentes vetores de motivação para as 

organizações. Enquanto o desenvolvimento de novos negócios é um dos pilares do incentivo 

ao fortalecimento do setor industrial de um país, angariando novas capacitações técnicas e 

humanas, o cumprimento de obrigações normativas, como é o caso do Conteúdo Local, não 

pode ser desassociado da ampliação e fortalecimento do setor industrial, nem dos objetivos 

embutidos na aplicação da política industrial no país. Isto é, deve-se trabalhar para que o 

atendimento às exigências normativas, como é o caso da Política de Conteúdo Local para o 

setor de petróleo e gás no Brasil, seja uma parte integrante da política industrial brasileira, e 

não apenas uma lacuna a ser preenchida, tornando possível a participação no setor. O 

principal objetivo é fortalecer a indústria, com recursos, técnicas, conhecimento e mão de 

obra, a fim de que no futuro, a indústria nacional continue sendo capaz de responder e atender 

aos desafios e demandas, sem que exista caráter mandatório da Política de Conteúdo Local. 

Duas análises foram realizadas buscando elucidar estas potenciais diferenças nas 

motivações para cada grupo de participantes. A primeira avaliação, ainda com base nas 

respostas consolidadas que reúne todos os grupos, procura evidenciar as motivações que 

foram mais vezes pontuadas como sendo a condição mais importante para participação, dentre 

o universo de todos os respondentes, de acordo com o gráfico 23. 

 

 
Gráfico 23 - Motivações julgadas como opção “Mais Importante”, na questão nº 1 



123 
 

 

Assim, observa-se que dentre as motivações listadas, a que representa “Novas 

oportunidades de negócio” teve cinco respondentes que a consideram como o objetivo mais 

importante a ser alcançado em uma eventual participação no projeto do Parque Tecnológico. 

Entretanto, a motivação “Foco específico em atendimento às exigências de Conteúdo Local” 

teve oito respondentes a julgando como principal objetivo de participação. Outra motivação, 

“Localização geográfica próxima de polos consumidores”, teve quatro respostas indicando-a 

como principal objetivo. 

A segunda avaliação realizada mostra a diferença das respostas dadas para cada 

grupo de participante. Os questionários respondidos e suas pontuações foram analisados em 

separado para cada um dos quatro grupos, e desta forma, foi possível encontrar a média de 

pontuação de cada motivação para cada grupo.   

A metodologia de formação da ordem de precedência foi semelhante ao realizado 

para a análise consolidada das respostas: em função das pontuações dadas pelos respondentes, 

elaborou-se uma ordenação com base na média, gerando um diferente perfil para cada grupo, 

conforme tabela 9. Para efeito de comparação, destaca-se que a coluna “Geral” da tabela 

apresenta a ordenação obtida para a análise consolidada das 17 respostas dadas pelos 

participantes (descritas no gráfico 22). 

 

Tabela 9 - Ordenação de relevância para cada grupo avaliado 

Objetivo Global 

Grupos Avaliados 

Empresas 
no Parque 

Tecnológico 

(PT) 

Empresas 
de 

Petróleo e 
Gás 

(P&G) 

Agências 
de 

Fomento 

(FOM) 

Corpo 
Acadêmico 

(ACAD) 

Novas oportunidades de negócio 
1º 1º 2º 2º 1º 

Foco específico em atendimento às 
exigências de Conteúdo Local 

2º 2º 1º 4º 2º 

Localização geográfica próxima de 
polos consumidores 

3º 3º 5º 1º 4º 

Estar ao alcance de novas tecnologias 4º 5º 3º 5º 6º 

Usufruir do ambiente de pesquisa e 
formação de profissionais qualificados 

5º 6º 7º 3º 5º 

Potenciais vantagens competitivas para 
estabelecimento das atividades no país 

6º 4º 8º 7º 2º 

Obtenção de benefícios com troca de 
conhecimento entre participantes 

7º 7º 4º 5º 8º 

Aumento de produtividade 8º 7º 5º 8º 7º 

 



124 
 

 

Conforme observado nos campos destacados, a motivação “Novas oportunidades de 

negócio” que obteve a menor média das pontuações dadas por todos os respondentes, é 

também reconhecida por dois grupos (participantes do Parque Tecnológico do Rio e 

Participantes da Academia e Universidades) como sendo o mais relevante dos possíveis 

objetivos de participação em Parques Tecnológicos. Os demais grupos classificam este 

objetivo como o segundo mais importante dentre as opções apresentadas. Por esta razão, 

apesar de no gráfico 23 esta motivação não ser indicada com maior incidência de escolha 

como principal objetivo, torna-se a melhor classificada na análise consolidada em virtude do 

reconhecimento de todos os participantes sobre a importância deste objetivo, sendo na pior 

das hipóteses, o segundo objetivo mais importante. 

Para o grupo de empresas atuantes no setor de petróleo e gás, o objetivo principal é o 

atendimento às exigências de Conteúdo Local. Para os demais grupos participantes, 

excetuando-se os órgãos de fomento a P&D, este item também é reconhecido com 

importância no processo de participação em Parques Tecnológicos para o setor em análise. A 

maior incidência de respostas desta motivação, observada no gráfico 23, é justificada pelo fato 

do bloco de empresas atuantes no setor de petróleo e gás ser o mais numeroso em relação aos 

demais agrupamentos. 

Os participantes ligados a órgãos de fomento julgam o atendimento às exigências de 

Conteúdo Local de forma não tão destacada em função de suas iniciativas que visam 

promover o desenvolvimento industrial brasileiro, não apenas baseado no atendimento 

pontual, com perspectivas e estratégias de curto prazo, que podem ser a forma de atuação de 

algumas organizações. Estes órgãos planejam um cenário de maior amplitude, envolvendo o 

máximo possível de interessados, a fim de criar um ambiente que permita a toda a cadeia de 

petróleo e gás no país, sejam empresas dedicadas à exploração e produção quanto sua rede de 

fornecedores, se fortaleça e tenha capacidade de atender aos desafios locais, tornando-se 

robusta para atender ao mercado local e também se tornando referência para o mercado 

mundial, alavancando diversos setores da economia nacional. Desta forma, na visão dos 

órgãos de fomento, o Parque Tecnológico e suas atividades correlatas seriam ferramentas 

úteis para apoiar o crescimento da indústria nacional, auxiliando ao cumprimento das 

obrigações de Conteúdo Local, mas gerando benefícios futuras em termos de consolidação da 

capacidade técnica e fabril do setor. Por estas razões, os objetivos classificados como mais 

importantes pelo grupo são “Localização geográfica próxima de polos consumidores”, “Novas 

oportunidades de negócio” e “Usufruir do ambiente de pesquisa e formação de profissionais 

qualificados”, que representam o envolvimento pretendido da esfera acadêmica, das 
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organizações de petróleo e gás e também do fomento ao potencial de desenvolvimento 

regional do Rio de Janeiro como um polo de desenvolvimento do setor industrial dedicado aos 

empreendimentos de petróleo e gás, fortemente localizados na região Sudeste do Brasil. 

A questão nº 2 procura medir, dentre o universo de respondentes, se os objetivos de 

participação seriam mantidos caso a Política de Conteúdo Local não fosse imperativa. No 

gráfico 24 identifica-se que há correntes divergentes sobre a efetivação ou não de entrada no 

Parque Tecnológico, pela validade ou não das normas estabelecidas de Conteúdo Local para o 

setor de petróleo e gás no Brasil. 

 

 
Gráfico 24 - Participação sem ocorrência de Conteúdo Local, na questão nº 2 

 
 

Um total de oito respondentes indicou que participariam do Parque Tecnológico 

mesmo sem o caráter imperativo da Política de Conteúdo Local, enquanto a mesma 

quantidade de participantes indicou um cenário contrário, onde declinariam de participação 

caso a Política em questão não fosse mandatória. Apenas um respondente deixou de opinar 

nesta pergunta. O perfil dos grupos que indicaram suas posições apresentam os órgãos de 

fomento e membros do corpo acadêmico com respostas afirmativas à questão, ou seja, 

participariam mesmo sem as exigências de Conteúdo Local. Porém, os participantes dos 

grupos de participantes do Parque Tecnológico do Rio e empresas do setor de petróleo e gás 

indicaram que possivelmente não participariam, caso o Conteúdo Local não fosse imperativo. 

Para identificar o dilema criado pelas duas perguntas iniciais deste questionário, uma 

análise foi gerada, conforme o gráfico 23, associando as respostas negativas sobre a 
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manutenção de participação sem a Política mandatória de Conteúdo Local e qual a principal 

motivação de participação alegada por estes mesmo respondentes, na questão nº 1. 

 

 
Gráfico 25 - Associação das respostas negativas da questão 2 com objetivos principais, da questão 1 

 
 

Observando as respostas indicadas, os declínios de participação foram provenientes 

dos respondentes que tinham, em sua grande maioria, apontado o cumprimento das exigências 

de Conteúdo Local como principal motivador de participação, tanto de respondentes do grupo 

de empresas já alocadas no Parque Tecnológico quanto de empresas do setor de petróleo e 

gás. Assim, é possível que alguns participantes tenham objetivos restritos sobre a participação 

em Parques Tecnológicos, com foco de curto prazo, especificamente para tornarem-se aptos a 

entrar no mercado e atender às necessidades previstas nos contratos de cessão das áreas, junto 

a ANP. 

Em termos de avaliação sobre a continuidade de fomento em P&D, a questão nº 3 

procura identificar junto aos respondentes qual a expectativa de apoio dos stakeholders e seus 

investimentos em projetos no Parque Tecnológico em um cenário de longo prazo (maior que 

cinco anos), que são evidenciados no gráfico 26. Observa-se que há uma perspectiva de 

aumento de relevância do Parque Tecnológico do Rio para os envolvidos, especialmente pelo 

desenvolvimento que a região e o setor deverão experimentar com o início da exploração de 

petróleo e gás na região do Pré-Sal. Destaca-se também que para os respondentes, não há 

redução dos investimentos esperada para esta atividade. 
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Gráfico 26 - Perspectiva de investimentos dos stakeholders, na questão nº 3 

 
 

Uma questão complementar (nº 4) solicita a indicação de prazo para que o 

participante obtenha retorno sobre os investimentos realizados, para analisar se os envolvidos 

possuem perfil de imediatismo ou aceitam os riscos envolvidos neste projeto. De acordo com 

as informações repassadas pelos dezessete participantes, o horizonte entre 3 a 5 anos teve 

cinco respostas enquanto o prazo estipulado como ideal por seis respondentes foi de 5 a 10 

anos. Porém, dois respondentes indicam que o retorno financeiro não é primordial neste tipo 

de atividade, não sendo condicionante para efetivar a participação dos mesmos. 

A questão nº 5 possui uma metodologia de levantamento de dados semelhante à 

questão nº 1, procurando avaliar os benefícios esperados por cada participante, quando integra 

um projeto de Parque Tecnológico. Também foi solicitado que os respondentes indicassem os 

benefícios mais relevantes, dentro das opções apresentadas e também os menos importantes, 

classificando-os em ordem crescente. Não estava vedada a inclusão de qualquer benefício, por 

parte do respondente, à lista apresentada pelo questionário. Em uma visão consolidada das 

dezessete respostas dadas, o cenário traçado pelos participantes é visualizado no gráfico 27. 
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Gráfico 27 - Ponderação Média atribuída à questão nº 5 

 

Pelo resultado observado, o principal resultado gerado pela participação no Parque 

Tecnológico do Rio é “Permitir o alcance da meta imperativa de Conteúdo Local”. Outros 

possíveis benefícios relevantes são citados: “Aumentar participação em um mercado 

específico” e “Fortalecer a tríplice hélice (Universidade, governo e empresa)”.  

Pode-se entender esta colocação por parte dos respondentes como uma análise 

imediatista dos potenciais benefícios gerados em prol dos participantes e envolvidos em um 

Parque Tecnológico. O atendimento às atuais metas de Conteúdo Local existentes nas 

licitações realizadas pela ANP, que é um fator primordial na definição dos vencedores das 

áreas oferecidas para exploração de petróleo e gás, é certamente uma vantagem competitiva 

para uma organização em relação às demais empresas de petróleo e gás. Entretanto, pelo 

número de respondentes, conforme gráfico 28 entende-se que outros grupos avaliados 

indicam este benefício como o mais importante. 

 

 
Gráfico 28 - Benefício apontado como “Mais Importante”, na questão nº 5 
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Esta maior incidência de respostas ao benefício de atendimento às metas de 

Conteúdo Local pode ser explicado em razão das necessidades de cumprimento dos 

percentuais exigidos pela ANP e ratificados pelas empresas de petróleo e gás nos leilões dos 

blocos. Porém, o percentual de Conteúdo Local é avaliado em todas as etapas de exploração e 

produção, desde as atividades iniciais de sondagem e avaliação geofísica e geológica até a 

produção e processamento de petróleo e gás nas plataformas. Desta forma, os 

empreendimentos são minuciosamente detalhados e desmembrados em componentes que são 

medidos e recebem certificação de determinado percentual de Conteúdo Local por entidades 

classificadas pela ANP para tal função. 

Assim, a prestação de um serviço de levantamento de dados geofísicos ou o 

fornecimento de um equipamento de grande porte que fará parte de um FPSO40 deve 

contabilizar as parcelas de suas atividades ou suprimentos que tem origem nacional. Por isso, 

a qualificação e desenvolvimento de ferramentas nacionais, como por exemplo, softwares de 

tratamento de dados geofísicos, e o aprimoramento ou evolução de novas técnicas fabris ou 

materiais desenvolvidos em Centro de Pesquisa, tendo como exemplo a possibilidade de que 

equipamentos que passem a ser constituídos e fabricados nacionalmente são fundamentais 

para suportar os índices necessários e compromissados de Conteúdo Local.  A participação de 

uma empresa que faça parte da cadeia de suprimentos do setor de petróleo e gás dentro de um 

Parque Tecnológico permitirá que ela tenha vantagem competitiva, estando na vanguarda da 

geração e absorção de inovações, além de estar em constante troca de informações e parcerias 

técnicas com demais interessados. 

O benefício do fortalecimento entre a esfera acadêmica, governo e as empresas 

retrata a convergência que os interesses destes envolvidos devem praticar. Os potenciais 

benefícios podem ocorrer na promoção do ambiente propício de utilização da base de 

conhecimento gerado pela academia e também com a oferta de profissionais qualificados 

oriundos das universidades. Aliado ao incentivo governamental em ampliar as práticas de 

inovação, que é um dos pilares das políticas industriais, procura-se desenvolver o atendimento 

que as empresas de petróleo e gás e sua cadeia de suprimentos necessitam alcançar, em 

termos de volume e tecnologia disponíveis, de forma a garantir recursos adequados para a 

atividade de exploração e produção de petróleo e gás, neste caso. 

                                                           
40 Floating Production Storage and Offloading. Terminologia adotada para representar tipo de navio utilizado 

pela indústria petrolífera para a explotação (produção), armazenamento petróleo e/ou gás natural e escoamento 
da produção por navios aliviadores. 
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Conforme metodologia apresentada no estudo das respostas da questão nº 1, uma 

análise complementar procura detalhar as variações citadas para cada grupo de participantes. 

Os dezessete questionários respondidos e suas pontuações foram analisados em separado para 

cada um dos quatro grupos, e assim, obtém-se a média de pontuação de cada benefício para 

cada grupo.   

A tabela 10 apresenta a ordenação com base na média das pontuações dadas por cada 

grupo para cada benefício, gerando um perfil para cada grupo. Para efeito de comparação, 

destaca-se que a coluna “Geral” da tabela apresenta a ordenação obtida para a análise 

consolidada das respostas dadas pelos participantes (descrita no gráfico 27). 

 
Tabela 10 - Ordenação de relevância para cada grupo avaliado, na questão nº 5 

 

Objetivo Global 

Grupos Avaliados 

Empresas 
no Parque 

Tecnológico 

(PT) 

Empresas 
de 

Petróleo e 
Gás 

(P&G) 

Agências 
de 

Fomento 

(FOM) 

Corpo 
Acadêmico 

(ACAD) 

Permitir alcance de metas 
imperativas de Conteúdo Local 

1º 1º 1º 2º 2º 

Aumentar participação em um 
mercado específico 

2º 4º 3º 1º 3º 

Fortalecer a tríplice hélice 
(Universidade, governo e empresa) 

3º 2º 6º 2º 1º 

Garantir maior competitividade 
com inovações 

4º 6º 4º 4º 4º 

Gerar patentes 5º 4º 5º 6º 5º 

Promoção de inovação dentro da 
empresa 

6º 7º 2º 5º 7º 

Favorecer a aliança e troca de 
conhecimentos com empresas já 
estabelecidas na região 

7º 3º 7º 6º 6º 

 

De acordo com a tabela 10, os participantes dos grupos de empresas já alocadas no 

Parque Tecnológico e empresas do setor de petróleo e gás tem a visão de que os benefícios 

mais relevantes sejam aqueles que permitam cumprir as necessidades de Conteúdo Local, em 

virtude dos compromissos firmados com a ANP. Neste caso, as empresas que são 
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fornecedoras de bens e serviços também necessitam ter uma parcela de sua produção nacional 

de bens e serviços, para ser contabilizada nos índices de Conteúdo Local para cada 

empreendimento. 

Também se observa que os órgãos de fomento procuram não apenas suportar as 

necessidades do mercado, de atendimento a Política de Conteúdo Local, mas há a missão 

embutida em sua existência, que é auxiliar no desenvolvimento industrial, calcado na 

competitividade sem que exista oneração ou prejuízo de prazos. Por esta razão, fica 

evidenciado que o benefício “Aumentar participação em um mercado específico” seja 

relevante para este grupo. 

Ainda há a opinião da esfera acadêmica, que aponta a robustez da união do corpo 

acadêmico, governo e empresas como o benefício preferencial. Destaca-se que este benefício 

é pouco valorizado pelo grupo das empresas de petróleo e gás, que de forma diferente dos 

demais grupos, indica a “Promoção da inovação dentro da empresa” como um benefício 

procurado pelas organizações que deve ser disseminado em seu cotidiano e sendo parte 

integrante de sua cultura organizacional, em uma participação em Parques Tecnológicos. 

A questão nº 6 discute junto aos respondentes qual a perspectiva de sucesso 

considerada, na obtenção de patentes, para entender o retorno que as práticas de inovação e 

desenvolvimento tecnológico geram de expectativa nos participantes. Dois respondentes 

indicaram não possuir condições de julgar tal item. Das quinze respostas válidas, nove 

participantes declararam que se entre 10% a 25% dos projetos gerarem patentes próprias, 

considera-se o resultado satisfatório. 

Conforme a estrutura definida para o questionário, as seis perguntas iniciais 

procuravam detalhar aspectos relacionados aos objetivos dos possíveis participantes e 

envolvidos no Parque Tecnológico. Os blocos seguintes têm como meta detalhar aspectos de 

entrada e gestão operacional no Parque. 

A avaliação da pergunta nº 7 questiona aos participantes se para a entrada de um 

agente no Parque Tecnológico devem existir práticas de Soft Landing41, que facilitam a 

entrada e início das atividades. Segundo as respostas dadas pelos participantes, todos apontam 

que este tipo de promoção deve ocorrer, seja por um programa específico do Parque 

Tecnológico, seja por intermédio de outros agentes estabelecidos anteriormente. Apenas um 

respondente declarou não conhecer este tipo de iniciativa e não emitiu sua opinião, quanto a 

este ponto. 

                                                           
41 Oferecer soluções fáceis e práticas a organizações, de forma a entrarem noutros mercados, fornecendo-lhes um 

conjunto de diferentes serviços de apoio. 
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Para o entendimento da gestão das atividades, na questão nº 8 os entrevistados são 

arguidos sobre o apoio que a administração do Parque Tecnológico poderia prestar para 

enriquecer o gerenciamento de projetos em andamento das organizações. Assim, os 

entrevistados opinaram sobre a hipótese da promoção, por parte dos gestores do Parque 

Tecnológico, de treinamento específico para gerenciar projetos. Quinze respondentes, dentre 

todos os participantes, consideram esta iniciativa válida, sendo seis opiniões direcionadas para 

que o treinamento ocorra de modo prévio à entrada em operação no Parque Tecnológico, 

enquanto os demais nove respondentes concordam com a iniciativa, mas sem restrição de 

prazo para ocorrer, podendo ser realizado em prazo posterior a entrada. Dois respondentes 

indicaram não existir a necessidade desta iniciativa. 

A questão nº 9 atua junto aos participantes para a avaliação sobre os conceitos de 

difusão das atividades relacionadas ao processo de inovação para além da própria empresa, e 

passe a englobar também outras empresas, mercados e agentes, na denominada open 

innovation42. Conforme gráfico 29, os grupos indicam, em grande parte, a importância destas 

práticas, a fim de integração entre os vetores que tem participação no sistema de inovação, 

não restringindo resultados e trânsito de conhecimentos entre os agentes.  

 

 
Gráfico 29 - Avaliação da necessidade de práticas, da questão nº 9 

 

                                                           
42 Conceito criado por Henry Chesbrough, professor da Universidade de Berkeley. Descreve a ideia de que as 

indústrias e organizações que promovem pensamentos, processos e pesquisas abertos, a fim de melhorar o 
desenvolvimento de seus produtos, proverem melhores serviços para seus clientes, aumentar a eficiência e 
reforçar o valor agregado. As organizações podem e devem usar ideias internas e externas, assim como 
caminhos internos e externos para o mercado. 
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Porém, o tema de ampliação da rede de interessados em inovação já havia sido 

discutido na questão nº 1, que mede a importância de possíveis objetivos para cada 

participante. Nesta questão, uma das opções é “Obtenção de benefícios com troca de 

conhecimento entre participantes”. Como observado na tabela 10, este objetivo teve uma 

relevância não tão destacada quantos demais objetivos sugeridos. Desta forma, uma análise 

foi realizada a fim de detectar a variação de respostas e quais as potenciais razões para esta 

diferença, conforme gráfico 30. 

 

 
Gráfico 30 - Avaliação da diferença de respostas entre questão nº 9 e questão nº 1 

 

As respostas “SIM” e “NÃO” dadas na questão nº 9 foram diferenciadas no gráfico 

30 em diferentes cores. As treze respostas afirmativas foram apresentadas em barras azuis 

enquanto as três respostas negativas foram dispostas em barras de cor vermelha. A média das 

respostas afirmativas indica a colocação média sugerida pelos respondentes, que é 5,41. Já as 

respostas negativas, em uma amostra menor de opiniões, resultam em uma colocação média 

de 5,66. 

Verificando a distribuição das respostas dadas pelos quatro diferentes grupos, 

percebe-se a inexistência de um comportamento padrão em algum deles, o que impossibilita 

uma conclusão sobre um julgamento aceitável de valorização ou depreciação da questão de 

open innovation. Porém, podemos indicar uma hipótese de que as empresas julgam o conceito 

de ampliação da base de envolvidos em inovação importante, mas que na prática, algumas 

atividades não sejam realizadas, por diferentes motivos. Então, quando analisados pelos 

respondentes com mais alternativas, ela pode não ser tão relevante. Quando julgada 

individualmente, passa a ter uma importante conotação dentro do ambiente de inovação. 



134 
 

 

A pesquisa, a partir da questão nº 10, passa a ter um cunho de investigação sobre 

aspectos de expansão das atividades do Parque Tecnológico, isto é, verifica as estratégias de 

atuação dedicadas a um projeto, ou possibilidade de convergência entre demais projetos em 

andamento, além de exportação e importação de técnicas e troca de conhecimento. 

A questão inicial deste bloco analisa a importância que o participante do Parque 

Tecnológico tem para a prestação de serviços para colaborar na solução de eventuais 

problemas ou no aprimoramento e desenvolvimento da região onde se localiza. As respostas 

indicam que cerca de 80% dos participantes julgam que é importante se dedicar em prol do 

avanço da região, seja de forma intensiva ou ocasional. 

A questão nº 11 correlaciona a participação no Parque Tecnológico do Rio com outra 

participação em outro Parque Tecnológico, nacional ou internacional. A maior parte dos 

respondentes não tem objeção quanto a esta ampliação, porém dois respondentes indicam que 

a melhor estratégia quando atuante em um Parque Tecnológico é a dedicação exclusiva. 

Em prosseguimento a avaliação da expansão de atividades, e com intuito de medir a 

importância da relação entre diferentes agentes envolvidos no Parque Tecnológico, na questão 

nº 12 os participantes foram solicitados a opinar sobre a necessidade de estabelecer tais 

parcerias, e qual o nível esperado de robustez desta associação, para incrementar o fluxo de 

troca de conhecimento entre os agentes. Conforme o gráfico 31 identifica-se a valorização 

dada pelos respondentes, onde todos consideram no mínimo uma necessidade “moderada” de 

ter este tipo de relação com outros envolvidos. 

 

 
Gráfico 31 - Nível de importância das relações entre agentes 
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A questão nº 13 relaciona a viabilidade de associar os resultados obtidos no Parque 

Tecnológico do Rio não apenas para as organizações envolvidas, mas utilizá-los em demais 

projetos e pesquisas locais ou estrangeiras. Dez respondentes indicam que pretendem realizar 

esta prática, enquanto quatro respondentes manterão foco apenas nos projetos locais. Outros 

três respondentes declinaram da resposta para esta questão. 

A avaliação da influência governamental também é feita nesta pesquisa junto aos 

participantes, por intermédio da questão nº 14. O papel do governo e suas respectivas 

agências e órgãos de apoio são fundamentais na promoção e desenvolvimento de centros de 

pesquisa e parques tecnológicos. A situação econômica não favorável, entretanto, pode ser um 

possível entrave na atuação governamental, diminuindo o repasse de investimentos, fomento à 

qualificação profissional através de programas de ensino (técnico, universitário e acadêmico), 

penalizando o fortalecimento do setor ligado à inovação no país. Por esta razão, os 

participantes foram questionados sobre os impactos que problemas na situação econômica 

brasileira acarretariam sobre o nível de participação governamental para iniciativas de 

pesquisa. Conforme gráfico 32 evidencia-se queda no apoio dado pela esfera pública 

brasileira aos projetos ligados à inovação. Dos dezesseis respondentes, a maior parte 

apresenta visão de redução dos incentivos, enquanto os demais respondentes consideram a 

manutenção do apoio dado pelo governo. Nenhum dos participantes considera um aumento da 

participação governamental, caso ocorra uma piora da situação econômica nacional. 

 

 
Gráfico 32 - Influência da economia brasileira nos programas nacionais de P&D 
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A questão nº 15 complementa o julgamento dos respondentes sobre o impacto da 

situação econômica no amparo e incentivo da esfera pública a programas de incentivo à P&D. 

Pela globalização, a situação econômica de um determinado país pode sofrer interferência por 

problemas econômicos de outras localidades, em virtude de desvalorizações cambiais, 

impacto na balança comercial e restrições de importações, entre outras razões. Por isso, os 

respondentes avaliaram a mesma questão anterior, porém, com foco não mais na economia 

brasileira, mas sim pela economia mundial, como um todo. O gráfico 33 apresenta a maciça 

preocupação dos envolvidos neste estudo com a influência econômica mundial. Todos os 

respondentes válidos apresentam um panorama de redução do suporte público brasileiro nos 

programas de P&D, em caso de crises econômicas mundiais, que possam interferir no 

panorama brasileiro.  

Destaca-se, nesta avaliação, o maior receio da influência exterior no programa do 

Parque Tecnológico do Rio do que eventuais restrições geradas por problemas na economia 

do Brasil. A precaução pode ter como justificativa a participação de diversos agentes 

estrangeiros no Parque Tecnológico, o que em uma eventual crise econômica mundial, pode 

alterar significativamente as estratégias de operação destas organizações, impactando 

negativamente nas atividades de promoção de inovação. 

 

 
Gráfico 33 - Influência das economias mundiais nos programas nacionais de P&D 

 
 

As duas próximas questões envolvem a análise do programa de incubadoras de 

empresas, que vigora no projeto.  A questão nº 16 solicita aos respondentes que apontem qual 

o julgamento possuem sobre o atual programa. O gráfico 34 mostra que uma parcela 
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significativa dos respondentes (seis participantes) declara que não conhecem o programa. 

Outro ponto relevante nesta questão é que apenas dois respondentes julgam o programa atual 

adequado, em necessidade de melhorias. Outros quatro respondentes citam que o modelo 

atual é adequado, porém pode ser mais bem trabalhado. Esta análise indica, claramente, que o 

programa deve ser muito mais divulgado entre os participantes e demais interessados. 

Especificamente, um trabalho de promoção deve ser realizado também nas universidades e 

nas organizações participantes, favorecendo a convergência de conhecimentos, 

desenvolvimento de ideias e a valorização das práticas empreendedoras dos novos 

profissionais qualificados, via academia, para gerar novos fornecedores de bens e serviços 

para a cadeia de petróleo e gás. 

 

 
Gráfico 34 - Avaliação sobre Programa de Incubadora de Empresas, da questão nº 16 

 
 

A questão nº 17, também sobre incubadoras de empresas, visa medir a avaliação dos 

participantes quanto ao lançamento de novas empresas e sua maturação, tornando-se robustas 

e atuando como um player na cadeia de fornecedores. A expectativa dos participantes também 

pode ser medida nesta questão no que tange a agilidade de efetivação e manutenção das 

empresas oriundas do programa de incubadoras. De dezesseis respostas válidas, três 

participantes indicam que entre 10 a 20% de empresas iniciadas no Programa de Incubadoras 

e mais nove participantes apontam que entre 20 a 30% de empresas criadas são esperadas que 

alcançassem sucesso. 

A avaliação do percentual de sucesso do programa de Incubadoras de empresas 

talvez seja ampliada, e consequentemente, mais valorizada por todos os agentes envolvidos no 

Parque Tecnológico, se o programa fosse mais difundido, conforme se observa nas respostas 

emitidas pelos participantes na questão anterior.  
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O papel da universidade, um dos pilares do conjunto de agentes que atuam na 

promoção dos programas de inovação e práticas de P&D, também foi abordado no estudo, 

através da questão nº 18. A representatividade da área acadêmica nesta metodologia de 

pesquisa é notadamente reconhecida, como origem de mão de obra qualificada, promotora de 

novos estudos, técnicas e avanços tecnológicos realizados dentro dos centros de ensino e 

também tendo papel de gestor compartilhado com os demais participantes do Parque 

Tecnológico. Os entrevistados foram abordados sobre o nível de atuação que a universidade 

deve possuir sobre as decisões. De acordo com nove respondentes, a universidade participa 

com um poder de decisão maior que os demais envolvidos. Outros sete respondentes declaram 

que a participação deve ocorrer, mas em uma posição igualitária entre todos os representantes. 

Apenas um respondente cita a participação da universidade apenas como ouvinte, sem 

interferência nas decisões. 

A visão da participação da universidade é importante, pois, no caso do Parque 

Tecnológico do Rio, o empreendimento tem como base a utilização do campus da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e seus centros de pós-graduação. Outras 

experiências já desenvolvidas na localidade mostram uma integração bem sucedida entre a 

UFRJ e a Petrobras, na solidificação do Centro de Pesquisas da empresa, que conta com 

suporte da universidade, para desenvolvimento de projetos conjuntos. Esta medida de 

ampliação de parceria entre a esfera pública (universidade) e organizações privadas (caso de 

empresas do setor de petróleo e gás) encontra benefícios, como é o caso atual, onde segundo 

Novo (2011), a ANP exige que 1% da receita bruta de campos de petróleo e gás no país, 

pagadores de participação especial, são destinados à pesquisa e desenvolvimento. O benefício 

que vem da aplicação desta lei de investimentos em P&D pode ser percebido pelo movimento 

dos grandes clientes, principalmente a Petrobras, em trazer fornecedores para o processo de 

co-criação43, visto que é necessário o investimento obrigatório na área de P&D, e a empresa 

pode não ser capaz de promover, por conta própria, a aplicação destes recursos em projetos. 

Por isso, o estabelecimento de novas fronteiras de realização de projetos voltados para P&D é 

importante para cumprir as exigências normativas e também aumentar sua capacidade de 

inovação.  

As últimas questões abordam o fator comunicação entre os envolvidos. Como parte 

da integração pretendida entre os participantes do Parque Tecnológico, os entrevistados foram 

                                                           
43 Relação do cliente no processo de produção, interagindo com a empresa na busca da criação de valor 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). Os consumidores enriquecem sua atividade em relação aos 
fornecedores, atuando fortemente no processo de criação de valor, pela facilidade de acesso às ferramentas 
necessárias para a colaboração e co-criação. 
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convidados, através da questão nº 19, a responder sobre a concordância em divulgar seus 

resultados para os demais integrantes do projeto. Sete integrantes não concordam em publicar 

suas práticas e resultados. Dez respondentes indicaram que não há objeção em promulgar suas 

realizações, resguardando claramente informações consideradas empresariais, ou seja, aquelas 

que não são divulgadas por tratar-se de dados particulares e que configuram vantagem 

competitiva perante os demais envolvidos. Esta questão, especialmente, possui uma segunda 

etapa, onde os respondentes que declaram concordância em expor seus resultados devem 

sugerir qual método deve ser utilizado. Como a opção de resposta era aberta, os respondentes 

apontaram diferentes nomenclaturas para a forma de apresentação. Dos dez entrevistados que 

concordam em informar os demais participantes sobre seus resultados no Parque Tecnológico, 

seis indicam que apenas informativos descrevendo as realizações são suficientes, enquanto os 

demais quatro respondentes declaram que devem ser realizados encontros entre os líderes de 

cada envolvido para debate e apresentação dos resultados.  

Um tema relacionado à comunicação, de forma crescente no panorama atual 

mundial, é a utilização de redes sociais para divulgação, publicação de estudos e massificar a 

informação sobre o projeto. O público alvo desta iniciativa é o grupo discente das 

universidades, colaborando bastante para ampliar o conhecimento acerca do tema. Assim, a 

questão nº 20 aborda esta iniciativa e solicita aos participantes que emitam suas impressões 

sobre este ponto. Nove respondentes declaram que não consideram esta prática tão relevante 

para o Parque Tecnológico. Os demais oito participantes concordam com a existência deste 

serviço, mas não de forma intensiva, podendo ser aplicado com serviços terceirizados ou 

apenas como serviço de apoio, realizados part time. 

A partir da avaliação das respostas dadas pelos participantes às 20 questões, de forma 

global, isto é, considerando que todos os respondentes tenham os mesmo objetivos e por isso 

são enquadrados em um único grupo, e também de forma absoluta, restringindo a avaliação 

dentro de cada um dos 4 grupos, o estudo procura mapear potenciais semelhanças entre as 

resposta global e o perfil de cada um dos grupos. 

A seguir, a tabela 11 descreve as indicações preferenciais entre cada grupo: empresas 

participantes do Parque Tecnológico do Rio (PT); empresas atuantes no setor de Petróleo e 

Gás (P&G); órgãos de fomento a P&D (FOM); e participantes da Academia e Universidades 

(ACAD), e verifica se ocorre ou não semelhança. A tabela 11 identifica a semelhança como 

“congruência” e em caso contrário, como “incongruência”. 

É listada para cada questão a resposta global, e para cada grupo participante, a célula 

com o caractere “S” indica se a resposta do grupo possui congruência com a resposta global e 
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o caractere “N” indica incongruência. Para identificação visual, as incongruências estão nos 

campos de cor escura. Ao final, são contabilizadas as semelhanças entre a visão de cada grupo 

em relação ao resultado global da pesquisa. 

 

 Tabela 11 - Avaliação das respostas da pesquisa global em relação a cada grupo 
 

Questão Resposta Global 
Congruências ou Incongruências 

PT P&G ACAD FOM 

1 Atrativo principal: novas oportunidades de negócios S N S S 

2 Participaria se Conteúdo Local não fosse imperativo N N S S 

2a Não participaria se Conteúdo Local não fosse imperativo S S N N 

3 Aumento de apoio dos stakeholders em longo prazo S S S S 

4 Retorno entre 5 a 10 anos S S N N 

5 Benefício principal: alcançar metas de Conteúdo Local S S N N 

6 10 a 25% dos projetos se tornarem patentes S S S S 

7 Atividades facilitadoras durante entrada no Parque N S S S 

8 Treinamento sobre gerenciamento de projetos pós-entrada S S N S 

9 Praticar “open innovation” S S S S 

10 Atuar de forma intensiva em apoio a região S S N S 

11 Envolvimento em outros projetos na região N N N S 

12 Forte relação inter-agentes S S S S 

13 Intenção de apoio a agentes internacionais S S S N 

14 Suporte regrediu com situação econômica brasileira S S S S 

15 Suporte regrediu com situação econômica mundial S S S S 

16 Programa de incubadoras de empresas, não conhecido. S S N N 

17 20 a 30% de empresas criadas com sucesso S S S S 

18 Universidade com poder maior de voto S S S N 

19 Conhecer resultado dos demais participantes S S N N 

20 Não deve ter gestor social S S S N 

CONGRUÊNCIAS COM RESULTADO GLOBAL 18 18 13 12 

INCONGRUÊNCIAS COM RESULTADO GLOBAL 2 2 7 8 

  
 

Observa-se, especificamente, que a questão 2 teve duas respostas aceitáveis: “Sim, 

participaria se a política de Conteúdo Local não fosse imperativa” e  “Não, não participaria se 

a política de Conteúdo Local não fosse imperativa”. Logo, todos os grupos tiveram suas 

respostas condizentes com as respostas globais, e os campos identificados com hachuras, 

exclusivamente para esta questão, não foram contabilizados como incongruências. 
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Nas demais questões, a resposta global foi única, e em função da quantidade de 

congruências entre as respostas dadas pelos grupos, avalia-se que os grupos de participantes 

do Parque Tecnológico e de empresas do setor de petróleo e gás são as que mais se 

aproximam do modelo baseado na resposta global, tomado como padrão de comportamento 

dos envolvidos na pesquisa. Nota-se também certo alinhamento entre as respostas dos grupos 

de participantes do Parque Tecnológico e de empresas do setor de petróleo e gás, conforme 

tabela 12. Desta forma, uma nova análise pode ser realizada nas respostas dadas por estes dois 

grupos. As indicações semelhantes à resposta global estão nos campos claros, e as variações 

estão nos campos de cor escura. As respostas em negrito indicam diferenças entre as visões 

dos dois grupos. 

 

Tabela 12 - Comparação entre resposta global e resposta dos grupos de participantes do Parque Tecnológico e de 
empresas do setor de petróleo e gás. 

 

Questão Resposta Global PT P&G 

1 Atrativo principal: novas oportunidades de negócios Idêntico ao global 
Foco em atender 

exigência de 
Conteúdo Local 

2 Participaria se Conteúdo Local não fosse imperativo? Idêntico ao global Idêntico ao global 

3 Aumento de apoio dos stakeholders em longo prazo Idêntico ao global Idêntico ao global 

4 Retorno entre 5 a 10 anos Idêntico ao global Idêntico ao global 

5 Benefício principal: alcançar metas de Conteúdo Local Idêntico ao global Idêntico ao global 

6 10 a 25% dos projetos se tornarem patentes Idêntico ao global Idêntico ao global 

7 Atividades facilitadoras durante entrada no Parque Não necessário Idêntico ao global 

8 Treinamento sobre gerenciamento de projetos pós-entrada Idêntico ao global Idêntico ao global 

9 Praticar “open innovation” Idêntico ao global Idêntico ao global 

10 Atuar de forma intensiva em apoio a região Idêntico ao global Idêntico ao global 

11 Envolvimento em outros projetos na região Não se envolver Não se envolver 

12 Forte relação inter-agentes Idêntico ao global Idêntico ao global 

13 Intenção de apoio a agentes internacionais Idêntico ao global Idêntico ao global 

14 Suporte regrediu com situação econômica brasileira Idêntico ao global Idêntico ao global 

15 Suporte regrediu com situação econômica mundial Idêntico ao global Idêntico ao global 

16 Programa de incubadoras de empresas, não conhecido. Idêntico ao global Idêntico ao global 

17 20 a 30% de empresas criadas com sucesso Idêntico ao global Idêntico ao global 

18 Universidade com poder maior de voto Idêntico ao global Idêntico ao global 

19 Conhecer resultado dos demais participantes Idêntico ao global Idêntico ao global 

20 Não deve ter gestor social Idêntico ao global Idêntico ao global 
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A diferença observada na questão Nº 1 é entendida pelo fato da participação dos 

agentes destes dois grupos (participantes do Parque Tecnológico e de empresas do setor de 

petróleo e gás) no Parque Tecnológico já ocorrer, e por seus objetivos diferirem em função da 

aplicação. As empresas já envolvidas no Parque Tecnológico têm foco ampliado na geração 

de pesquisas e inovação, e as empresas de petróleo e gás atuam como parceiros do 

empreendimento e receptores/colaboradores das inovações desenvolvidas pelos participantes 

do Parque Tecnológico.  

O segundo ponto de diferença entre os dois grupos se trata da avaliação feita sobre a 

aplicação de práticas de soft landing. Como esta atividade retrata a facilidade de entrada no 

empreendimento, entende-se que a posição das empresas já estabelecidas no Parque 

Tecnológico seja de não dedicar extrema relevância a este ponto. Os demais envolvidos, como 

é o caso das empresas de petróleo e gás, julgam que o apoio para a entrada no projeto é 

importante. Como dentre os envolvidos, o grupo que já passou pelas etapas de entrada no 

empreendimento julga que esta fase de transição transcorre sem problemas – por esta razão, 

indica a não necessidade de atividades facilitadoras, podemos entender que as atuais práticas 

são convenientes e atendem aos participantes. 

Os dois grupos, entretanto, diferem na concepção de ideias de atuação em demais 

projetos na região do Parque Tecnológico. O resultado global aponta uma possível extensão 

de atuação, enquanto os dois grupos em questão declaram a preferência pelo foco exclusivo. 
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5  CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados observados no capítulo anterior, com a descrição das 

percepções dos respondentes convidados a participar do estudo, podemos indicar que os 

projetos de Parque Tecnológicos são relevantes no desenvolvimento de estratégias de 

operações baseados na Politica Industrial de promoção de Conteúdo Local. 

Os objetivos macros desta Política são: aumento do parque fabril, geração de maior 

valor agregado dos itens produzidos no país, aumento dos investimentos em infraestrutura e 

tecnologia, aumento do nível de emprego e renda e elevação do nível de exportação e 

reduções das importações. De acordo com Petrobras (2013), os resultados práticos desta 

política podem ser verificados nos índices crescentes de Conteúdo Local verificados nas 

contratações para o setor de petróleo e gás, com consequente injeção de recursos no parque 

industrial brasileiro por meio das aquisições realizadas, que incentiva e torna necessária a 

contratação de profissionais e aumento de emprego no país.  

O aumento de demanda direcionada para o mercado local, para atendimento das 

exigências normativas de Conteúdo Local no setor de petróleo e gás, de forma singular, não 

desenvolverá a indústria nacional. É necessário que exista um crescimento da capacidade 

fabril não apenas de quantidade de homens-hora, mas de recursos técnicos e qualificação 

profissional. 

As atividades de P&D e inovação são importantes neste processo de enriquecimento 

de capacidade e entendimento/domínio de novas tecnologias, que servirão de insumo para 

aprimoramento das empresas nacionais. A troca e compartilhamento de informações e 

conhecimentos entre diferentes agentes (empresas privadas, órgãos de fomento, academia e 

demais envolvidos) tornam-se ferramentas vantajosas nesta busca de tornar a indústria 

nacional autossuficiente, quando não ocorrer prejuízos de valor, qualidade ou prazos, para 

atendimento do mercado local. 

No caso do Brasil, o setor de petróleo e gás vem experimentando crescimento desde 

a década de 1990, mas passou a ter reconhecimento mundial a partir da descoberta da região 

do Pré-Sal. Desta forma, o governo promove, em função deste cenário favorável de 

crescimento econômico em razão das atividades do setor de petróleo e gás, a adoção da 

política de aquisições locais de bens e serviços. 
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As mesmas estratégias foram utilizadas em demais localidades que experimentaram 

desenvolvimento semelhante de um setor, que utilizam a confluência da tríplice hélice para 

sustentar o suprimento deste novo mercado local. 

Por exemplo, na Noruega, um período de transição no setor de petróleo e gás 

norueguês ocorreu entre 1985 e 1996, quando paulatinamente a exigência de participação da 

empresa estatal petrolífera se reduziu, e assim, a indústria norueguesa começou a se 

internacionalizar. Até os dias de hoje, a imperatividade da Política de Conteúdo Local vem 

sendo reduzida, implicando na menor participação do Estado e da empresa estatal, que não só 

não participa mais de todas as licenças, como tem de competir em igualdade de condições 

com as demais empresas.  

O surgimento da indústria de petróleo e gás na Noruega acarretou na introdução de 

política industrial com base em Conteúdo Local, para impulsionar o desenvolvimento do setor 

industrial e crescimento econômico do país. Um pouco antes da atividade do setor de petróleo 

e gás do país se destacar como principal atividade norueguesa, o país tinha relevante 

competitividade no setor da navegação e construção de embarcações. Esta é uma das quebras 

da similaridade entre a situação brasileira e norueguesa. O Brasil esteve na vanguarda da 

construção naval até a década de 1980, quando o setor se reduziu a quase inexistência de 

atuação. Com o crescimento do setor de petróleo e gás no Brasil, foi necessário todo o 

processo de reaprendizagem para a indústria local adquirir condições para atender a demanda. 

Isto foi possível através da entrada de empresas estrangeiras que com seu conhecimento 

permitiram apoiar a indústria brasileira a se adequar à construção naval moderna. 

A política norueguesa permitia e fomentava, para preencher a lacuna de 

desenvolvimento, a participação de agentes e instituições estrangeiras no país, se 

estabelecendo e contribuindo para o enriquecimento da base industrial do país, por intermédio 

de transferência de conhecimento, parcerias e incentivos mandatórios em P&D. A política de 

Conteúdo Local norueguesa não impunha metas nem requisitos de conteúdo local mínimo. As 

empresas de petróleo e gás deveriam fornecer a lista de participantes nas concorrências pra 

suprimentos de bens e serviços, nas quais o Ministério de Petróleo e Energia do país poderia 

incluir empresas locais. Como incentivo, as empresas que participassem e propusessem 

elevado percentual de conteúdo local eram favorecidas nas rodadas subsequentes. Desta 

forma, a ênfase da politica norueguesa para a cadeia de fornecedores do setor de petróleo e 

gás esteve voltada para o apoio à diversificação industrial e a inovação, que contemplava não 

apenas o aumento do Conteúdo Local, mas também conferir competitividade global, para 

favorecer a internacionalização de sua cadeia produtiva local. 
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No modelo norueguês, o Estado incentivava mecanismos para fomentar a inovação, 

incentivando investimentos em P&D, que podem ser totalmente abatidos nos impostos 

devidos, de maneira que o governo arcaria com 78% dos custos de P&D das empresas. Com 

estas exigências, o Estado desempenhou importante papel na indução da formação de clusters 

voltados às atividades offshore, reunindo áreas de armazenagem, logística integrada, centros 

de pesquisa e tecnologia e fornecedores de equipamentos e serviços a serem prestados em 

bases competitivas para as operadoras. 

Como resultado da política de incentivo norueguesa para pesquisa e geração de 

inovações para suporte à politica industrial compreendeu a criação da universidade de 

Stavanger, com foco nas necessidades da indústria de petróleo e gás, e do Parque Tecnológico 

voltado para fomentar a inovação na indústria local e garantir a interação entre essa 

universidade e a indústria. Para ampliação da rede de conhecimento entre empresas, a política 

industrial norueguesa incentiva empresas estrangeiras que atuam no país para que 

contratassem fornecedores nacionais, e em paralelo investissem em P&D no País e 

transferissem know-how para instituições locais.  

O Brasil tem conhecimento já desenvolvido em algumas áreas, por ser pioneiro em 

diversas atividades da atuação no setor de petróleo e gás, como é o caso de exploração e 

produção de petróleo e gás em grandes profundidades. Todo o aparato e técnicas tiveram seu 

desenvolvimento local, com existência também de suprimentos estrangeiros, como por 

exemplo, ligas metálicas especiais para atuação em campos do Pré-Sal, mais críticos em 

função de suas características físico-químicas. Este desenvolvimento, porém, não ocorre 

diretamente nos participantes no setor de petróleo e gás. A cadeia de suprimentos destas 

empresas é que, em função da complexidade de demanda (por volume ou pelas características 

técnicas), devem atuar pro ativamente na detecção e desarmamento dos gargalos para ter 

condições de suprir o mercado.  

Esta ampliação do rol de interessados na participação do Parque Tecnológico é uma 

das principais formas de garantir a integração mais ampla entre diversos envolvidos e em 

todos os elos da cadeia de suprimentos. Quanto mais diversificada, menor a probabilidade de 

que alguma demanda não será capaz de ser atendida localmente. 

A pesquisa realizada com os agentes convidados, neste estudo, demonstra que o 

atendimento às metas de Conteúdo Local, sejam estas já definidas durante os leilões de 

concessões ou que serão determinadas para os processos futuros, é uma razão para 

participação no Parque Tecnológico do Rio. Esta visão é justificada não como uma posição 

incorreta diante da proposta governamental e também dos objetivos de instituição do Parque 
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Tecnológico. A eventual entrada de um participante em projetos nacionais não é simples e 

desta forma, instaurar uma planta fabril e com isso passar a atender os requisitos de Conteúdo 

Local não é trivial. Há todo um processo de planejamento de entrada no projeto, estudos que 

devem ser desenvolvidos para avaliar condições de fabricação e também diferentes modos de 

produção local, seja pela completa instalação de uma planta fabril no país, seja na atuação em 

parceria com empresas nacionais já estabelecidas no país ou até mesmo, na integração com 

um fabricante local. 

Portanto, ao desejar cumprir tal objetivo, os respondentes reiteram que participarão 

no Parque Tecnológico de forma integral, mas com a crença de que seu desenvolvimento 

fabril para ter fabricação local será simplificado com sua entrada no Parque Tecnológico do 

Rio. Outra razão que aponta para tal julgamento é de que alguns dos participantes que 

opinaram desta maneira já são estabelecidos em diferentes mercados dentro do setor de 

petróleo e gás, tanto em prestação de serviços quanto suprimentos de bens. Por isto, o objetivo 

de entrar em novos mercados pode não ser tão relevante, pela já participação em diferentes 

nichos deste mercado. 

Um ponto de atenção é a visão de que apenas o Conteúdo Local impulsionou a 

criação e desenvolvimento do Parque Tecnológico. A razão para este alerta vem em função 

dos princípios da política industrial, que é não ser vigente de forma contínua. A meta é apoiar 

o crescimento, fomentar e dar robustez às empresas para se desenvolverem e atingirem 

autossuficiência local e ter condições de galgar mais mercados externos. Em determinando 

momento, a política deixará de ser mandatória, e o setor industrial deve ser capaz de atender 

às demandas locais. Por isso, torna-se importante que sejam criados mecanismos que 

garantam a continuidade das atividades do Parque Tecnológico, mesmo que as exigências de 

Conteúdo Local sejam reduzidas ou quando elas forem revogadas, por seus objetivos terem 

sido alcançados. 

Somado a esta visão dos respondentes, observa-se que o retorno financeiro é 

esperado entre 3 e 10 anos. De acordo com a perspectiva de vigência da exploração de 

petróleo e gás na região do Pré-Sal, o estudo considera que a participação das empresas não 

deve contemplar rapidez na obtenção de resultados. A longevidade da atividade de exploração 

pode ser medida pela duração da concessão dos blocos licitados pela ANP (35 anos). Além 

disto, a tecnologia utilizada nas ferramentas de exploração e produção é constantemente 

aprimorada, o que pode impactar no prazo reduzido de utilização de determinado avanço 

tecnológico. Desta forma, caso os participantes manifestem participação condicionada à 

obtenção de resultados financeiros em curto prazo, o Parque Tecnológico pode oferecer 
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condições especiais de financiamento, por exemplo. Entretanto, pelo porte das empresas 

participantes, entende-se que este problema poderá ocorrer em maior escala com as 

microempresas que surgem como resultado deste ambiente de convergência e 

desenvolvimento profissionais e empreendedor. 

Porém, o receio de dificuldades econômicas é observado quando o estudo questionou 

aos participantes eventuais dificuldades quando a situação das economias brasileiras e 

mundiais apresentasse algum problema. Pelas respostas indicadas, a situação econômica 

mundial acarreta mais preocupação do que o panorama brasileiro. A perspectiva de recessão 

na matriz das empresas estrangeiras influencia negativamente a concessão de recursos para 

fomento e P&D. Entretanto, outro viés deste cenário favorece o cenário brasileiro: 

dificuldades econômicas restringem também novos investimentos, sendo o Brasil um polo de 

desenvolvimento, em virtude da alavancagem do setor de petróleo e gás e demais atividades 

correlatas. Assim, o Brasil poderia canalizar a atenção e se tornar uma oportunidade para estas 

empresas internacionais, que manteriam sua atuação no Parque Industrial. 

Por estas razões, os mecanismos anteriormente citados de eventual concessão de 

financiamento quando necessário podem ser importantes, para que nenhum participante 

alegue redução de investimentos em virtude de recessão ou corte de custos. É fundamental 

considerar que as atividades de P&D requerem tempo, investimentos e estudos para que 

posteriormente os benefícios sejam alcançados, agregando valor tanto de retorno financeiro 

quanto de forma intangível, como o aumento da rede de integração com demais integrantes do 

sistema de inovação e aumento do nível de conhecimento da organização. 

Um ponto que se destaca na pesquisa realizada é o pequeno conhecimento dos 

participantes entrevistados sobre o programa de incubadoras de empresas no Parque 

Tecnológico do Rio. Poucos indicaram que o programa é adequado. A grande maioria dos 

respondentes aponta que o programa necessita de melhorias, e outro grupo relevante destaca 

que não tem conhecimento. Por isso, julga-se importante que seja conduzido a todos os 

integrantes e potenciais interessados (empresas de mesmo ramo, com negócios semelhantes, 

subfornecedores) informativos, para massificar a compreensão e forma de atuação do 

programa de incubadora de empresas. Além disto, as práticas de co-criação são uma 

ferramenta importante para reforçar o modo de operação e criar novas fronteiras de 

participação. 

O estudo, durante a elaboração da pesquisa, reuniu os participantes em 4 diferentes 

grupos, de acordo com o papel desempenhado. A avaliação das respostas, no capítulo 4, 

descreve os resultados de duas maneiras: de modo consolidado, tratando as informações de 
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todos os respondentes em uma base única, como se todos fossem representantes de uma 

mesma unidade; e também de forma distinta, evidenciando as diferenças de opinião entre os 

grupos. 

Como evidenciados nas tabelas 11 e 12, no capítulo 4, verifica-se a similaridade 

entre o perfil de respostas entre os grupos de participantes do Parque Tecnológico e de 

empresas do setor de petróleo e gás. Assim, o estudo indica que se pode formatar um modelo 

padrão de práticas que abordem os tópicos: 

 

− Objetivos da atuação em parques tecnológicos 
 

− Entrada para atuar em parques tecnológicos 
 

− Gestão dos projetos 
 

− Inovação 
 

− Expansão de atuação 
 

− Visão e coparticipação do Governo 
 

− Papel e relacionamento com Incubadoras de empresas 
 

− Participação da Universidade 
 

− Atividades de Comunicação 
 

Apesar de o modelo ser formatado com base em opiniões e julgamentos oriundos dos 

grupos participantes do Parque Tecnológico e de empresas do setor de petróleo e gás, sugere-

se que seja aplicado a todos os envolvidos. A base de informações, geradas com base nos 

relatos de apenas dois grupos é entendido como possível, pois englobam as empresas que 

atuam diretamente nos projetos, e uma vez que os dois outros grupos de envolvidos (Órgãos 

de fomento a P&D e Participantes da Academia e Universidades) se destacam como 

orientadores e patrocinadores dos projetos. 
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5.2  RECOMENDAÇÕES 

 

É recomendável que os próximos estudos, visando avaliar os conceitos e 

metodologia de atuação em geral dos Parques Tecnológicos, incluam visitas técnicas a todos 

as localidades, para entrevistas presenciais. Para validação as respostas do questionário de 

pesquisa, também se deseja ampliar o número de entrevistas, e não que algumas das respostas 

sejam dadas por meio remoto.  

As amostras sejam um pouco maior, tanto do quantitativo total de respondentes, 

quanto do número de participantes alocados em cada grupo, de acordo com seu papel na 

esfera de atuação do Parque Tecnológico. Pois quanto maior o tamanho da amostra, mais fiéis 

serão os resultados obtidos tanto da pesquisa direta como nas avaliações estatísticas. 

É esperado que o aumento dos controles e a melhoria da gestão sobre os Parques 

Tecnológicos levem ao maior conhecimento sobre as atividades de inovação e P&D, 

propiciando melhores decisões organizacionais que, por sua vez, levem a resultados melhores.  

Esta seria uma forma de trabalhar quantitativamente a proposta deste trabalho, de 

cunho mais qualitativo, estendendo, inclusive, esta análise para um grupo maior de 

participantes no futuro.  
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ANEXO II 

Proposta de Questionário (PARA EMPRESAS-AGENTES DO GOVERNO-ASSOCIAÇÕES DE CLASSE-ACADEMIA) 

INDICAÇÃO: EXIBIR APENAS A QUESTÃO E AS OPÇÕES DE RESPOSTA 

• NOTA DO EDITOR 1: O documento apresentado não condiz com o que será utilizado nas entrevistas. Apenas 

esta versão continha a intenção da pergunta e o objetivo associado ao problema. 

• NOTA DO EDITOR 2: Planeja-se formatar questionário em formato.xls (Microsoft Excel) com opções de 

respostas já descritas, bastando ao entrevistado escolher e clicar, facilitando leitura e ordenação. 

• Os itens em MAIUSCULAS E SUBLINHADAS são decorrentes das alterações propostas pelo entrevistado 

• A informação “Tempo Utilizado” se refere ao tempo cronometrado para leitura, interpretação e resposta 

formulada por parte do entrevistado. 

1 - Quais os principais atrativos para participar de um parque TECNOLÓGICO (ordenar 1 – mais importante a 7 – menos 

importante)? (SUGESTÃO: INDICAR EM LINHAS DIFERENTES, PARA TORNAR MAIS SIMPLES A RESPOSTA ORDENADA, POR 

PARTE DO ENTREVISTADO. QUANDO EXISITIREM MUITAS OPÇÕES DE RESPOSTA, TAMBÉM REDIGIR LINHA A LINHA). 

Opções: Localização geográfica próxima de polos consumidores; Usufruir do ambiente de pesquisa e formação de 

profissionais qualificados; Novas oportunidades de negócio; Potenciais vantagens competitivas para estabelecimento das 

atividades no país; Obtenção de benefícios com troca de conhecimento entre participantes; Foco específico em 

atendimento às exigências de Conteúdo Local; Aumento de produtividade; Estar ao alcance de novas tecnologias. 

Intenção da pergunta: Verificar qual a intenção ou prioridade de um participante para sua relação com o PT 

Objetivo associado ao problema: Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais que possam 

comprometer a produtividade ou competitividade global. 

COMENTÁRIOS: PERGUNTA PERTINENTE COMO OBJETIVO INICIAL, E COM BOAS OPÇÕES. SUGERE INCLUIR UMA OPÇÃO 

ABERTA “OUTROS” E PERMITIR QUE O ENTREVISTADO POSSA PREENCHER SEU ATRATIVO PRINCIPAL. DESTA FORMA, É 

NECESSÁRIO ALTERAR O TEXTO DA PERGUNTA, PARA DESOBRIGAR O ENTREVISTADO A PREENCHER TODAS AS OPÇÕES. 

NÃO NECESSARIAMENTE TODAS AS ALTERNATIVAS SÃO FACTÍVEIS PARA ELE. 

TEMPO UTILIZADO: 260 SEGUNDOS – DIFICULDADE PARA ENUMERAR AS OPÇÕES 

 

2 - Caso a política de Conteúdo Local não fosse imperativa, haveria a mesma disposição do agente para participar do 

PARQUE TECNOLOGICO? 

Opções: Sim; Não; Não sei 

Intenção da pergunta: Ratificar a relação entre CL e PT 

Objetivo associado ao problema: Política de conteúdo local desenvolvida, para gerar robustez às empresas do setor de petróleo e gás e a 

sua cadeia de fornecedores locais. Tenta-se assegurar uma participação industrial nacional alavancada em decorrência da aplicação de 

políticas industriais voltadas para fomentar o Conteúdo Local da produção de bens e serviços utilizados nos campos de petróleo e gás no 

país 

COMENTÁRIO: APESAR DE FAZER PARTE DE UMA DAS OPÇÕES DE RESPOSTA, UMA HIPÓTESE É “DEPENDE”, POIS 

SEGUNDO O ENTREVISTADO ALGUMAS VARIÁVEIS – DIFÍCEIS DE SEREM MEDIDAS E JULGADAS – PODEM INFLUIR NA 

DECISÃO DE PARTICIPAR OU NÃO. 

TEMPO UTILIZADO: 60 SEGUNDOS 

 

3 - Em uma visão UM CENÁRIO de continuidade para fomento à P&D, QUAIS MUDANÇAS se espera mudanças 

significativas na política dos stakeholders sobre apoio ao parque TECNOLOGICO, na visão de longo prazo (considerar 

acima de 5 anos)? 
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Opções: Aumento de suporte; Manutenção do suporte atual; Redução de suporte; Não tenho opinião. 

Intenção da pergunta: Conhecer perspectivas para médio/longo prazo 

Objetivo associado ao problema: A robustez de um setor industrial que possa ter condições de ser competitivo e autônomo, sem que 

existam regras de Conteúdo Local de modo imperativo. 

COMENTÁRIO: POR SUPORTE, ENTENDE-SE QUE SEJA O CONJUNTO DE IDÉIAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E APOIO DE 

RECURSOS HUMANOS E FOMENTO FINANCEIRO. 

TEMPO UTILIZADO: 40 SEGUNDOS 

 

4 - Qual o prazo considerado como aceitável para um participante obter retorno ($) SOBRE O INVESTIMENTO REALIZADO 

de sua entrada em um parque tecnológico? 

Opções: < 1 ano; Entre 1 ano e 3 anos; 3 anos a 5 anos; 5 a 10 anos; > 10 anos 

Intenção da pergunta: Identificar o perfil de imediatismo de algum participante 

Objetivo associado ao problema: Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais que possam 

comprometer a produtividade ou competitividade global 

COMENTÁRIO: ACRESCENTAR OPÇÃO ONDE O PRAZO DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO NÃO SEJA OBRIGATÓRIO. 

TEMPO UTILIZADO: 50 SEGUNDOS 

 

5 - Classifique a prioridade de retorno OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS para participação em um parque tecnológico (ordenar 

1 – mais importante a 7 – menos importante): (MESMA OBSERVAÇÃO SOBRE FORMA DE EXIBIR AS RESPOSTAS) 

Opções: Promoção de inovação dentro da empresa; Gerar patentes; Aumentar participação em um mercado específico; 

Fortalecer a tríplice hélice (Universidade, governo e empresa); Garantir maior competitividade com inovações; Permitir 

alcance de metas imperativas de Conteúdo Local; Favorecer a aliança e troca de conhecimentos com empresas já 

estabelecidas na região. 

Intenção da pergunta: Saber se algum participante tem objetivo destacado em relação aos demais integrantes. 

Objetivo associado ao problema: Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais que possam 

comprometer a produtividade ou competitividade global 

COMENTÁRIOS: TAL QUAL QUESTÃO 1, SUGERE INCLUIR UMA OPÇÃO ABERTA “OUTROS” E PERMITIR QUE O 

ENTREVISTADO POSSA PREENCHER SEU ATRATIVO PRINCIPAL. DESTA FORMA, É NECESSÁRIO ALTERAR O TEXTO DA 

PERGUNTA, PARA DESOBRIGAR O ENTREVISTADO A PREENCHER TODAS AS OPÇÕES. NÃO NECESSARIAMENTE TODAS AS 

ALTERNATIVAS SÃO FACTÍVEIS PARA ELE. 

TEMPO UTILIZADO: 310 SEGUNDOS 

 

6 - Qual percentual de obtenção de patentes próprias em relação ao número de projetos em trabalho por uma empresa 

participante do parque tecnológico? 

Opções: Informação não disponível; Nenhuma; Até 10%; 10 a 25%; 25 a 50%; > 50%. 

Intenção da pergunta: Analisar o retorno que as práticas de inovação e desenvolvimento tecnológico geram de expectativa nos 

participantes. 
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Objetivo associado ao problema: Evolução tecnológica, com inovações e desenvolvimento de técnicas, materiais e serviços, que possa 

gerar diferencial competitivo. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 45 SEGUNDOS 

 

7 - Julga ser importante que o parque TECNOLÓGICO possua atividades de “soft landing” para facilitar a introdução dos 

participantes (para acelerar o crescimento)? 

Opções: Não conheço “soft landing”; Não; Sim, em conjunto com outras organizações; Sim, com um programa próprio do 

parque TECNOLÓGICO. 

Intenção da pergunta: Verificar se existem benefícios que tragam maior oportunidade de entrada no PT. 

Objetivo associado ao problema: Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais que possam 

comprometer a produtividade ou competitividade global. 

COMENTÁRIO: PODERIA INDICAR, NO TEXTO, UMA BREVE DESCRIÇÃO DE O QUE É “SOFT LANDING”. NÃO NA MESMA 

FRASE DA PERGUNTA, MAS EM LINHA ABAIXO, EM FORMATO ITALICO, DEIXANDO O DESTAQUE PARA A PERGUNTA. 

PARA ALGUNS, COMO O PRÓPRIO ENTREVISTADO, ALGUMAS PRÁTICAS DE SOFT LANDING SÃO FEITAS SEM O 

CONHECIMENTO DA TERMINOLOGIA, SEM SER DEFINIDA COMO SOFT LANDING. 

TEMPO UTILIZADO: 90 SEGUNDOS – DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO DE “SOFT LANDING” 

 

8 - É necessário receber treinamento prévio específico sobre gerenciamento de projetos em parques tecnológicos e 

científicos? 

Opções: Sim, de modo prévio à entrada; Sim, mas podendo ser posterior a entrada; Não acho importante. 

Intenção da pergunta: Saber se o PT apoia e concede ferramentas para a alocação de participantes ou se exime 

Objetivo associado ao problema: Plano de ação para a indústria para se capacitar e desarmar restrições estruturais que possam 

comprometer a produtividade ou competitividade global. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 30 SEGUNDOS 

 

9 - Julga ser importante que as empresas estimulem e favoreçam as atividades com conceito de “open innovation”? 

(Closed innovation _ dentro da empresa; Open innovation _ usam mercados, empresas, outros agentes; De closed para 

open ha uma quebra de paradigma. Intenção de grande parte das empresas é estar em um ambiente colaborativo e de 

inovação. Tríplice hélice: universidade empresa e governo)? 

Opções: Não conheço “open innovation”; Não; Sim 

Intenção da pergunta: Focar na metodologia de atividades de inovação 

Objetivo associado ao problema: A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a construção de uma base de 

infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 

soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 

COMENTÁRIO: PODERIA INDICAR, NO TEXTO, UMA BREVE DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE INOVAÇÃO. NÃO NA MESMA FRASE 

DA PERGUNTA, MAS EM LINHA ABAIXO, EM FORMATO ITALICO, DEIXANDO O DESTAQUE PARA A PERGUNTA.  
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TEMPO UTILIZADO: 20 SEGUNDOS – HAVIA CONHECIMENTO PRÉVIO DO QUE É OPEN INNOVATION 

 

10 - Considera fundamental que o parque TECNOLÓGICO colabore com assuntos importantes da região ou cidade onde 

se situa? 

Opções: Sim, de forma intensiva; Sim, ocasionalmente; Não. 

Intenção da pergunta: Medir benefícios que a localidade possa ter com o PT 

Objetivo associado ao problema: Garantir qualificação profissional e capacidade de inovação - fornecedores e fabricantes - para atender as 

demandas futuras, de forma a garantir o pleno emprego dos setores produtivos locais. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 20 SEGUNDOS 

 

11 – Considera que é viável que mesmo participando de um parque TECNOLÓGICO, seja possível se envolver na 

criação/gestão/participação em outros parques TECNOLÓGICOS? 

Opções: Não, foco exclusivo; Sim, possível envolver-se em outros projetos técnicos ou de inovação na região; Sim, possível 

envolver-se em outros parques na região; Sim, possível envolver-se em outros parques na região e também em outros 

países. 

Intenção da pergunta: Verificar o nível de interação e aprofundamento do PT com demais polos de inovação 

Objetivo associado ao problema: Agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo de excelência 

tecnológica, qualificação profissional e P&D que podem tornar o Brasil não somente um exportador de petróleo e derivados, mas 

especialmente também um exportador de tecnologias, conhecimentos e inovações para a indústria de petróleo e gás mundial, conferindo 

vantagens competitivas à indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural no país tiver declínio. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 50 SEGUNDOS 

 

12 - Classifique a importância de estabelecer relações inter-agentes (empresas e ou demais participantes) para fomentar 

a troca de conhecimentos. 

Opções: Forte; Moderada; Fraca; Nenhuma. 

Intenção da pergunta: Verificar nível de interesse em colaboração entre agentes 

Objetivo associado ao problema: A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a construção de uma base de 

infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 

soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 30 SEGUNDOS 

 

13 - Existem planos de exportação / transferência dos resultados obtidos em pesquisas e projetos para outras 

instituições mundiais (acadêmicas ou empresariais)? 

Opções: Sim, há intenção de apoio a agentes internacionais; Não, foco estritamente nacional; Ainda sem acordos firmados. 
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Intenção da pergunta: Conhecer se o foco é dedicação máxima ao mercado nacional 

Objetivo associado ao problema: A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a construção de uma base de 

infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 

soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 40 SEGUNDOS 

 

14 - Você considera que o panorama econômico BRASILEIRO atual (2013) influencia o nível de suporte dado pelo 

governo/administração pública a iniciativas de pesquisa (inclusive parques tecnológicos)? 

Opções: Sim, suporte público regrediu; Suporte público permanece o mesmo; Sim, suporte público elevou; Não tenho 

certeza sobre influência do panorama econômico. 

Intenção da pergunta: Influência da economia nacional nas expectativas de apoio governamental 

Objetivo associado ao problema: A robustez de um setor industrial que possa ter condições de ser competitivo e autônomo, sem que 

existam regras de Conteúdo Local de modo imperativo. 

COMENTÁRIO: DESTACAR A DIFERENÇA ENTRE AS QUESTÕES 14 E 15 

TEMPO UTILIZADO: 50 SEGUNDOS 

 

15 - Você considera que o panorama econômico MUNDIAL (2013) influencia o nível de suporte dado pelo 

governo/administração pública a iniciativas de pesquisa (inclusive parques tecnológicos)? 

Opções: Sim, suporte público regrediu; Suporte público permanece o mesmo; Sim, suporte público elevou; Não tenho 

certeza sobre influência do panorama econômico. 

Intenção da pergunta: Influência da economia mundial nas expectativas de apoio governamental, e de acordo com pergunta sobre 

economia nacional, traçar um paralelo se o foco é majoritário em relação ao panorama brasileiro. 

Objetivo associado ao problema: A robustez de um setor industrial que possa ter condições de ser competitivo e autônomo, sem que 

existam regras de Conteúdo Local de modo imperativo. 

COMENTÁRIO: DESTACAR A DIFERENÇA ENTRE AS QUESTÕES 14 E 15 

TEMPO UTILIZADO: 50 SEGUNDOS 

 

16 - Considera a promoção de programa de incubadoras DE EMPRESAS adequado, EM VIGÊNCIA NO PARQUE 

TECNOLÓGICO? 

Opções: Sim; Sim, mas pode melhorar; Não, mas é necessário; Não, não deve ter plano algum. 

Intenção da pergunta: Saber qual o grau de satisfação em relação ao fomento de novas empresas 

Objetivo associado ao problema: A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a construção de uma base de 

infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 

soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 

COMENTÁRIO: INCLUIR UMA OPÇÃO DE QUE O ENTREVISTADO NÃO CONHECE O PROGRAMA DE INCUBADORAS. 

TEMPO UTILIZADO: 60 SEGUNDOS 
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17 - Medindo a eficiência do parque TECNOLÓGICO, qual o percentual de empresas criadas dentro de parque 

tecnológico, que você julga denotar um bom rendimento e alcance dos objetivos? 

Opções: < 10%; 10% a 20%; 20% a 30%; 30% a 40%, 40% a 50%; 50% a 60%; > 60% 

Intenção da pergunta: Conhecer nível de agilidade ou promoção de empresas que a incubadora deve ter para atender às expectativas dos 

participantes. 

Objetivo associado ao problema: A convergência da cooperação tecnológica entre seus participantes permite a construção de uma base de 

infraestrutura experimental no Brasil, agregada ao surgimento de pequenas empresas de cunho tecnológico, que fornecem pequenas 

soluções tecnológicas específicas, fechando o ciclo da inovação. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 40 SEGUNDOS 

 

18 - Qual o papel que a universidade deve ter sobre decisões na gestão do parque TECNOLÓGICO? 

Opções: Nenhuma; A universidade DEVE PARTICIPAR COM poder maior de voto; A universidade deve ter participação 

igualitária com demais envolvidos; A universidade DEVE participaR como ouvinte e opinante, mas sem direito a voto 

Intenção da pergunta: Entender o grau de decisão que a universidade tem, e se os demais participantes julgam o atual status satisfatório. 

Objetivo associado ao problema: Agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo de excelência 

tecnológica, qualificação profissional e P&D que podem tornar o Brasil não somente um exportador de petróleo e derivados, mas 

especialmente também um exportador de tecnologias, conhecimentos e inovações para a indústria de petróleo e gás mundial, conferindo 

vantagens competitivas à indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural no país tiver declínio. 

COMENTÁRIO: NESTE CASO, O ENTREVISTADO ENTENDE QUE DEVE SEGUIR MESMO ESTA LINHA DE RACIOCÍNIO. O 

ESCOPO NÃO É SABER COMO É HOJE, MAS SIM O JULGAMENTO DO ENTREVISTADO DE COMO CONSIDERA SER O 

MELHOR MODO, DE FORMA DIFERENTE DO QUE SE PROPÕE NA QUESTÃO 16, QUE É OPINAR SOBRE O QUE OCORRE 

HOJE NA FORMA DE FOMENTO A INCUBADORA DE EMPRESAS. 

TEMPO UTILIZADO: 40 SEGUNDOS 

 

19 - Julga ser importante ter conhecimento dos resultados obtidos por todos os participantes do parque TECNOLÓGICO? 

Opções: Sim; Não; Não há necessidade 

Intenção da pergunta: Se a divulgação dos resultados tem alcance a todos os participantes, com potencial benefício para melhoria de 

algum ponto ou prática, por parte de todos os participantes. 

Objetivo associado ao problema: Agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo de excelência 

tecnológica, qualificação profissional e P&D que podem tornar o Brasil não somente um exportador de petróleo e derivados, mas 

especialmente também um exportador de tecnologias, conhecimentos e inovações para a indústria de petróleo e gás mundial, conferindo 

vantagens competitivas à indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural no país tiver declínio. 

COMENTÁRIO: NESTA QUESTÃO, O ESCOPO DE OPINIÃO ESTÁ CORRETO. PORÉM, NA OPÇÃO “SIM”, PODE-SE AMPLIAR A 

VISÃO DO ENTREVISTADO, PERMITINDO UMA QUESTÃO ABERTA, PARA QUE OPINE SOBRE QUAL MODO DE SE 

INFORMAR SOBRE ESTES RESULTADOS (POR MEIO DE BOLETIM ELETRONICO, INTRANET, PUBLICAÇÃO INTERNA, 

REUNIÕES...) 

TEMPO UTILIZADO: 45 SEGUNDOS 
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20 - Julga ser importante que o parque TECNOLÓGICO possua algum “gestor social” (alguém a cargo de gerenciar o 

parque nas comunidades sociais) para difundir o tema em todas as camadas acadêmicas / empresariais / etárias? 

Opções: Não; Sim (terceirizado); Sim (equipe – part time); Sim (equipe - fulltime) 

Intenção da pergunta: Divulgar o resultado e ampliar interesse ao PT em todos os grupos de potenciais interessados. 

Objetivo associado ao problema: Agrupamento de instituições que passam a interagir entre si, formando um polo de excelência 

tecnológica, qualificação profissional e P&D que podem tornar o Brasil não somente um exportador de petróleo e derivados, mas 

especialmente também um exportador de tecnologias, conhecimentos e inovações para a indústria de petróleo e gás mundial, conferindo 

vantagens competitivas à indústria nacional do setor, mesmo quando a produção de petróleo e gás natural no país tiver declínio. 

COMENTÁRIO: OK 

TEMPO UTILIZADO: 30 SEGUNDOS 
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ANEXO III 

 


