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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo avaliar os projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I) na indústria petróleo e gás no Brasil ao resumir os principais regulamentos e 

políticas de fomento ao desenvolvimento tecnológico, diagnosticar as reservas de 

hidrocarbonetos fonte dos recursos para tal fim, e, principalmente, analisar o histórico dos 

projetos pré-autorizados pelo órgão regulador e o ambiente de inovação onde as pesquisas 

acontecem. Benchmarking externo é utilizado para auxiliar nas conclusões sobre a maturidade 

em PD&I da indústria brasileira e das empresas em que nela atuam. Por último, perspectivas 

macroeconômicas e tecnológicas são elencadas como possíveis diretrizes estratégicas e de 

investimento no médio/longo prazo. O trabalho tem caráter qualitativo e se utiliza de 

informações públicas de órgãos reguladores, sites institucionais, jornais, revistas, portais 

especializados e relatórios de inteligência mercadológica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to evaluate the research, development and innovation 

(R&D) projects in the Brazilian oil and gas industry by summarizing the main regulations and 

policies to foster technological development, to diagnose the hydrocarbon reserves that are the 

source of resources for this purpose, and, mainly, to analyze the history of projects pre-

authorized by the regulatory body and the innovation environment where the research takes 

place. External benchmarking is used to aid in the conclusions about the maturity in Brazilian 

R&D and the companies in which it operates. Finally, macroeconomic and technological 

perspectives are listed as possible strategic guidelines and investment in the medium/long term. 

The work is qualitative and uses public information from regulatory agencies, institutional 

websites, newspapers, magazines, specialized portals and marketing intelligence reports. 

 

Keywords: Oil and gas, authorized projects, research, innovation, R&D. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estabelecida em 1998, a cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica (PD&I) firmada nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural 

obriga as empresas petrolíferas a destinarem uma porcentagem de sua receita bruta de óleo 

produzido já correspondente a um montante de aproximadamente R$ 4,7 bilhões em mais de 

1.400 projetos, distribuídos entre instituições credenciadas de 23 estados brasileiros. 

A regulamentação evoluiu sensivelmente desde então, passando a contemplar 

contratos dos três modelos exploratórios existentes atualmente (Concessão, Partilha e Cessão 

Onerosa), bem como direcionar verbas para um leque maior de partes interessadas como as 

Empresas Brasileiras fornecedoras de bens e serviços e as Empresas de Base Tecnológicas. A 

criação do Comitê Técnico Científico previsto na Resolução Técnica ANP nº 03/2015 mostra 

o desejo do órgão regulador em direcionar os focos estratégicos das pesquisas. 

Com o intuito de estimular a produção tecnológica nacional, estes projetos 

contemplam as diversas áreas da cadeia produtiva do petróleo, tendo a produção, abastecimento 

e capacitação de recursos humanos como os mais relevantes, historicamente. Como a receita 

para este tipo de iniciativa provém do volume comercializado de óleo, ela é sensível às 

variações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e da relação cambial entre 

dólar e real. O foco de investimento também varia conforme os períodos de instabilidade 

econômica, restringindo-se ao aumento da capacidade produtiva instalada e melhoria na 

recuperação dos reservatórios desenvolvidos nos períodos de crise. 

É notória a concentração de investimentos e de projetos na região sudeste, detentora 

das bacias sedimentares que mais produzem petróleo (Campos e Santos), polos empresariais 

que concentram as sedes administrativas e operacionais da maioria das empresas petrolíferas, 

além de contar com os melhores institutos de ensino superior do Brasil, segundo estudos 

educacionais especializados. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Diversas são as partes interessadas direta ou indiretamente no desenvolvimento de 

novos produtos e serviços para o setor. Enquanto as empresas petrolíferas detêm os recursos e 

conhecimento das barreiras tecnológicas existentes, as instituições executoras dos projetos de 
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PD&I possuem a expertise e infraestrutura para desenvolver inovações multidisciplinares, 

sendo que as mais bem-sucedidas podem vir a se tornar empresas de sucesso no mercado caso 

saibam observar as oportunidades e ameaças existentes no ambiente empreendedor local. 

Este trabalho tem o intuito de analisar os projetos pré-autorizados no setor de petróleo 

e gás brasileiro, divulgada publicamente nos meios digitais da ANP e financiada por cláusula 

específica nos contratos de exploração e produção. Desta forma, comportamentos históricos, 

perspectivas tecnológicas e demais oportunidades podem ser iluminados para enriquecer o 

debate entre os diversos agentes envolvidos. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Os agentes envolvidos em todo o processo de PD&I são elencados no capítulo 2, bem 

como seus papéis e interesses dentro do ecossistema. No capítulo 3 estão resumidos os 

regulamentos vigentes e os já revogados, com o intuito de expor a legislação pela qual se regem 

os termos relacionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil para a indústria de 

petróleo. 

O capítulo 4 tem como foco analisar a fonte do recurso de PD&I: os campos de 

petróleo e suas proprietárias. Será detalhada a geração de obrigações de PD&I desde 2010, a 

representatividade das diversas empresas petrolíferas neste montante, a caracterização dos 

campos de petróleo que alimentam a cláusula de forma significativa e constante e a perspectiva 

de incremento desta verba com a produção dos campos de pré-sal.   

Os projetos pré-autorizados pela ANP são analisados no capítulo 5, seguindo três 

vertentes: análise da distribuição geográfica dos centros de pesquisa beneficiados pela cláusula 

PD&I; análise dos centros de pesquisa que mais receberam recursos das obrigações geradas; e 

análise e comportamento das áreas temáticas de pesquisa ao longo do tempo. 

No capítulo 6, oito empresas petrolíferas e uma para-petroleira têm seus volumes de 

investimentos, infraestrutura e estratégias em PD&I analisados. Além disso, no comparativo 

que engloba políticas governamentais, a Noruega é escolhida como referência devido a 

características operacionais e de mercado semelhantes ao Brasil. 

Por último, no capítulo 7 é feita uma síntese das tendências macroeconômicas e 

tecnológicas para os próximos anos e os desafios enfrentados pela indústria na adaptação de 

suas operações ao intenso ritmo das transformações digitais. 
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1.3 BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

 

O trabalho tem caráter qualitativo e se utiliza de informações públicas de órgãos 

reguladores, sites institucionais, jornais, revistas, portais especializados e relatórios de 

inteligência mercadológica, principalmente nos capítulos 3 e 7.  

Os dados relacionados aos capítulos 4 e 5 foram obtidos, em sua maioria, através das 

divulgações em meios eletrônicos da ANP. Os dados de obrigações geradas e projetos pré-

autorizados foram compostos pelos autores do trabalho, organizados em planilha do Microsoft 

Excel e serviram como base para as várias combinações de tabelas e gráficos expostos ao longo 

do trabalho. No capítulo 5 são destacadas algumas divergências encontradas nas etapas de 

tratamento de dados e as limitações geradas na análise.  

No capítulo 6, os dados foram retirados do EU Industrial R&D Investiment Scoreboard 

(2017), um indicador elaborado pela comissão europeia que analisa as 2500 maiores empresas 

mundiais investidoras em PD&I. Também foi utilizada o patentscope, ferramenta do WIPO 

capaz de gerar os números de patentes de cada empresa internacionalmente. Além disso, os 

relatórios anuais das empresas analisadas foram importantes para traçar o perfil das 

companhias. 
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2 ANÁLISE DOS AGENTES DE INOVAÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e explorar os diversos agentes do ambiente de 

inovação, ou seja, as partes direta e indiretamente interessadas no processo de PD&I da 

indústria petrolífera. 

 

2.1 EMPRESAS PETROLÍFERAS 

 

Uma Empresa Petrolífera (EP) é qualquer “signatária de contratos de concessão, 

cessão onerosa ou partilha de produção firmados com a União [...] para fins de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural” (ANP, 2015). 

A companhia cujo poder produtivo de suas jazidas se enquadra na legislação da ANP 

passa a ter a obrigação de exercer a cláusula de PD&I. Obrigação esta firmada não só em 

contrato com o órgão regulador, mas perante acionistas e demais investidores ao se 

comprometer a aplicar tais recursos em projetos de elevado nível tecnológico e que gerem 

retorno para a companhia e a indústria. 

Algumas possuem centros tecnológicos (CTs) próprios onde podem ser desenvolvidas 

pesquisas mais complexas, extensas e estratégicas. As EPs multinacionais costumam ter seus 

centros próximos a suas matrizes ou em países com maior tradição em inovação tecnológica 

como o caso do CT da empresa Royal Dutch Shell, em Houston, nos Estados Unidos, e o da 

British Petroleum, em Pangbourne, Inglaterra (Shell, 2017; BP,2017).  

O caso de sucesso nacional é o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo 

Américo Miguez de Mello (Cenpes) da Petrobras, com uma área total de 300 mil m². Com 50 

anos de história, ele contribuiu para que a empresa ganhasse por três vezes o maior 

reconhecimento tecnológico para uma operadora offshore – o OTC Distinguished Achievement 

Award for Companies –, sendo uma delas pelas suas conquistas no pré-sal brasileiro (Petrobras, 

2017). 

 

2.2 ÓRGÃO REGULADOR 
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 Pela Lei nº 9.478/97 (a “Lei do Petróleo”), a ANP tem como uma de suas atribuições 

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

e processamento. Ela coordena audiências públicas e articula com os diferentes players para 

que as normas, regulamentos e resoluções criadas tenham um embasamento sólido e possam 

conciliar múltiplos interesses. Além disso, tem a responsabilidade de autorizar os projetos 

passíveis de aprovação prévia, escopo deste trabalho. 

 Um Comitê Técnico-Científico (COMTEC) é responsável pela fiscalização da real 

aplicação de verba e a eficiência dos programas de inovação tecnológica (ANP, 2015). O fato 

do COMTEC ser formado por maioria de representantes da ANP (cinco em oito) amplia seu 

poder sobre o dinheiro destinado às pesquisas e direcionamento das áreas a serem priorizadas 

em investimentos (TN PETRÓLEO, 2017). 

 

2.3 INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS 

 

As Instituições Credenciadas (ICs) são Universidades ou Instituições de Pesquisa e 

Desenvolvimento que tem como core a produção de conteúdo acadêmico, intelectual e 

tecnológico, credenciadas pela ANP nos termos previstos na regulamentação de 

credenciamento de instituições de pesquisa (ANP, 2015). 

Como visto anteriormente, elas absorvem a maior fatia da verba disponível para PD&I, 

podendo trabalhar de forma cooperativa ou individual. Uma mesma instituição pode conter 

laboratórios e profissionais de diversas especialidades, caracterizando um diferencial relevante 

no que diz respeito à flexibilidade e polivalência.  

Sua atuação auxilia na formação de graduandos, mestrandos e doutorandos, 

proporcionando uma experiência mais completa de ensino e um profissional mais qualificado 

para o mercado de trabalho. 

 

2.4 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 

As EBTs são aquelas que apoiam sua estratégia competitiva em inovações 

tecnológicas, desenvolvendo produtos, serviços e processos tecnologicamente novos ou com 

melhorias significativas frente aos já existentes (ANP, 2015). As empresas fornecedoras da 
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cadeia de óleo e gás são mais tradicionais nessa linha de atuação, mas o novo cenário 

empreendedor mundial vem revelando startups de sucesso. 

Programas de encadeamento produtivo e parcerias tecnológicas são criadas entre as 

EBTs e as petroleiras, onde estas apresentam suas demandas e aquelas produzem bens e 

serviços de forma direcionada, com maior absorção no mercado, já que o cliente faz parte do 

processo produtivo e a aplicabilidade tende a ser maior para um problema latente. Geralmente 

as EPs possuem altos padrões de qualidade, preço e prazo, e esse desenvolvimento em conjunto 

proporciona à fornecedora melhorar sua gestão e eficiência produtiva, ganhando maior 

competitividade no mercado. 

Segundo Yuri Gitahy, investidor-anjo e fundador de uma aceleradora de startups, 

“uma startup é um grupo de pessoas a procura de um modelo de negócios repetível e escalável, 

trabalhando em condições de extrema incerteza”. (EXAME, 2016). Elas se diferem do modelo 

tradicional de negócios pela estrutura de gestão enxuta, com processos rápidos e voltados para 

tendências ligadas a sistemas de informação, análise de dados e inovações disruptivas. 

Conseguem absorver investimentos de diversas fontes e obter um alto crescimento em curto 

período.  

Uma tendência do setor é que as startups sejam absorvidas por empresas fornecedoras 

maiores ou até operadoras. A operadora Total criou a Total Energy Ventures, uma equipe que 

identifica oportunidades de cooperação com startups e as apoia com aquisição de participações 

e uma visão mais clara sobre mudanças que possam impactar alguns modelos de negócio no 

setor (TOTAL, 2016). A Chevron tem uma proposta similar com a Chevron Venture Capital, 

criada em 1999, e que desde então já investiu em empresas com focos em materiais avançados, 

comunicação, energia alternativa e tecnologia da informação (CHEVRON, 2017). 

Outro fato corriqueiro, mas pouco divulgado, são as startups que nascem de pesquisas 

em laboratórios universitários, se beneficiam de incubadoras ou aceleradoras para melhoria de 

gestão e capacidade produtiva, e se lançam no mercado de forma eficiente. O Instituto Gênesis 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a Incubadora de Empresas 

da COPPE-UFRJ possuem um histórico relevante no ramo de petróleo e gás, graduando 

empresas de sucesso como a OilFinder, a Pipeway e a Ouro Negro S.A. (GÊNESIS, 2017; 

INCUBADORA DE EMPRESAS, 2017). São empresas que utilizaram a proximidade destes 

centros de pesquisa com as demandas de mercado das empresas parceiras, profissionais 
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altamente qualificados de seu corpo acadêmico e desenvolveram pesquisas e produtos de 

elevada aplicabilidade e penetração no segmento. 

 

2.5 ÓRGÃOS, INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES 

 

Por último, vale ressaltar os órgãos, institutos e associações que trabalham como 

articuladores empresariais e industriais, impactando direta ou indiretamente o setor petrolífero.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) atua com 

foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da 

economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, 

acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. O 

suporte atende desde pessoas interessadas em abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas 

que já estão operando e buscam ampliar suas atividades e se reposicionar no mercado 

(SEBRAE, 2017).   

Possui uma área de Inteligência Setorial dedicada a óleo e gás, com estudos, relatórios 

de tendências, notícias e eventos (INTELIGÊNCIA SETORIAL, 2017). Além disso, seu 

Programa Nacional de Encadeamento Produtivo se mostra como uma inciativa inovadora para 

o fortalecimento das empresas fornecedoras de bens e serviços (SEBRAE, 2017).  

O Sistema FIRJAN é o representante de todas as indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro, com 103 sindicatos associados, composta por cinco organizações (SESI, SENAI, IEL, 

FIRJAN e CIRJ) atuantes em áreas de competitividade industrial, formação profissional, 

empreendedorismo e inovação tecnológica, e contando também com uma área dedicada ao setor 

petrolífero (FIRJAN, 2017).  

A Organização Nacional da Indústria de Petróleo (ONIP) atua como fórum de 

articulação e cooperação entre as companhias de exploração, produção, refino, processamento, 

transporte e distribuição de petróleo e derivados, empresas fornecedoras de bens e serviços do 

setor petrolífero, organismos governamentais e agências de fomento. Seu objetivo é aumentar 

a competitividade da indústria nacional para maximizar a geração de empregos e conteúdo 

local. Composta por 22 órgãos industriais, 16 governamentais, a Petrobras e o Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) (ONIP, 2017).  

O IBP representa as grandes empresas nacionais e internacionais do setor em atuação 

no Brasil. Eles expõem as expectativas, demandas e pleitos das suas mais de 240 empresas 
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associadas em debates sobre mudanças políticas, econômicas ou regulatórias, sempre 

defendendo um mercado mais propício a suas atividades e desenvolvimento (IBP, 2017).  

Por fim, a RedePetro Brasil é resultado de um convênio entre a Petrobras e o SEBRAE 

onde redes estaduais de cooperação empresarial foram criadas visando o aumento de 

competitividade das empresas fornecedoras. Formado por 18 redes em 15 estados, 

representando milhares de empresas de todos os portes, a RedePetro Brasil mantém contato 

constante com empresas âncoras do setor, instituições acadêmicas e governamentais 

(REDEPETRO BRASIL, 2017). 
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3 CLÁUSULA PD&I: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo sintetizar algumas leis, normas e regulamentos que 

moldaram a cláusula PD&I ao longo dos anos. Os tópicos a seguir tiveram como referência 

bibliográfica os seus respectivos títulos.  

 

3.1 LEI 9.478/1997 

 

A lei 9478, estabelecida em 6 de agosto de 1997 é popularmente conhecida como a 

Lei Nacional do Petróleo. Além de pôr fim ao monopólio exercido pela Petrobras e criar o órgão 

regulador do setor – a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) –, 

uma das suas funções é fomentar a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, 

produção, transporte, refino e processamento. 

Portanto, desde 1998, foi estabelecido pela ANP, na Rodada Zero, uma cláusula de 

pesquisa e desenvolvimento (PD&I) nos contratos de concessão para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

Os contratos de concessão normalmente são utilizados em caso de risco exploratório 

médio ou alto e o concessionário assume todos os riscos e investimentos de exploração e 

produção. A empresa concessionária é, de fato, dona de todo o petróleo produzido, e possui 

obrigações de pagamento de diferentes participações governamentais, dependendo 

principalmente do seu volume de produção. No caso do Brasil, as principais obrigações da 

concessionária, quando devidas, são o pagamento do bônus de assinatura, dos royalties, 

participação especial e aluguel devido à retenção da área para exploração, além da porcentagem 

destinada à pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

A Participação Especial (PE) é uma das participações governamentais também 

previstas na lei 9.478/1997. Segundo a ANP (2018), é uma compensação financeira 

extraordinária paga pelos concessionários que possuem campos com grandes volumes de 

produção e que estejam conduzidos pelo regime de concessão. 

Segundo a ANP (2018), as alíquotas progressivas de PE variam conforme a localização 

da lavra, os anos em produção e o volume de produção. Essas alíquotas são calculadas sobre a 

receita líquida da produção do trimestre em de cada campo, consideradas as deduções como 

royalties, investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e impostos, previstas 
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na lei 9478.  A fiscalização referente ao pagamento das parcelas de PE ocorre trimestralmente 

e o órgão responsável é a ANP. 

 

3.2 REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 5/2005 E RESOLUÇÃO ANP Nº 33/2005 

 

É responsável por estabelecer que 1,0% da receita bruta da produção dos campos que 

pagam Participação Especial seja destinado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, estando 

presentes nos contratos de concessão assinados desde a Rodada Zero até a Quinta Rodada, 

incluindo termos aditivos e contratos assinados em futuras rodadas de licitações. 

Formalizou o processo de destinação da verba, instituindo que as empresas deveriam 

apresentar os formulários padrões até o dia 30 de setembro de cada ano e destinar o dinheiro da 

cláusula até o dia 30 de junho do ano seguinte ao que foi gerada a obrigação. Em caso de 

inadimplência no pagamento eram estabelecidas multas de acordo com cada contrato. Por outro 

lado, poderiam ocorrer casos em que os valores efetuados ultrapassassem os valores exigidos 

pela cláusula e os concessionários poderiam compensá-los como crédito. 

A análise técnica, baseada na cláusula contratual e no regulamento técnico, seria 

efetuada por meio das informações contidas nas documentações apresentadas para justificar os 

custos e as aplicações no projeto. O parecer técnico dessa análise deveria ser enviado a partir 

de 120 dias desde o dia de recebimento das informações e a ANP poderia fazer visitas técnicas 

às instalações do concessionário e das instituições credenciadas sempre que julgasse necessário. 

Além disso, o regulamento estabelecia a forma de sigilo, arquivamento e 

armazenamento das informações e documentos, a responsabilidade do consórcio de empresas, 

penalidades relacionadas ao não cumprimento da cláusula, possíveis despesas e projetos 

previamente autorizados para aplicação dos recursos e outras regras que julgassem necessárias 

para lograr o objetivo da Lei do Petróleo (lei n°9478). 

Além disso, pelo menos 50% do total do dinheiro previsto pela cláusula deve ser 

destinado à elaboração de projetos/programas em Instituições Credenciadas (ICs) 

(universidades, centro tecnológicos e institutos previamente credenciados pela ANP). 
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3.3 REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 3/2015 E RESOLUÇÃO ANP Nº 50/2015 

 

Este regulamento é o mais completo e atualizado, pois estabelece as normas, definições 

e procedimentos para os três modelos de contratos de exploração e produção de petróleo e gás 

natural presentes atualmente no Brasil. 

A Lei 12.351/2010 criou o regime de partilha da produção em que a empresa 

concessionária reparte o petróleo extraído com a União em campos localizados no polígono do 

pré-sal. Segundo D’Almeida (2015) além da legislação vigente, o último modelo, o de cessão 

onerosa, estabelecido pela Lei nº 12.276/2010, formalizou a contratação direta da Petrobras 

pela União para exercer plenas atividades de exploração e produção nas áreas que não haviam 

sido concedidas no Pré-Sal. As sete áreas exploradas deveriam ter como direito a produção 

máxima de 5 bilhões de barris de óleo equivalente. 

A atualização da cláusula PD&I mantém o valor correspondente a 1,0% da receita 

bruta da produção dos campos que pagam Participação Especial para os contratos de concessão. 

Nos contratos de partilha de produção e cessão onerosa, as alíquotas incidem na receita bruta 

anual de todos os campos produtores, nos valores de 1,0% e 0,5%, respectivamente. 

As empresas devem destinar o dinheiro da cláusula até o dia 30 de junho do ano 

seguinte ao que foi gerada a obrigação. Em caso de inadimplência no pagamento, são 

estabelecidas multas de acordo com cada contrato. 

Os seguintes percentuais de distribuição para cada tipo de executor dos projetos devem 

ser obedecidos, respeitando a classificação do porte de empresas dada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimentos Econômico Social (BNDES): 

1) Contratos de Concessão até a 10ª Rodada: pelo menos 50% dos recursos investidos 

em projetos executados por ICs, podendo até 30% destes serem aplicados em 

parcerias com Empresas Base Tecnológicas (EBTs) de até médio grande porte, e o 

restante em qualquer um dos executores permitidos; 

2) Contratos de Concessão após a 10ª Rodada e de Partilha de Produção: pelo menos 

50% dos recursos investidos em projetos executados por ICs, podendo até 30% 

destes serem aplicados em parcerias com EBTs de até médio grande porte, pelo 

menos 10% em Empresas Brasileiras (EBs) fornecedoras de bens e serviços, e o 

restante em qualquer um dos executores permitidos; 
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3) Contratos de Cessão Onerosa: aplicação integral dos recursos em ICs, podendo até 

30% destes serem aplicados em parcerias com EBTs de até médio grande porte; 

Diferentemente do regulamento técnico de 2005, neste é prevista a criação de um 

comitê técnico científico, conhecido como COMTEC, cujo objetivo é preparar e divulgar as 

diretrizes para aplicação dos percentuais mínimos de recursos em Instituições Credenciadas e 

em Empresas Brasileiras. 

 

 Tabela 1– Atuação do COMTEC conforme regras de aplicação dos recursos da Cláusula PD&I. 

 

Fonte: ANP, 2015. 

 

Os projetos/programas são divididos em categorias definidas, dependentes ou não da 

aprovação do COMTEC, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 − Classificação de projetos e programas quanto a necessidade de autorização da ANP. 

 

Fonte: ANP, 2015 

 

Os critérios utilizados para a aprovação são o mérito e relevância do projeto, sua 

contribuição para o setor, adequação das informações apresentadas e enquadramento nas 

disposições previstas pelo Regulamento Técnico ANP nº 3/2015 e do COMTEC, quando 

aplicável. Eles ficam condicionados à fiscalização da aplicação de recursos pela ANP, 

comprovando assim que a cláusula contratual está sendo cumprida. 

Além disso, algumas informações sobre o acesso à informação, ativos gerados no 

âmbito dos projetos ou programas, divulgação dos resultados obtidos, prazos e regras para 

aplicação dos recursos em despesas que não estavam previamente estabelecidas, entre outras 

regras fixas, estabelecem maiores diretrizes tanto para a concessionaria quanto para todas as 

partes relacionadas envolvidas.  

http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2007/res_anp_50_2015_anexoI.pdf
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4 ANÁLISE DAS OBRIGAÇÕES DE PD&I GERADAS 

 

O objetivo deste capítulo é expor a evolução das obrigações com pesquisa, 

desenvolvimento e inovação geradas desde seu início em 1998 até dezembro de 2017, bem 

como analisar a relevância das empresas petrolíferas, como as obrigações são impactadas com 

a cotação do barril de petróleo (Brent), quais campos compõem tal saldo e expectativa de 

produção futura que contribuirá para a manutenção dos recursos no médio/longo prazo. 

 

4.1 EMPRESAS PETROLÍFERAS COM OBRIGAÇÕES EM PD&I 

 

Dos 41 campos que geraram qualquer obrigação de PD&I desde 1998, apenas 11 não 

são operados integralmente pela Petrobras. Em dezembro de 2017, o valor acumulado das 

obrigações é de R$ 13,356 bilhões, sendo R$12,368 bilhões da Petrobras e R$ 988 milhões das 

demais operadoras, conforme Tabela 03 (ANP, 2018). 

  

Tabela 3 – Obrigações geradas de PD&I acumuladas por empresa 

 

Fonte: ANP 

 

A linha de “Demais Empresas” discrimina aquelas que possuem valor individual 

inferior a 0,1% e é composta por Frade Japão, Geopark, Brasoil, ONGC, QPI, Petrorio, 

CNODC, CNOOC e Total.  

Até 1997, a Petrobras detinha o monopólio dos direitos de exploração e produção de 

petróleo nos limites brasileiros. Neste ano, a Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo) determinou que 

outras empresas poderiam exercer essas e outras atividades previstas na Lei. Houve, também, 

Empresa Valor % R$ bilhão

PETROBRAS 92,6% 12,368

SHELL 3,4% 0,456

REPSOL 1,1% 0,148

PETROGAL 0,9% 0,125

STATOIL 0,7% 0,089

SINOCHEM 0,4% 0,059

QUEIROZ GALVÃO 0,2% 0,032

CHEVRON 0,2% 0,028

PGN 0,1% 0,015

Demais Empresas 0,3% 0,036

TOTAL 100,00% 13,356
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um conjunto de negociações onde a Petrobras gozou da oportunidade de escolher os campos 

produtores e blocos exploratórios que manteria dentro de seu portfólio: a Rodada Zero. 

A Petrobras manteve o direito pleno sob as jazidas que já estavam em produção 

totalmente desenvolvida e foi dado um prazo de três anos para as zonas exploratórias terem sua 

comercialidade avaliadas. 

A Figura 1 demonstra em seu eixo esquerdo a evolução da parcela Petrobras e das 

demais empresas nas obrigações de PD&I geradas entre 1998 e 2017 (ANP, 2018). No eixo 

direito, é possível notar a cotação internacional do barril (Brent) dentro do mesmo período (EIA, 

2018). 

 

Figura 1: Evolução das obrigações de PD&I e o Brent 

 

Fonte: ANP, 2017; IEA, 2018. 

 

O comportamento dos grupos de dados é convergente. Após um acentuado aumento 

do preço do barril no início dos anos 2000, a crise econômica de 2008, iniciada nos Estados 

Unidos, gera um declínio médio de US$ 35 por barril, impactando, assim, a geração de 

obrigações de PD&I, pois a receita bruta dos campos é diretamente proporcional ao preço de 

venda do petróleo extraído. Caracterizada como uma “crise em V”, em 2009 já é possível notar 

a recuperação da cotação. 

Em 2014, acontece uma grave crise do preço da commodity. O aumento de oferta de 

petróleo no mercado internacional é impulsionado pela produção dos reservatórios não 

convencionais nos Estados Unidos e das jazidas de óleo leve dos países árabes. Combinado 

com a redução da taxa de crescimento econômico na China, o impacto é a queda média de US$ 

62 por barril.  
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Por outro lado, é possível observar um menor impacto do preço do barril nas variações 

das obrigações geradas a partir de 2014. Esse fato pode ser explicado pela alta concentração da 

produção em campos mais maduros que permanecem com grandes volumes independente da 

queda do preço do Brent. 

Em 2017, o mercado já demonstra estar habituado a operar num cenário de preços 

baixos, as empresas focam em reduzir seus custos operacionais e investir com maior 

planejamento, enquanto as nações exportadoras da commodity trabalham com produções 

reguladas. Esse novo cenário geopolítico e macroeconômico gera um aumento do Brent para 

US$ 64,37 por barril em dezembro de 2017, maior cotação em três anos. 

O ganho de eficiência operacional e a revisão das estratégias de produção gerados pela 

escassez de recursos entre 2014 e 2016 podem ser notados no aumento de obrigações de PD&I 

em 2017, superando os valores arrecadados no ano de 2012 e 2013 quando os valores do Brent 

foram os maiores já registrados. 

A parcela anual gerada pelas demais operadoras começa a se destacar em 2010, onde 

99,94% das obrigações geradas eram de campos da Rodada Zero, conforme Tabela 4. É nítida 

a redução desta porcentagem ao longo dos anos, caindo para 85,05% em 2017. Os campos de 

rodadas mais recentes responsáveis pela alteração são Peregrino, Lula e Sapinhoá da 2ª rodada 

de licitações, Baúna da 5ª rodada, Gavião Real, da 9ª rodada, e os campos da Cessão Onerosa 

que tiveram seus testes de longa duração concluídos. Apesar do decréscimo, o indicador ainda 

é elevado e sinaliza que a renovação dos campos que geram tais obrigações é lenta e que as 

jazidas relevantes possuem características específicas. 

Junto a isso, há o aumento da representatividade das demais empresas petrolíferas nas 

obrigações geradas anualmente. Dentre os campos apontados no parágrafo anterior sob regime 

de concessão, apenas Baúna é operado integralmente pela Petrobras, fazendo com que haja uma 

maior pulverização das obrigações geradas nos últimos anos. 

 

4.2 CAMPOS PRODUTORES COM OBRIGAÇÕES DE PD&I 

 

Na Figura 2 estão todos os campos sob regime de concessão da produção que geraram 

qualquer obrigação de PD&I desde 1998, bem como os do contrato de Cessão Onerosa e 

partilha da produção.  

 



22 

 
Figura 2: Campos que geraram obrigação de PD&I 

 

Fonte: ANP, 2018. 

  

Foi solicitada à ANP, por meio dos seus canais de relacionamento e pautado pela Lei 

de Acesso a Informação, a composição das obrigações acumuladas dezembro até 2017 por 

campo de petróleo. A Tabela 4 demonstra as obrigações acumuladas ao fim de cada ano por 

campo de petróleo, sendo possível observar a evolução das obrigações ao longo do tempo. 
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Tabela 4 – Geração das obriações de PD&I por campo. 

 

Fonte: ANP, 2018. Elaboração Própria. Valores em R$ milhão. 

 

CAMPOS Rodada 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Percentual

Marlim 0 1.555     1.694     1.848     1.992     2.128     2.219     2.258     2.335     17,5%

Roncador 0 635        825        1.026     1.238     1.450     1.621     1.751     1.892     14,2%

Marlim Sul 0 620        773        987        1.212     1.397     1.478     1.521     1.615     12,1%

Lula 2 -         10          80          173        309        499        780        1.255     9,4%

Jubarte 0 73          152        264        370        485        578        675        789        5,9%

Barracuda 0 349        423        511        593        661        702        728        746        5,6%

Albacora 0 465        514        567        613        656        677        686        708        5,3%

Marlim Leste 0 115        215        298        384        477        531        552        581        4,3%

Albacora Leste 0 245        282        331        372        415        443        468        494        3,7%

Sapinhoá 2 -         -         -         -         58          160        243        394        3,0%

Caratinga 0 213        245        277        306        336        355        355        364        2,7%

Leste Urucu 0 99          115        134        153        172        185        196        207        1,6%

Rio Urucu 0 76          89          104        120        134        144        154        166        1,2%

Baúna 5 -         -         -         31          87          120        144        165        1,2%

Canto do Amaro 0 92          104        120        138        154        162        162        162        1,2%

Peregrino 2 -         -         33          86          139        139        139        148        1,1%

Cachalote 0 -         43          82          114        139        139        139        139        1,0%

Baleia Azul 0 -         -         -         -         42          79          108        137        1,0%

Carmópolis 0 73          86          101        116        129        132        132        132        1,0%

Marimbá 0 118        118        118        118        118        118        118        118        0,9%

Espadarte 0 97          101        106        106        106        106        106        106        0,8%

Manati 0 9            13          22          32          43          52          62          71          0,5%

Namorado 0 71          71          71          71          71          71          71          71          0,5%

Baleia Franca 0 -         -         -         -         14          27          44          66          0,5%

Cherne 0 64          64          64          64          64          64          64          64          0,5%

Golfinho 0 52          63          63          63          63          63          63          63          0,5%

Pampo 0 50          54          61          61          61          61          61          61          0,5%

Carapeba 0 57          57          57          57          57          57          57          57          0,4%

Frade 0 -         44          54          54          54          54          54          54          0,4%

Mexilhão 0 -         -         -         -         10          16          23          38          0,3%

Miranga 0 26          26          26          26          26          26          26          26          0,2%

Fazenda Alegre 0 21          21          21          21          21          21          21          21          0,2%

Peroá 0 14          17          17          17          17          17          17          17          0,1%

Bijupirá 0 17          17          17          17          17          17          17          17          0,1%

Pilar 0 16          16          16          16          16          16          16          16          0,1%

Gavião Real 9 -         -         -         2            8            13          15          15          0,1%

Argonauta 0 -         -         -         -         15          15          15          15          0,1%

Ostra 0 -         -         6            6            6            6            6            6            0,0%

Bicudo 0 5            5            5            5            5            5            5            5            0,0%

Polvo 2 3            3            3            3            3            3            3            3            0,0%

Estreito 0 0            0            0            0            0            0            0            0            0,0%

CONCESSÃO 5.231     6.263     7.490     8.750     10.162    11.193    12.055    13.339    99,9%

Itapu C.O. -         -         -         0            0            0            0            7            0,1%

Búzios C.O. -         0            0            0            0            2            5            5            0,0%

Sépia C.O. -         -         0            0            0            0            2            2            0,0%

Atapu C.O. -         -         -         0            0            2            2            2            0,0%

Sul de Lula C.O. -         -         -         0            0            0            0            0            0,0%

CESSÃO ONEROSA -         0            0            0            0            5            9            17          0,1%
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4.2.1 CAMPOS DE MÚLTIPLOS CONCESSIONÁRIOS 

 

De acordo com os sumários executivos dos planos de desenvolvimentos da ANP 

(2018), o campo de Albacora Leste tem 4,14 bilhões de barris de petróleo in place e produção 

constante de 60.000 bpd desde junho de 2011. Manati é um campo de gás offshore, com 40,15 

bilhões de m3 de gás in place, produzindo 6 milhões de m3/dia desde abril de 2012.  

No 4º trimestre de 2017, a Petrobras cedeu 25% do direito de exploração do campo de 

Roncador para a norueguesa Statoil como forma de ampliar a parceria estratégica firmada entre 

as duas empresas e iniciar a transferência tecnológica de métodos de recuperação avançados 

que serão implementados em áreas correlatas da bacia de Campos. Com um volume de 10 

bilhões de barris de óleo in place e produção diária de 280.000 boe, ele é outro exemplo de uma 

grande acumulação de hidrocarbonetos operando a vazões constantes, mas ainda significativas, 

para geração de obrigações de PD&I (PETROBRAS, 2017). 

Os campos de Lula (Petrobras (65%), Shell (25%) e Petrogal (10%)), Gavião Real 

(PGN (100%)) e Sapinhoá (Petrobras (45%), Shell (30%) e Repsol-Sinopec (25%)) passaram a 

ter produtividade passível de participações especiais em 2011, 2013 e 2014, respectivamente, e 

apresentam volumes de obrigações de PD&I crescentes por serem campos novos e totalizam 

R$ 1,664 bilhão até então. Desta soma, 75% é de Lula, campo gigante com 17,79 bilhões de 

barris de petróleo in place e produção crescente que já ultrapassou 800.000 bpd. Em segundo 

lugar está Sapinhoá, com 24% das obrigações, 3,31 bilhões de barris in place e produção estável 

de 250.000 bpd desde junho de 2016. Gavião Real é um campo de gás onshore, com 10,78 

bilhões de m3 de gás in place e produção em torno de 4 milhões de m3/dia desde maio de 2015 

(ANP, 2018). 

Frade, Bijupirá, Argonauta, Ostra e Polvo são campos sem participação da Petrobras 

que apresentam obrigações de PD&I estáticas nos últimos anos, num total de R$ 94 milhões. 

Ao analisar seus planos de desenvolvimento, nota-se que são campos pequenos que tiveram 

picos de produção durante um curto espaço de tempo e hoje apresentam produções limitadas 

ou decadentes. 

Peregrino, campo operado pela Statoil (60%) em consórcio com a Sinochem (40%) 

voltou a gerar obrigações de PD&I no quarto trimestre de 2017. A empresa norueguesa vem 

protagonizando movimentos significativos no mercado brasileiro de energia. Com volumes in 

place da ordem de 4 bilhões de barris, o projeto de revitalização do campo de Peregrino com 
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instalação de uma nova plataforma e melhoria no fator de recuperação do campo em 30% 

promete alavancar a produção a partir de 2020 (ANP, 2018;EQUINOR, 2016). 

 

 

4.2.2 CAMPOS DA PETROBRAS 

 

Os 34 campos sob domínio total da Petrobras somaram R$ 8,992 bilhões de obrigações 

de PD&I em 2017 e podem ser separados em 4 grupos: campos com obrigações estáticas; 

campos antigos com obrigações se estabilizando; campos gigantes, de produção antiga e 

obrigações crescentes; campos novos e de obrigações crescentes. 

Ao todo são 16 campos pequenos e/ou já em estágio de declínio de produção que 

somam obrigações de PD&I estáticas desde 2015, na ordem de R$ 1,059 bilhão, representando 

12% do total das obrigações totais dos campos da Petrobras. Dos 88% restantes, 16% são de 4 

campos antigos em que as novas obrigações crescem em ritmo lento, sendo eles Barracuda e 

Caratinga (produzindo desde 1997), Leste de Urucu (desde 1992) e Rio Urucu (desde 1988) 

(ANP, 2018). 

Cinco campos de volumosas reservas e produções antigas (Marlim, Marlim Sul, 

Jubarte, Albacora e Marlim Leste) compõem 67% das obrigações, num total de R$ 6,028 

bilhões. Apesar de sua maturidade, as obrigações geradas por eles continuam a aumentar e a 

Petrobras já possui planos de revitalização das áreas. A ANP já aprovou a extensão do prazo 

dos contratos de concessão dos campos de Marlim e Voador até 2052 e está analisando pedidos 

similares para os campos de Marlim Leste, Marlim Sul, Caratinga e Barracuda (E&P BRASIL, 

2018). 

A companhia pretende instalar em 2021 mais um FPSO no campo de Jubarte como 

forma de otimizar a malha de drenagem e aumentar o fator de recuperação da província (E&P 

BRASIL, 2017). Em 2018, a Petrobras deve licitar o primeiro FPSO do projeto de revitalização 

dos campos de Marlim e Voador. O projeto prevê o descomissionamento e substituição das oito 

plataformas existentes por dois novos FPSOs, com o remanejamento da malha de poços e 

perfuração de outros 10. A perspectiva é que a produção das novas unidades comece em 2020 

e 2021, respectivamente (E&P BRASIL, 2017). 

Apenas 4 campos apresentam um incremento acelerado pelo recente início de 

produção: Baúna, Baleia Azul, Baleia Franca e Mexilhão. Com obrigações na ordem de R$ 405 
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milhões desde 2013, representam apenas 4,5% do total gerado pelos campos da Petrobras. Vale 

ressaltar, porém, que os campos de Baleia Azul e Franca fazem parte de processo arbitral junto 

à ANP, uma vez que a Agência os considera partes do campo de Jubarte, enquanto a Petrobras 

defende a individualização dos campos de acordo com argumentos técnicos. 

Além dos campos sob modelo de concessão citados acima, 5 áreas do contrato de 

Cessão Onerosa possuem obrigações de PD&I geradas, num total de R$ 17 milhões, pela 

realização dos testes de longa duração e demais testes de formação. A produção definitiva do 

campo de Búzios tem previsão para 2018. A expectativa é que a Cessão Onerosa contribua para 

o aumento do montante disponível, uma vez que são reservatórios de boa qualidade e as 

obrigações são geradas sobre qualquer volume de produção. 

 

4.3 NOVOS CAMPOS GERADORES DE OBRIGAÇÕES 

 

Apenas 20 dos 46 campos analisados acima (15 sob domínio Petrobras e 5 de múltiplos 

consorciados) podem ser considerados como tendo potencial para gerar mais obrigações de 

PD&I no médio/longo prazo. Eles se dividem em campos antigos de grande porte, licitados na 

Rodada Zero, e campos novos, com produção a partir de 2010. 

Historicamente, a geração de obrigações de PD&I duradouras não é composta por 

campos com volumes limitados de reservas, que alcançam picos de produção rapidamente e/ou 

mantém produção mediana não passível de participações especiais. No entanto, tal perfil de 

jazidas, geralmente, são as oportunidades para as demais empresas de petróleo se mantenham 

no mercado brasileiro. 

Os reservatórios de pré-sal sinalizam ser o futuro da produção brasileira e, 

consequentemente, fonte de recursos de PD&I. Com o sucesso dos esforços exploratórios da 

Petrobras nestas acumulações, o pré-sal já produz mais da metade do petróleo nacional (ANP, 

2018) em uma década desde sua descoberta e chama atenção dos investidores internacionais. 

Ao longo de 2017, houve a 14º rodada de concessão de blocos exploratórios e a 2ª e 3ª 

rodadas de partilha de produção. No leilão sob o modelo de concessão, o destaque foi consórcio 

Petrobras e ExxonMobil que assumiram bônus de assinatura bilionários e adquiriram dois 

blocos exploratórios na Bacia de Campos nos limites do polígono do pré-sal. 

Já nas rodadas de partilha, sete blocos exploratórios foram arrematados e onze 

diferentes empresas compõem os consórcios vencedores. Tal resultado mostra o potencial da 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5526521837323558250__Hlk515793244
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5526521837323558250__Hlk515793244
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política de flexibilização dos contratos de partilha da produção, que já possui oito novos blocos 

a serem ofertados até 2019. O campo de Mero, que possui a Petrobras como operadora e a Shell, 

CNPC, CNOOC e Total como parceiras, teve sua comercialidade declarada em 2017 e entrará 

em produção em 2021 (PETROBRAS, 2017). 

Em paralelo, já transita na Câmara dos Deputados uma proposta para autorizar a 

licitação do excedente de óleo e gás da Cessão Onerosa para empresas multinacionais, 

quebrando assim o monopólio da Petrobras sob a região (E&P BRASIL, 2018). Os campos de 

Búzios, Atapu, Sépia e Itapu, todos em reservatórios de pré-sal, estarão em plena produção até 

2022, segundo o Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 da estatal (PETROBRAS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5526521837323558250__Hlk515793481
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5526521837323558250__Hlk515793851
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5526521837323558250__Hlk515793481
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5 ANÁLISE DOS PROJETOS DE PD&I AUTORIZADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os projetos previamente autorizados pela 

ANP, divulgados em seu site e no Boletim de P&D (ANP, 2018), até dezembro de 2017, tendo 

como foco três vertentes: análise da distribuição geográfica dos centros de pesquisa e projetos 

beneficiados pela cláusula PD&I; comportamento das áreas temáticas contratadas ao longo do 

tempo; e análise das instituições de pesquisa que mais receberam recursos. 

É importante ressaltar que a análise é apenas dedicada aos projetos de PD&I que 

necessitam de aprovação prévia da ANP, conforme critérios da tabela 2. No período de 1998 a 

2017, as concessionárias realizaram mais de 10.000 projetos, e somente uma parcela de 12% 

foi autorizada pela ANP (ANP, 2018). Portanto, os resultados apresentados a seguir referem-se 

aos 1.502 projetos aprovados ao longo desses anos. 

 

5.1 BASE DE DADOS DOS PROJETOS 

 

Até janeiro de 2017, a ANP publicava em uma planilha em seu site, juntamente com 

o Boletim de P&D, a relação completa de projetos autorizados contendo os seguintes dados: 

empresa petrolífera, número do projeto, título, área, unidade federativa, instituição, item reg. 1, 

item reg. 2, valor autorizado, ano de autorização, e nº da autorização. 

Esta planilha fornecia maior detalhamento dos gráficos e tabelas gerenciais divulgados 

no boletim. Em 2017, os boletins passaram a ser trimestrais e o site do órgão regulador passou 

por melhorias em design e mudanças de layout, fazendo com que a planilha citada não fosse 

mais divulgada na íntegra.  

Os autores deste trabalho, no entanto, conseguiram atualizar minimamente a planilha 

tendo em mãos as informações gerenciais que continuaram sendo divulgadas nos boletins 

trimestrais. A última versão publicada continha os projetos autorizados até janeiro de 2017. A 

partir daí, nos quatro boletins de 2017, são apresentados 9 projetos baseados na regulamentação 

técnica 05/2005 e 47 projetos já aderentes ao regulamento 03/2015. 

Ao analisar a precisão dos dados compostos pelos autores, foram notadas as seguintes 

limitações/divergências: 



29 

 

a) o campo discriminando a área temática dos projetos não é divulgado nos boletins de 

2017, comprometendo, assim, a análise das áreas temáticas mais investidas e seu 

comportamento histórico para os projetos autorizados em 2017; 

b) o boletim de dezembro de 2016 divulga um acumulado de autorizações na ordem de 

1429 projetos, totalizando R$ 4,687 bilhões. Nota-se no boletim do primeiro trimestre 

de 2017, um acumulado de 1455 projetos, totalizando R$ 4,384 bilhões, sendo que 

foram autorizados apenas 9 projetos neste período, num montante de R$ 12,15 milhões, 

referentes ao regulamento 05/2005. Os últimos números de projetos apresentados em 

dezembro de 2017 convergem com a planilha detalhada obtida do site da ANP e 

atualizada manualmente; 

c) dois projetos, um da Repsol no montante de R$ 1,468 milhão e outro da Petrogal no 

valor de R$ 2,629 milhões, já aderentes ao regulamento 03/2015, são creditados às 

empresas no boletim do segundo trimestre de 2017 sem a apresentação e detalhamento 

em publicações anteriores. Tais projetos continuam sendo creditados até dezembro de 

2017, mas dados como título do projeto, instituição de pesquisa e unidade federativa 

permanecem desconhecidos; 

d) o saldo de projetos autorizados da empresa Sinochem, em dezembro de 2016, era de R$ 

16,964 milhões e aumenta para R$ 18,869 milhões, em março de 2017, sem nenhum 

projeto adicional ser divulgado no período. Tal valor permanece como a diferença entre 

os valores totais autorizados pela ANP em dezembro de 2017 e os valores atualizados 

manualmente; 

Devido à limitação do item (a), para a análise das áreas temáticas dos projetos 

autorizados, foi utilizada a data-base de dezembro de 2016. Seria necessário um grande poder 

de julgamento para enquadrar os projetos nas áreas temáticas que não foram divulgadas 

explicitamente, não sendo possível corroborar a precisão de tal classificação de forma indireta. 

Pelo fato das divergências (b) e (c) serem pontuais e de fácil rastreamento, foi decidido 

manter a base de dados atualizada manualmente até dezembro de 2017, como insumo das 

análises do trabalho que se refiram à distribuição geográfica de unidades de pesquisa, 

protagonismo das instituições credenciadas e ticket médio dos projetos autorizados. 

Destacaremos, quando pertinente, os projetos do item (c) para que o leitor permaneça com eles 

em mente ao longo dos questionamentos. 
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Além disto, os autores deste trabalho entendem que a mudança de saldo exposta no 

item (d), sem nenhuma razão aparente, pode caracterizar um erro de compilação de dados do 

órgão regulador. O valor da divergência, de R$ 1,905 milhão, 11% do total, se equipara ao valor 

dos projetos mais caros contratados pela Sinochem. Nenhum projeto da empresa foi liberado 

em 2016, de acordo com a última versão da planilha de projetos autorizados divulgada pela 

ANP, sendo que o saldo de R$ 16,964 milhões permanecia estático desde 2015. Foi decidido, 

assim, permanecer com este saldo e destacaremos, quando pertinente, tal divergência. 

 

5.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CENTROS DE PESQUISA E PROJETOS 

CONTRATADOS 

 

O objetivo desta seção é entender a distribuição dos 773 centros de pesquisa, observada 

na tabela 5, que podem realizar projetos financiados pela cláusula de PD&I abrigados por 137 

instituições credenciadas (ANP, 2018). De acordo com a planilha de projetos autorizados, em 

dezembro de 2017, apenas 4 instituições credenciadas nunca haviam sido contratadas para 

execução de projetos.  

 

       Tabela 5 – Distribuição das instituições cadastradas 

 

Fonte: ANP, 2018. Elaboração Própria. 

 

 Além da distribuição dos centros de pesquisa, a planilha completa de projetos 

autorizados, atualizada até dezembro de 2017, detalha a distribuição dos projetos, tanto em 

número quanto em valores, conforme a Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Distribuição de projetos autorizados por região. 

Região Unid. Pesquisa %

Sudeste 495 64%

Nordeste 131 17%

Sul 116 15%

Centro-Oeste 23 3%

Norte 8 1%

Total Geral 773                        100%
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Fonte: ANP, 2018. Elaboração própria. 

 

O programa Ciência Sem Fronteiras (CsF) e o Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), destinados para capacitação profissional, foram 

executados a nível nacional, motivo pelo qual foram enquadrados na categoria diversos pelos 

autores desse trabalho. 

A categoria de projetos realizados em diversos estados representa a segunda maior 

fatia dos valores autorizados, apesar de serem pouco numerosos. 71% da verba autorizada e 

64% do número de projetos da categoria de projetos realizados nesta categoria, são provenientes 

do CsF e do Prominp.  

É nítido o protagonismo da região sudeste em todos os indicadores das tabelas 5 e 6, 

no entanto, a polarização é ainda mais marcante quando detalhada por instituição. Quatro 

universidades do Rio de Janeiro e de São Paulo superam em 35 o número de unidades de 

pesquisa nas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte juntas. A Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) sozinha, com 142 unidades, se equipara às últimas três regiões (ANP, 

2018). 

 

Região R$ milhão % do valor Projetos % dos projetos

Sudeste 2.024                    42% 895                        60%

Nordeste 662                        14% 289                        19%

Sul 396                        8% 236                        16%

Norte 79                          2% 21                          1%

Centro-Oeste 65                          1% 37                          2%

Diversos 1.631                    34% 22                          1%

(*) 4                            0% 2                            0%

Total Geral 4.860                    100% 1.502                    100%

(*) Projetos da Repsol e Petrogral onde não foi possível identificar dados do título do projeto, UF e instituição.
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Figura 3: Participação anual das regiões dentre os projetos autorizados 

 

Fonte: ANP, 2018. Elaboração própria. 

 

Uma rápida busca nos sites das empresas que possuem obrigações de PD&I mostra 

que suas sedes administrativas se concentram na cidade do Rio de Janeiro. Os bairros do Centro, 

Botafogo e Barra da Tijuca, ricos ambientes corporativos para o estado, abrigam além destas 

petroleiras, demais órgãos de classe, institutos e associações que têm a responsabilidade de 

desenvolver o setor de petróleo e gás nacional. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), a Organização Nacional da Indústria de Petróleo (ONIP), o Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), a RedePetro Brasil, o Sindicato da 

Construção Naval (SINAVAL) e Câmaras de Comércio de países tradicionais são alguns dos 

exemplos de agentes do setor presentes no Rio de Janeiro. 

Periodicamente são realizadas rodadas de negócios, eventos corporativos, fóruns sobre 

temas prioritários e possíveis mudanças regulamentares. Tal proximidade geográfica pode ser 

um fator de sucesso para identificação de oportunidades de pesquisa e estabelecimento de 

relacionamento de longo prazo entre as instituições de pesquisa e seus financiadores. 

Segundo dados da ANP (2018), a região sudeste concentrou 94% da produção total e 

gás natural, produzindo em média 2,6 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, 

distribuídos em 98 campos. O Rio de Janeiro produziu em média em 2017, 1,7 milhões de boe 
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diários, e detinha 41 campos produtores ao fim deste ano (ANP, 2018). Nos limites marinhos 

do estado estão as bacias sedimentares brasileiras mais férteis: a bacia de Campos e a de Santos. 

O campo de Garoupa nas águas rasas da Bacia de Campos foi o primeiro campo 

descoberto na região em 1974. A primeira unidade de produção antecipada entrou em operação 

em 1977, no campo de Enchova. Foram descobertos na metade da década de 1980, os campos 

gigantes de Albacora e Marlim e na década de 1990 os campos de Roncador, Barracuda e 

Caratinga, e dessa forma impulsionaram ainda mais o protagonismo da região como produtora 

de petróleo nacional (ANP,2018; PETROBRAS, 2018).  

As atividades exploratórias na Bacia de Santos datam da década de 1970, mas apenas 

nos anos 2000 as operações na região se tornaram significativas com os campos de Mexilhão, 

Merluza, Lula e Sapinhoá (PETROBRAS, 2018). Os poços destes últimos dois campos estão 

como os 30 maiores produtores do Brasil (ANP, 2018) e, em um prazo de 10 anos, fizeram a 

bacia de Santos superar a de Campos e deter o título de maior produtora nacional. 

O calendário de leilões de petróleo até 2019, o sucesso exploratório nos reservatórios 

do pré-sal, a flexibilização dos modelos regulatórios brasileiros e a melhoria da cotação do 

barril de petróleo no mercado internacional sinalizam um promissor futuro para as bacias de 

Santos e Campos e garantia de que a região sudeste continuará sendo o centro de negócios 

brasileiro do setor. 
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Tabela 7 − Recursos de PD&I investido pelas empresas, distribuídos por região. 

 

Fonte: ANP, 2018. Elaboração Própria. Valores em R$ milhão. 

 

A maior parte das contratações permanecem na região sudeste, alinhado à análise 

realizada na seção anterior. No entanto, é possível notar que Parnaíba Gás Natural (PGN) e a 

francesa Total não realizaram investimentos na região apesar da proximidade com suas sedes 

administrativas. Ao explorarmos o portfólio das empresas, podemos notar um novo 

comportamento de alocação de recursos. 

Todos os campos da PGN são terrestres e se situam no Parque dos Gaviões, na Bacia 

Parnaíba no Maranhão. A empresa possui cinco campos produtores (Gaviões Real, Vermelho, 

Branco, Caboclo e Azul) e dois em desenvolvimento (Gaviões Preto e Branco Norte), além de 

sete Planos de Avaliação de Descoberta (PADs). O portfólio contém, ainda, sete blocos 

exploratórios da Rodada 13 de 2015 e cinco blocos da Rodada 14 de 2017 (ENEVA, 2018). 

A PGN possui apenas duas pesquisas contratadas, uma na Universidade Federal de 

Rio Grande do Norte (UFRN) e a outra na Universidade de Brasília (UnB), e seus objetivos são 

maior entendimento da formação dos reservatórios para melhoria de produtividade e redução 

de riscos exploratórios através de extração e análise de dados geológicos (ENEVA, 2018). 

Empresas Sudeste Nordeste Sul Norte
Centro-

Oeste
Diversos (*) Total

Petrobras 1.777,54    615,46        334,06        79,18          58,18          1.581,83    -               4.446,24    

Shell** 172,22        39,38          53,89          -               -               23,61          -               289,11        

Statoil 13,67          1,54             6,31             -               -               15,17          -               36,70          

Petrogal 14,43          1,50             -               -               1,40             9,00             2,63             28,96          

Sinochem*** 16,64          0,32             -               -               -               -               -               16,96          

Repsol 10,27          1,19             0,66             -               -               -               1,47             13,59          

Queiroz Galvão 6,88             0,86             0,26             0,03             -               1,59             -               9,62             

Chevron 4,83             1,17             0,36             -               -               -               -               6,37             

PGN -               0,30             -               -               5,27             -               -               5,57             

Frade Japão 3,16             -               -               -               -               -               -               3,16             

BP 2,32             -               -               -               -               -               -               2,32             

GeoPark 0,64             0,03             -               -               -               -               -               0,67             

ONGC 0,50             -               -               -               -               -               -               0,50             

Brasoil 0,24             -               -               -               -               -               -               0,24             

QPI 0,19             -               -               -               -               -               -               0,19             

Rio das Contas 0,11             -               -               -               -               -               -               0,11             

Total -               0,09             -               -               -               -               -               0,09             

Total 2.023,65    661,86        395,54        79,21          64,84          1.631,21    4,10             4.860,41    

(*) Projetos da Repsol e Petrogral onde não foi possível identificar dados do título do projeto, UF e instituição.

(**) Dados se referem aos projetos contratados pela BG Group e Shell, dada a aquisição da primeira pela segunda empresa.

(***) Conforme destacado seção 1.2., o total da tabela está com uma diferença de R$ 1,905 milhão para baixo em relação ao divulgado pela ANP.
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A Total E&P tem em seu portfólio 14 blocos exploratórios e 4 campos produtores 

espalhados pelas bacias de Espírito Santo, Ceará, Barreirinhas, Foz do Amazonas, Santos, 

Campos e Pelotas (ANP, 2018). A empresa possui apenas um projeto de PD&I contratado em 

2015, junto à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para o estudo de tratamento de água 

produzida para reinjeção e descarte. 

Os dois casos apontam para uma segunda tendência na alocação das obrigações de 

PD&I: a proximidade geográfica das instituições de pesquisa com a operação de exploração e 

produção das empresas petrolíferas. Petrobras, Shell, Petrogal, Statoil, Sinochem, Repsol, 

Queiroz Galvão, Chevron e GeoPark possuem valores autorizados em regiões em que estão 

localizados seus ativos exploratórios e/ou de produção, não se restringindo a proximidades de 

suas sedes administrativas no Sudeste. 

A proximidade com as bases operacionais das petroleiras pode facilitar a troca de 

informações com os profissionais ligados aos desafios e demandas em campo e que necessitam 

de uma solução prática. Além disso, caso sejam pesquisas que necessitem de amostras de 

material para análise ou coleta de dados e informações presenciais, a proximidade com tais 

sítios facilita a logística e rapidez aos insumos do projeto. 

Observa-se, também, que os valores distribuídos pelas demais regiões tendem a seguir 

o mesmo racional de relevância da indústria local para o cenário nacional. O Sudeste, além de 

ter as sedes administrativas das empresas no Rio de Janeiro, possui as atividades petrolíferas 

mais desenvolvidas. 

É curioso notar que o Centro-Oeste não possui bacia sedimentar delimitada pela ANP 

suscetível a acumulações de petróleo e gás (ANP, 2018), mas ainda assim soma um total de R$ 

64,8 milhões em pesquisas. Se analisarmos, também, em maior detalhe a região Sul, o número 

de empresas investidoras é superior àquelas que de fato possuem áreas sob concessão (apenas 

Petrobras e Total). Surge, assim, uma terceira tendência na estratégia de alocação de recursos 

de PD&I: áreas temáticas dos projetos contratados.  

 

5.3 HISTÓRICO DAS ÁREAS TEMÁTICAS CONTRATADAS 

 

Devido ao limite na obtenção de informações conforme explicitado no item a) da seção 

5.1, os dados deste tópico foram analisados até dez/2016. 
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Os Regulamentos Técnicos ANP nº 7/2012 e o nº 3/2015 detalham as áreas e temas, 

conforme Tabela 8, em que as instituições de pesquisa devem declarar competência no 

momento do credenciamento junto à Agência. 

 

Tabela 8 − Áreas e temas de pesquisa

 
Fonte: ANP, 2012. ANP, 2015. 

 

Dos 30 projetos contratados no Centro-Oeste, até dezembro de 2016 (excluindo 

Recursos Humanos), 10 são de Biocombustíveis, totalizando R$ 19,2 milhões. A região é 

famosa pelo seu potencial agrícola, principalmente na cultura da soja. A região mostra, também, 

competência nas áreas de Exploração e Estudo de Bacias com um total de 12 projetos e R$ 18,4 

milhões autorizados graças aos trabalhos realizados na UnB. 
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A região Sul, por sua vez, até dezembro de 2016 (excluindo Recursos Humanos), 

possuía R$ 308 milhões distribuídos entre 196 projetos. As áreas que demonstram a expertise 

da região são: Produção (59 projetos e R$ 114,9 milhões), Exploração e Estudos de Bacias (41 

projetos e R$ 69,2 milhões), Abastecimento (39 projetos e R$ 55,6 milhões) e Meio Ambiente 

(31 projetos e R$ 42,5 milhões). 
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Tabela 9 − Obrigações e projetos autorizados divididos pela área temática e região. 

 

Fonte: ANP, 2017.Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões

Exploração 89             173                    22             29                    38             57                    2                2                      9                12                    1                0                         161           273                    

Produção 267           655                    45             61                    59             115                  1                3                      1                1                      -                     373           836                    

Abastecimento 145           255                    50             132                  39             56                    4                3                      3                1                      -                     241           447                    

Gás Natural 14             28                       4                2                      2                4                      -                   -                   -                     20             34                       

Biocombustíveis 73             125                    19             25                    8                8                      1                1                      10             19                    -                     111           178                    

Meio Ambiente 66             145                    23             19                    31             43                    6                7                      2                2                      1                2                         129           218                    

Estudos de Bacias 11             3                         -                   3                12                    -                   3                7                      5                447                    22             469                    

Temas Transversais 76             238                    47             139                  16             14                    -                   2                2                      1                20                       142           413                    

Recursos Humanos 112           280                    74             0                      34             72                    7                64                    6                17                    14             1.162                 247           1.594                 

(*) 1                1                      1                1                         

Total Geral 853           1.901.914.683  285           656.304.921  230           380.320.910  21             79.209.580    36             61.034.528    22             1.631.209.579  1.447        4.709.994.200  

(*) Um projeto da Repsol, liberado em 2016, na região Nordeste, sob o regulamento 03/2015, no valor de R$ 1.099.77 onde não foi possível identificar a área temática com as informações públicas no site da ANP.

Total Geral
Áreas temáticas

Sudeste DiversosCentro-OesteNorteSulNordeste
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Estudo de Bacias e Gás Natural são as áreas temáticas menos contratadas, com 42 

projetos apenas. Historicamente, o gás foi tratado como um produto secundário da exploração 

de petróleo, ganhando relevância nos últimos anos frente às discussões sobre efeito estufa. A 

aquisição de dados geológicos é uma técnica bem conhecida e vem sendo implementada com 

sucesso no Brasil. Além disto, os dados de reservatórios são altamente confidenciais e o corpo 

técnico das próprias empresas petrolíferas detém maior conhecimento para sua interpretação. 

A região Norte captou investimentos nas áreas de Meio Ambiente e Abastecimento, 

enquanto no Nordeste e Sudeste os destaques são as áreas de Produção, Temas Transversais, 

Abastecimento e Exploração. Os projetos que abrangem diversas regiões são compostos, em 

sua maioria, pelas áreas de Estudos de Bacias e Programas de Recursos Humanos, num total 

R$ 1,609 bilhão distribuído entre 19 projetos. 

Também é possível analisar a contratação de áreas temáticas por empresa petrolífera, 

conforme Tabela 10. Esta disposição de dados mostra as demandas das empresas com 

obrigações de PD&I e, consequentemente, suas prioridades de investimento. 

 



40 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 10 − Projetos autorizados divididos por empresa e áreas temáticas. 

 

Fonte: ANP, 2017. Elaboração Própria. 

 

Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão

Petrobras 132        239,0        316        735,8        241        447,4             20          33,6          106        160,9        120        206,6        21          463,6        138        378,1        197        1.707,1    1.291       4.372        

Shell 7            9,4            18          56,9          -                 -            1            12,9          2            8,3            -            3            34,3          13          95,6          44            217           

Statoil 1            0,9            9            10,0          -                 -            -            1            0,6            -            -            7            25,2          18            37             

Petrogal 1            2,9            12          14,4          -                 -            -            -            -            -            1            9,0            14            26             

Sinochem 7            14,3          4            2,3            -                 -            -            1            0,4            -            -            -            12            17             

Repsol -            8            8,1            -                 -            2            2,3            -            -            -            -            10            11             

Queiroz Galvão 1            1,2            3            4,7            -                 -            -            1            1,6            -            -            27          2,2            32            10             

Chevron 5            3,8            1            0,1            -                 -            -            1            0,4            -            -            2            2,2            9               6               

PGN 1            0,3            -            -                 -            -            -            1            5,3            -            -            2               6               

Frade Japão -            1            3,2            -                 -            -            -            -            -            -            1               3               

BP -            -            -                 -            2            2,3            -            -            -            -            2               2               

GeoPark 3            0,7            -            -                 -            -            -            -            -            -            3               1               

ONGC 1            0,2            -            -                 -            -            1            0,3            -            -            -            2               1               

Brasoil -            -            -                 -            -            2            0,2            -            -            -            2               0               

QPI 1            0,1            -            -                 -            -            -            -            1            0,1            -            2               0               

Rio das Contas 1            0,1            -            -                 -            -            -            -            -            -            1               0               

Total E&P -            1            0,1            -                 -            -            -            -            -            -            1               0               

Total Geral 161        273           373        836           241        447                20          34             111        178           129        218           22          469           142        413           247        1.841        1.446       4.710        

(*) Um projeto da Repsol, liberado em 2016, na região Nordeste, sob o regulamento 03/2015, no valor de R$ 1.099.77 onde não foi possível identificar a área temática com as informações públicas no site da ANP.

Total Geral
Empresas

Exploração Produção Abastecimento Gás Natural  Biocombustíveis  Meio Ambiente  Estudos de Bacias  Temas  Recursos 
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A Petrobras, empresa que atua de forma integrada em todo o território nacional, é a 

única que possui investimentos em todas as áreas temáticas, e só ela contratou projetos de 

Abastecimento e Gás Natural. As áreas prioritárias para a companhia foram Produção, 

Abastecimento, Recursos Humanos e Temas Transversais; Exploração foi apenas a quinta 

colocada, mesmo a empresa sendo a maior operadora do país e conhecida pelas tecnologias 

disruptivas na exploração de águas profundas.  

De uma forma geral, as áreas que mais apresentam empresas investidoras são 

Exploração, Produção, Meio Ambiente e Recursos Humano, nesta ordem. Cinco das dezessete 

empresas investiram em apenas uma área: British Petroleum em Biocombustíveis; Frade Japão 

e Total em Produção; e Geopark e Rio das Contas em Exploração. Ao buscar o detalhamento 

destas pesquisas, notou-se que todos são pesquisas, análises ou desenvolvimento de um novo 

método, produto ou processo para a indústria. 

Através deste insight, tendo como base o título dos projetos autorizados, foi realizada 

a seguinte categorização quanto sua natureza: 

a) Pesquisas, análises e desenvolvimento de métodos, produtos e processos: projetos com 

intuito de estudar, levantar dados, analisar, pesquisar, caracterizar, comparar e 

desenvolver métodos, produtos e processos novos ou que já existam; 

b) Laboratórios e equipamentos: aquisição de equipamento, bem como construção, 

reforma e ampliação de laboratórios que atendam demandas de PD&I para o setor de 

petróleo e gás; 

c) Capacitação de RH: projetos ligados ao CsF, Prominp e PRH. 
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Tabela 11 − Natureza dos projetos contratados pelas empresas. 

 

Fonte: ANP, 2017. Elaboração Própria. 

 

Os programas de capacitação de recursos humanos, amplamente contratados entre 

2011 e 2014, são caracterizados como projetos que abrangem diversas instituições 

credenciadas, com tíquete médio de R$ 7,455 milhões por projeto. As construções de 

laboratórios e aquisições de equipamentos, com tíquete médio de R$ 3,139 milhões por projeto, 

possuem apenas três empresas investidoras, sendo elas a Petrobras, Shell, e a Repsol. 

O investimento em pesquisas aplicadas a demandas da indústria é o que detém maior 

número de projetos contratados e o menor tíquete médio (R$ 1,763 milhão por projeto), 

representando 45% das autorizações e 24% do valor. Tal porcentagem indica que a 

infraestrutura de inovação e o corpo técnico responsável por ela não apresenta boa capacitação, 

sendo necessários altos volumes em investimentos dessa natureza. Enquanto isso, as demandas 

aplicadas à indústria são postergadas para seu desenvolvimento em momento oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão Projetos R$ milhão

Petrobras 197 1.707,1         541 1.647,8         553 1.017,3         1.291            4.372,3         

Shell 13 95,6              3 63,8              28 58,1              44                  217,4            

Queiroz Galvão 27 2,2                 -                5 7,4                 32                  9,6                 

Statoil 7 25,2              -                11 11,5              18                  36,7              

Petrogal 1 9,0                 -                13 17,3              14                  26,3              

Sinochem -                -                12 17,0              12                  17,0              

Repsol -                3 5,3                 8 6,1                 11                  11,5              

Chevron 2 2,2                 -                7 4,2                 9                    6,4                 

GeoPark -                -                3 0,7                 3                    0,7                 

BP -                -                2 5,6                 2                    5,6                 

Brasoil -                -                2 2,3                 2                    2,3                 

ONGC -                -                2 0,5                 2                    0,5                 

PGN -                -                2 0,2                 2                    0,2                 

QPI -                -                2 0,2                 2                    0,2                 

Frade Japão -                -                1 3,2                 1                    3,2                 

Rio das Contas -                -                1 0,1                 1                    0,1                 

Total E&P -                -                1 0,1                 1                    0,1                 

Total Geral 247                       1.841                   547                       1.717                   653                       1.152                   1.447                   4.710                   

Total Geral

Pesquisas, análises e 

desenvolvimento de 

métodos, produtos e 

processos

Laboratórios e 

equipamentos
Capacitação de RH

Empresas
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Figura 4:Comportamento histórico da natureza dos projetos contratados e a relação com o Brent. 

 

Fonte: ANP, 2017; IEA, 2018. Elaboração própria. 

 

Analisando o comportamento histórico das naturezas dos projetos previamente 

autorizados no gráfico da figura 5, vemos que “Laboratórios e Equipamentos” compõe a maior 

parcela de 2006 a 2009. Em 2010 e 2011, os Programas de Formação de Recursos Humanos 

(PRH) e Prominp aumentam substancialmente seus investimentos no comparativo com os anos 

anteriores, sendo adicionados a esta categoria os altos valores autorizados para o Ciências sem 

Fronteiras (CsF) entre 2012 e 2014. Em paralelo, observa-se o aumento da porcentagem de 

projetos de pesquisa aplicada, que se torna o majoritário após a crise econômica de 2014. 

No comparativo dos valores previamente autorizados por natureza com a oscilação da 

cotação do preço barril no cenário internacional, não foi identificado um padrão de 

comportamento. Ao contrário da geração de obrigações de PD&I, intimamente ligadas à 

produção do petróleo, a autorização prévia das pesquisas acontece em momentos posteriores às 

obrigações, de acordo com as demandas das empresas e aprovação da ANP. 

 A Figura 5 mostra o comportamento histórico das áreas temáticas dos projetos 

previamente autorizados pela ANP. Nota-se a presença das áreas de Produção, Exploração e 

Temas Transversais em todos os anos, enquanto o Gás Natural, Biocombustíveis, 

Abastecimento e Meio Ambiente apresentam comportamento inconstante. 

 A relação que se mostra em comparação com a cotação do Brent é significativa a partir 

de 2014, onde somada a crise do petróleo mundial, a Petrobras estabelece novas diretrizes de 

desinvestimento para seus ativos vinculados a tais áreas temáticas (PETROBRAS, 2016). 
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Figura 5:Comportamento histórico das áreas temáticas contratadas e a relação com o Brent. 

 

Fonte ANP, 2017; IEA, 2018. Elaboração própria. 

 

O setor vem sofrendo, desde então, uma revisão de seus modus operandi e novas 

demandas, como aumento do fator de recuperação de reservatórios, ampliação da malha de 

poços de existentes, aumento de produtividade dos campos, redução de custos operacionais e 

monetização das reservas de gás existente, passam a ser observados no comportamento do 

gráfico. 

 

5.4 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS MAIS CONTRATADAS 

 

O objetivo desta seção é analisar as instituições que mais arrecadaram recursos de 

PD&I, como as empresas vêm alocando dinheiro nelas e o que elas têm apresentado como 

fatores críticos de sucesso neste ranking. 
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Tabela 12 − Instituições credenciadas com maior captação de recursos. 

 

Fonte: ANP, 2017. Elaboração própria. 

 

Na tabela 12 estão as vinte instituições credenciadas à ANP com mais projetos 

contratados entre 2006 e 2017. Nela também é possível ver a parcela dos projetos quanto à sua 

natureza, bem como a região geográfica. 

Estas instituições concentram 71% em número de projetos e 44% em valor da amostra 

dos projetos previamente autorizado de PD&I, sendo que os investimentos em laboratórios e 

equipamentos são os destaques na maioria delas. A Universidade de Brasília (UnB), 17ª no 

ranking, é a única que não se encontra nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. 

 A porcentagem de valor autorizado se equipara a de autorizações quando são 

acrescidas as parcelas do Ciência sem Fronteiras, PROMINP e Poços estratigráficos. Todos são 

projetos com altos tíquetes médios, ou seja, baixa quantidade com altos valores de investimento, 

principalmente por serem aplicados em diversas regiões e/ou instituições. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

divulgou em junho de 2017 o Índice Geral dos Cursos (IGC), referente ao ano de 2016, que é 

um indicador de qualidade das instituições de ensino superior brasileiras. O conceito considera 

as notas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), indicador que mede a 

qualidade e retenção do ensino dos cursos de graduação, bem como a avaliação da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) dos programas de mestrado e 

doutorado (INEP, 2017). 

Região

R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos R$ milhões Projetos

UFRJ 49                           36                        381                        105                      181                        159                      610                        300                      Sudeste

UFRGS 30                           13                        55                           27                        24                           38                        109                        78                        Sul

UNICAMP 18                           6                           66                           32                        46                           38                        130                        76                        Sudeste

UFRN 61                           25                        49                           34                        7                             13                        116                        72                        Nordeste

USP 20                           8                           55                           33                        34                           31                        109                        72                        Sudeste

PUC-RIO 14                           6                           125                        25                        38                           38                        177                        69                        Sudeste

UFSC 33                           10                        69                           22                        31                           16                        133                        48                        Sul

UFBA 11                           6                           32                           16                        12                           19                        54                          41                        Nordeste

UFPE 43                           12                        113                        17                        6                             10                        162                        39                        Nordeste

UFC 1                             3                           24                           13                        10                           15                        35                          31                        Nordeste

UFF 5                             5                           65                           11                        13                           14                        82                          30                        Sudeste

UERJ 4                             8                           47                           13                        3                             9                           55                          30                        Sudeste

UFMG 9                             4                           19                           7                           11                           14                        39                          25                        Sudeste

UFES 9                             4                           45                           14                        6                             6                           60                          24                        Sudeste

UFSCar 3                             2                           40                           8                           11                           13                        55                          23                        Sudeste

UENF 13                           4                           18                           13                        3                             6                           34                          23                        Sudeste

PUCRS -                         -                       28                           8                           15                           14                        43                          22                        Sul

UnB 10                           4                           9                             6                           21                           12                        40                          22                        Centro-Oeste

UFPR 4                             4                           12                           8                           20                           10                        36                          22                        Sul

UFS 1                             2                           39                           12                        19                           7                           58                          21                        Nordeste

TOP 20 339                        162                      1.288                     424                      511                        482                      2.138                    1.068                  

% TOP 20 18% 66% 70% 73% 43% 72% 44% 71%

CsF 785                        8                           785                        8                           

Poço Estratigráfico 445                        4                           445                        4                           

PNQP/PROMINP 349                        3                           349                        3                           

Subtotal 1.472                     173                      1.288                     424                      956                        486                      3.717                    1.083                  

% Subtotal 80% 70% 70% 73% 81% 72% 76% 72%

Total Geral 1.841                     247                      1.830                     582                      1.185                     671                      4.860                    1.502                  

Instituições

Pesquisas, análises e 

desenvolvimento de métodos, 

produtos e processos

Laboratórios e equipamentosCapacitação de RH Total
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O conceito vai de 1 a 5, sendo as notas 4 e 5 implicam em alto desempenho. Todas as 

universidades listadas apresentam IGCs nesta faixa, com exceção da Universidade de São Paulo 

(USP) que não possui o indicador por não ter participado do Enade. Ela é considerada a terceira 

melhor do Brasil segundo o Ranking Universitário da Folha de São Paulo (FOLHA, 2017). 

Outros fatores são determinantes para uma empresa petrolífera enxergar valor em uma 

instituição de pesquisa e esta ser competente em desenvolver inovação relevante e aplicável ao 

mercado. No intuito de uma investigação mais profunda, foram selecionadas as 6 universidades 

líderes do ranking da tabela 12 para um comparativo entre características de ensino, 

infraestrutura e fomento à inovação de cada uma. 

 

Tabela 13 − Análise das 6 instituições credenciadas com maior captação de recursos. 

 

Fonte: IGC, 2016; ANP, 2017; RUF, 2017. Elaboração própria. 

As seis universidades da tabela 13 acumulam 44% dos projetos e 26% do valor 

autorizado em PD&I. O eixo Rio-São Paulo é majoritário, indo em linha com o fator já exposto 

sobre o protagonismo das bacias sedimentares de Campos e Santos na produção de petróleo 

nacional, além de ser o centro empresarial e de negócios do setor no país. 

A RUF é uma avaliação anual das 195 instituições de ensino superior com base em cinco 

indicadores: 

1. Pesquisa: considera o número e relevância dos trabalhos acadêmicos publicados, bem 

como os montantes arrecadados para projetos de P&D; 

2. Ensino: avalia o corpo docente, dedicação com carga horária, titulação e desempenho 

dos alunos no Enade; 

3. Mercado de trabalho: considera a opinião de profissionais de recursos humanos sobre 

preferência de contratação; 

4. Internacionalização: considera o número e relevância dos trabalhos acadêmicos em 

colaboração internacional; 

5. Inovação: considera o número de patentes pedidas pelas universidades. 

A Unicamp e PUC-Rio são consideradas instituições de porte médio com uma média 

de 15.000 alunos inscritos, enquanto as demais são de grande porte. UFRJ, UFRGS, Unicamp 

UFRJ UFRGS UNICAMP UFRN USP PUC-Rio

Nº projetos 300 78 76 72 72 69

Valor autorizado 610R$                       109R$                                130R$                      116R$                                     109R$                      177R$                       

Estado Rio de Janeiro Rio Grande do Sul São Paulo Rio Grande do Norte São Paulo Rio de Janeiro

IGC 2016 5 5 5 4 N/A 4

RUF 2017 1º 5º 2º 22º 3º 20º

Curso de Engª de Petróleo Sim Não Sim Sim Sim Sim

Agência de inovação Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Parque tecnológico Sim Sim Sim Sim Sim Não

Incubadora de empresas Sim SIm Sim Sim Sim Sim
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e USP figuram entre as cinco primeiras posições do ranking, enquanto UFRN e PUC-Rio 

apresentam resultados inferiores (FOLHA, 2017). 

Ao buscar o detalhamento, nota-se a UFRJ e USP com uma regularidade de notas altas 

em todas os indicadores, sendo que esta não lidera o ranking devido ao fato de não realizar o 

Enade e sua nota em “Educação” ser um pouco inferior à da concorrente (FOLHA, 2017). 

No que se refere à produção de trabalhos nacionais e patentes, as universidades de São 

Paulo levam vantagem, enquanto a UFRJ e PUC-Rio apresentam bons resultados em 

colaborações internacionais. O indicador de reconhecimento no mercado de trabalho é o pior 

entre elas, onde apenas UFRJ e USP apresentam posições de liderança (FOLHA, 2017).   

A profissão do Engenheiro de Petróleo é reconhecida pelo CONFEA – Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973), 

onde o artigo 16 estabelece que o Engenheiro de Petróleo está habilitado a desempenhar todas 

as 18 atividades estabelecidas para o exercício profissional da engenharia, “referentes a 

dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas petrolíferas, transportes e industrialização 

do petróleo; seus serviços afins e correlatos” (CONFEA, 1973). 

Segundo MORAIS (2013), a capacitação de profissionais para o setor de petróleo é 

anterior a criação da Petrobras, mas as parcerias com instituições de ensino foram firmadas em 

cursos de especialização em refino, processamento e geologia após o aumento das atividades 

da estatal na década de 1970 e 1980.  

A graduação de Engenharia de Petróleo, adotada no Brasil em 1993 na Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF), veio da necessidade de criar um profissional que 

entendesse toda a cadeia de valor do setor, desde a etapa de prospecção e exploração, passando 

pelo desenvolvimento da produção, gestão de reservatórios, tecnologia onshore e offshore, 

cadeia de fornecedores e cenário econômico e geopolítico.    

A presença de tal curso dentro das universidades sinaliza um foco aos assuntos do 

setor, tanto na formação de capital intelectual quanto no desenvolvimento de infraestrutura 

específica para tal. Nota-se que a UFRGS não possui tal cadeira em sua matriz de ensino, porém 

possui cursos relacionados as diversas formas de energia, como Engenharia de Minas e 

Engenharia de Energia que podem explicar a sua terceira colocação entre as instituições que 

mais captaram projetos de PD&I. A sulista apresenta pesquisas nas áreas de Exploração, 

Produção e Abastecimento. 

Todas as universidades possuem Agências de Inovação - estruturas internas atreladas 

a departamentos de assuntos acadêmicos, de pesquisa, extensão e inovação, e atuam na gestão 

da política e portfólio de propriedade intelectual da instituição. Além disso, elas fomentam 

file:///C:/Users/Marina/Downloads/MORAIS,%20(2013).%20420%20p.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2001%20maio%202018
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atividades empreendedoras da comunidade universitária e articulam parcerias com empresas 

para que o conhecimento produzido possa trazer benefícios à sociedade (UFRJ, 2018; UFRGS, 

2018; UNICAMP, 2018; UFRN, 2018; USP, 2018; PUC-RIO, 2018).  

Os Parques Tecnológicos permitem a interação entre a Universidade e as empresas 

voltadas à inovação tecnológica. Costumam ser espaços físicos, edificações já construídas ou 

terrenos para arrendamento, nas dependências dos campi, que atraem instalações de pesquisa e 

corpo técnico de empresas de base tecnológica ou setores de PD&I de companhias tradicionais 

(UFRJ, 2018; UFRGS, 2018; UNICAMP, 2018; UFRN, 2018; USP, 2018). Apenas a PUC-Rio 

não apresenta tal estrutura pelo fato do seu espaço físico ser limitado. 

O Parque Tecnológico da UFRJ, com aproximadamente 350 mil metros quadrados 

dentro da Ilha da Cidade Universitária, se destaca perante seus concorrentes. Considerado em 

2013 como o melhor parque tecnológico do país pela Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) (ANPROTEC, 2018), ele abriga 64 

empresas residentes, de diversos tamanho e setores. Gigantes do setor de petróleo possuem 

instalações no local como a GE Oil& Gás, TechnipFMC, Tenaris, Halliburton, Schlumberger, 

Baker Hughes, Siemens e Petrobras (UFRJ, 2018). 

Geralmente, dentro destes seus parques, as universidades abrigam uma incubadora de 

empresas de base tecnológica com o objetivo de contribuir para que o conhecimento gerado nas 

atividades de pesquisa se transforme em produtos e serviços inovadores (UFRJ, 2018; UFRGS, 

2018; UNICAMP, 2018; UFRN, 2018; USP, 2018; PUC-RIO, 2018). As incubadoras das 

universidades cariocas estão no Top 20 Business Incubators Managed by University 2017/2018 

(UBI, 2018) e possuem casos de sucesso de startups que se originaram de pesquisas apoiadas 

pelos recursos da clausula PD&I, conforme elencadas adiante.  

A Incubadora de Empresas da UFRJ, fundada em 1994, 18ª colocada no ranking, tem 

em seu portfólio 66 empresas graduadas, 24 incubadas e um faturamento de R$ 343 milhões 

em 2016 (UFRJ, 2018). Entre 2011 e 2014, o prêmio da Antropec de melhor empresa graduada 

foi dado a startups de seu portfólio (Visagio, Ambidados, Elo Group e Confiance Medical, 

respectivamente) (ANPROTEC, 2018). 

Em 2014, a OilFinder ficou com a segunda colocação na categoria de melhor empresa 

incubada. A empresa desenvolveu uma tecnologia de mapeamento por satélite do fundo 

marinho e simulação computacional para identificar exsudações de hidrocarbonetos offshore 

(OILFINDER, 2014). A incubadora da COPPE/UFRJ contava em 2017 com seis residentes 

focadas no setor de petróleo: EasySubea, consultoria tecnológica em instrumentação e sensores 

subsea; Petrec, caracterização de reservatórios com tecnologia de petrofísica computacional; 

http://www.nit.ufrn.br/
http://www.agi.puc-rio.br/web/
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Ativatec, engenharia robótica submarina; INDNAV, robótica para inspeção e intervenções em 

plataformas; Wikki, fluidodinâmica computacional; e USSV, embarcações autônomas para 

indústria offshore (MONTENEGRO, 2017).    

O Instituto Gênesis da PUC-Rio, fundada em 1997, 11ª colocada no ranking, possui 

61 startups graduadas, 28 incubadoras, com faturamento de R$ 588 milhões em 2017 (PUC-

RIO, 2018). A empresa graduada PipeWay é citada na Petrobras Magazine, edição 61, como 

um caso de sucesso de transferência tecnológica. Em 1998, quando a startup ainda era um 

projeto piloto nos laboratórios da universidade, o Centro de Pesquisas da Petrobras 

disponibilizou para a PipeWay a tecnologia necessária para a realização de inspeções de 

precisão em dutos de óleo e gás, essenciais para prevenção de corrosão e vazamentos 

(PETROBRAS, 2011). 

A tecnologia foi licenciada e comercializada pela startup com preços abaixo daqueles 

praticados pelas multinacionais. Após vencer a licitação para inspeção de cinco trechos do 

gasoduto Brasil-Bolívia, um total de 1.176 quilômetros, a PipeWay ganhou notoriedade, 

ampliou sua participação no mercado  e já realizou projetos em 17 países (EXAME, 2008; 

PIPEWAY, 2018).   

O comparativo sinaliza, assim, que as empresas petrolíferas vêm investindo em 

universidades que desejam desenvolver estruturas de inovação e empreendedora robustas. A 

inovação é pautada no alto grau de qualificação intelectual dos alunos e docentes dado pelas 

avaliações dos institutos, a produção acadêmica de relevância e registro de patentes como prova 

de uma pesquisa e desenvolvimento de soluções produtivo. 

Já o ecossistema empreendedor impulsiona que tais soluções transitem dos 

laboratórios de pesquisa para modelos de negócios de base tecnológica. Parques tecnológicos 

auxiliam na concentração dos players ávidos por inovação colaborativa e aberta, ao passo que 

as incubadoras oferecem ferramentas de gestão para validação do negócio, acesso a capital e 

networking adequado com o setor. 
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6 PANORAMA INTERNACIONAL DE PD&I 

 

O objetivo principal dessa seção é analisar as diretrizes, focos de investimentos e 

inovação de algumas empresas internacionais no setor de óleo e gás; e estabelecer uma 

comparação entre o ambiente inovador brasileiro e o norueguês. 

 

6.1 ANÁLISES E DIRETRIZES DOS INVESTIMENTOS 

 

Com base no ranking das 50 maiores empresas de petróleo da revista PIW (Petroleum 

Intelligence Weekly (2017))1, foram selecionadas 9 empresas de capital aberto (8 empresas 

petrolíferas e 1 prestadora de serviço) para realização de comparativo entre suas políticas de 

investimento, estratégias de inovação e geração de patentes, no período entre 2010 e 2016.  

Buscou-se diversificar as empresas selecionadas de forma a capturar quase todas as 

regiões geográficas. Além disso, as empresas de capital aberto disponibilizam uma quantidade 

maior e confiável de dados financeiros e operacionais do que aquelas totalmente estatais. 

As escolhidas foram: a Petrochina (CNPC) e a Sinopec, representantes da China; 

ExxonMobil, Chevron e a Schlumberger, dos Estados Unidos; Total, Royal Dutch Shell e 

British Petroleum (BP), pela Europa; e a Petrobras como representante brasileira. 

 Os dados foram retirados do EU Industrial R&D Investiment Scoreboard (2017), um 

indicador elaborado pela comissão europeia que analisa as 2500 maiores empresas mundiais 

investidoras em PD&I. Os valores originais estavam em euro, porém, como a principal moeda 

internacional é o dólar norte-americano, foi utilizado um conversor de câmbio, o CUEX2, nas 

datas referentes ao dia 31 de dezembro de cada ano analisado.  

Segundo o relatório, três fatores são relevantes para o desenvolvimento das pesquisas 

e inovação: as taxas de juros, o preço do barril de petróleo e as taxas de crescimento das maiores 

economias mundiais. Ao longo do período considerado neste trabalho, as taxas de juros se 

mantiveram moderadas. Com respeito às taxas de crescimento econômicas, a maioria teve 

resultados modestos e fatores como a saída do Reino Unido da União Europeia (BREXIT) e a 

eleição de Donald Trump não impactaram o mercado como previsto (HERNÁNDEZ, 2017). 

                                                 
1 Ranking das maiores empresas internacionais de Petróleo elaborado pela revista 

PetroleumIntelligenceWeeklybaseado em indicadores operacionais e financeiros. 
2
Conversor de unidades. Disponível em <https://cuex.com/pt/eur-usd>. Acesso em 18 abri. 2018. 

 

https://cuex.com/pt/eur-usd
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A cotação do petróleo, por sua vez, sofreu altas variações nesse intervalo de tempo. 

Por isso foi elaborado um gráfico comparativo entre o preço do barril e a evolução dos 

investimentos em PD&I, representados pelo comportamento harmônico entre das curvas na 

Figura 6. 

 

 

Figura 6: Comparação dos investimentos das 9 investidoras em PD&I e preço do Brent 

 

Fonte: EU Industrial R&D Investiment Scoreboard e IEA 

Elaboração Própria. 

 

Na Figura 7 é possível identificar o capital investido anualmente pelas empresas, o 

total acumulado entre 2010 e 2016 e a sua representatividade perante o faturamento líquido de 

cada uma. 

 

Figura 7: Investimentos em PD&I de 9 empresas do setor de óleo e gás de 2010 a 2016 

Fonte: EU Industrial R&D Investiment Scoreboard. Elaboração própria. 
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Considerando o investimento em PD&I sobre faturamento, a liderança é da 

Schlumberger, prestadora de serviços para engenharia de poço, análise de reservatórios e 

softwares específicos para operações de exploração e produção. Seu modelo de negócios é 

sustentado por produtos e soluções de elevado grau tecnológico e valor agregado, sendo que 

muitas delas são inovações contratadas junto às próprias empresas petrolíferas.  

A Petrochina é a que mais investiu em PD&I, superando em 70% o segundo lugar 

ocupado pela Total, mas o indicador PD&I versus faturamento é menos expressivo que o da 

Petrobras. Sexta colocada no total investido, a estatal brasileira é a empresa petrolífera que mais 

investe em PD&I em comparação com seu faturamento líquido. 

 

6.1.1 PETROCHINA (CNPC) 

 

Estatal de capital aberto, é considerada a maior empresa produtora e distribuidora de 

óleo e gás da China, ocupando o quarto lugar mundial no ranking elaborado pela PIW.  Apesar 

de ser controlada por sua maior acionista a CNPC, esta não interfere nas principais tomadas de 

decisões do core business da companhia. 

 Conforme a Figura 7, a Petrochina investiu mais de US$ 14 bilhões, ou seja, 0,66% 

do seu faturamento líquido em inovação e tecnologia, com foco no desenvolvimento sustentável 

e a eficiência na utilização da energia fóssil tradicional. Além disso, a empresa visa o aumento 

da produção de energia fóssil limpa pela utilização do gás natural. Outro objetivo que ocorre de 

forma paralela é fomentar a internalização dos conceitos e opiniões internacionais com a 

finalidade de promover uma maior competitividade nos negócios mundiais. (PETROCHINA, 

2018) 

 Além de seus centros de pesquisas relacionados à exploração, produção, refino e 

produtos químicos, a empresa criou o Centro de Desenvolvimento Nacional de Shale Gas e o 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Etanol. No dia 31 de dezembro de 2017, contavam 

com 39.377 trabalhadores destinados a pesquisa, desenvolvimento e inovação (SEC, 2018). 

 

6.1.2 TOTAL 

 

Presente em mais de 130 países, é uma empresa privada, ocupando a décima posição 

no ranking da PIW. Investimentos de mais de US$ 8 bilhões, que representam 0,60% de seu 

faturamento líquido, fazem da francesa Total a segunda maior investidora do setor no âmbito 

internacional. 
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Com o objetivo de ampliar seu viés energético, de forma a tornar o abastecimento mais 

acessível e promover energias mais limpas, a companhia tem 18 centros de PD&I e mais de 

1.000 acordos com outras empresas, universidades, centros de pesquisas especializados e 4.132 

trabalhadores (4% da força laboral) dedicados a inovação (TOTAL, 2018). 

A empresa direciona seu capital nos segmentos de exploração e produção, gás, 

energias renováveis, refino e produtos químicos, com pesquisas bem-sucedidas em captura, uso 

e armazenamento de carbono (CCUS); uso de microrganismos para retirada de hidrocarbonetos 

dissolvidos em água de produção; e eficiência energética, por exemplo (TOTAL, 2018). 

A Total esteve presente no ranking do Top 100 Global Innovators3 de 2016 e 2017 e 

ganhou o OTC Distinguished Achievement Award for Companies 2013 pelo projeto Pazflor -  

um dos maiores e mais sofisticados projetos offshore em águas profundas do mundo (OTC, 

2018). 

 

6.1.3 ROYAL DUTCH SHELL 

 

Empresa privada presente em mais de 70 países, a sexta maior petroleira (PIW, 2017) 

tem 200 cientistas e mais 5.800 empregados (7% da força laboral) dedicados em 4 centros 

tecnológicos globais, onde o principal objetivo é aprimorar a produção energética do seu 

portfólio, desenvolvendo novos catalizadores, combustíveis e lubrificantes, além da criação de 

novas tecnologias nos processos químicos em refinarias (SHELL, 2018). 

Os projetos de curto prazo têm como foco a redução dos custos de operação, melhoria 

de serviços e produtos e representam a maioria dos investimentos, enquanto no longo prazo a 

Shell busca adquirir insights que apoiem a criação de recursos energéticos com menor emissão 

de carbono por meio de parcerias público-privadas com universidades, laboratórios do governo, 

startups e incubadoras (SHELL, 2018). 

Com mais de US$ 8 bilhões e 0,31% do faturamento líquido investidos em PD&I, a 

Shell esteve presente no ranking do Top 100 Global Innovators de 2011 e ganhou o OTC 

                                                 
3 Ranking elaborado pela Clarivate Analytics que utiliza um método que contempla a análise o volume de patentes, 

número de patentes concedidas sobre aplicadas para analisar taxa de sucesso, número de patentes internacionais 

nos principais mercados e número de citações realizadas por outras empresas referentes a inovação. Disponível 

em <https://clarivate.com/wp-content/uploads/2018/01/Clarivate-Analytics-2017-Top-100-Global-

Innovators.pdf>. Acesso em 15 mai. 2018. 
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Distinguished Achievement Award for Companies 2012 pelo reconhecimento da segurança nas 

suas operações e soluções tecnológicas em águas profundas (OTC, 2018). 

 

6.1.4 SCHLUMBERGER 

 

Prestadora de serviços com finalidade de caracterização de reservatório, perfuração e 

produção de hidrocarbonetos, a Schlumberger possui 125 instalações de pesquisa ao redor do 

mundo, conta com 100.000 trabalhadores em mais de 85 países e é a empresa que mais investe 

em PD&I em relação ao seu faturamento líquido (SCHLUMBERGER, 2018). 

Seus programas de tecnologia avançada para melhoria de desempenho dos campos 

petrolíferos, fomentar a transformação digital dos campos petrolíferos, redução dos custos 

operacionais, aumento de produtividade e recuperação de óleo são divididos em quatro 

principais processos de inovação (SCHLUMBERGER, 2018): Schlumberger Software 

Technology Innovation Center; Schlumberger Industrial Internet Center, Schlumberger Doll 

Research Center e O One Subsea Poreto Process Optimization.  

Em 2018, na Offshore Technology Conference (OTC) realizada em Kuala Lumpur, 

Malásia, dois projetos desenvolvidos pela empresa receberam prêmios relacionados a inovação 

que refletem o alto investimento em pesquisa e desenvolvimento da companhia (OTC ASIA, 

2018).  

O primeiro deles foi o Spectra Sphere Fluid Mapping - While Drilling Service, serviço 

que reforça e melhora o posicionamento do poço e a caracterização do reservatório em tempo 

real durante a construção do poço. O segundo foi o Pulsar Multifunction Spectroscopy Service 

no qual múltiplos detectores com alta potência de pulsação de nêutron promovem a avaliação 

da formação e monitoramento do reservatório com registro de dados de poço revestidos. 

 

6.1.5 EXXONMOBIL 

 

A quinta maior empresa de petróleo do mundo (PIW,2017) e a maior entre as privadas, 

possui 35.000 trabalhadores espalhados em 39 países, sendo 19.000 cientistas e engenheiros 

engajados em seus 14 centros de pesquisa; mais de 80 universidades parceiras ao redor do 

mundo como o MIT, Princeton, Universidade do Texas e Stanford (EXXON, 2018). 

Segundo o relatório anual da Exxon (2018), a empresa tem uma expectativa de retorno 

de US$ 5 para US$ 1 investido. Anualmente, mais de US$ 350 milhões são gerados pelas 

licenças e taxas de utilização das tecnologias, agregando valor aos acionistas, além de promover 
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uma vantagem competitiva reduzindo os custos, aumentando a eficiência das operações e 

criando produtos de qualidade (EXXON, 2018). 

Algumas das contribuições tecnológicas foram a inovadora bateria de íon de lítio, o 

aumento da octanagem na gasolina e melhorias na visualização sísmica em 3D. Algumas linhas 

de investigação atuais giram em torno do desenvolvimento de biocombustíveis a base de alga, 

captura e armazenamento de carbono, avanços na eficiência energética nos processos, materiais 

avançados, soluções em economia de energia e minimização de impactos ambientais (EXXON, 

2018).  

Exemplo disso é um projeto de reduções de emissões de carbono em conjunto com a 

Fuel Cell Energy e o gasto de, aproximadamente, US$ 8 bilhões desde 2000 para desenvolver 

soluções que diminuam emissões de gases poluentes em suas operações. Suas iniciativas 

geraram reconhecimento mundial em todas as edições do Top 100 Global Innovators (EXXON, 

2018) 

 

6.1.6 PETROBRAS 

 

Estatal brasileira de capital aberto, a mais importante no setor de óleo e gás no país, 

considerada a 15ª maior empresa de petróleo (PIW, 2017) e a sexta maior investidora em PD&I 

conforme o gráfico da Figura 11. 

Seus projetos tecnológicos vêm sendo liderados pelo Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) e, segundo o relatório anual 

Petrobras (2018), 1.197 trabalhadores e pesquisadores (2% da força laboral) estão alocados em 

suas instalações. Seus projetos focam, principalmente, na segurança operacional, meio 

ambiente, aumento de recuperação de óleo, redução dos custos e dos riscos exploratório e 

aumento do valor agregado dos produtos comercializados.  

Os US$ 7,14 bilhões investidos de 2010 a 2016 contribuíram para o reconhecimento 

internacional com três prêmios da OTC pelas soluções tecnológicas em nas águas ultra 

profundas e no polígono do pré-sal (OTC, 2018). 

 

6.1.7 SINOPEC 

 

Estatal chinesa de capital aberto, com 446.225 empregados, 4 laboratórios-chave, 5 

centros nacionais de pesquisa em engenharia, 2 centros nacionais em energia e 2 centros 
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tecnológicos estatais. Em 2017, 5.819 funcionários (1,3% da força laboral total) eram alocados 

a PD&I (SINOPEC, 2018). 

Possui pilares de investimentos diversificados sendo os principais: redução de custos, 

aumento de eficiência operacional, aumento na qualidade do refino de produtos de petróleo, 

conservação de energia, proteção ambiental e avaliação geológica para reservatórios profundos, 

além de desenvolver novos produtos de alto valor agregado para seus clientes. (SINOPEC, 

2018). 

Além disso, traça objetivos de longo prazo no intuito de criar um centro de PD&I de 

tecnologias avançadas para facilitar a inovação da pesquisa básica para comercialização. 

Enquanto isso não ocorre, deseja promover a integração da informação de tecnologias e 

industrialização (SINOPEC, 2018). 

 

6.1.8 CHEVRON  

 

O investimento de US$ 4,33 bilhões da Chevron em PD&I, ganhadora de prêmios Top 

100 Global Innovators de 2011 a 2016, está dividido nos seguintes pilares: exploração de novas 

reservas, aumento do fator de recuperação dos campos; otimização das operações de 

downstream; inovação na produção e uso de energia; uso da tecnologia da informação para 

conectar pessoas, ideias, processos e dados (CHEVRON, 2018). 

Desde 2013 seu investimento global em capacitação foi mais de US$ 400 milhões, que 

incluem fundos para programa que promove ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 

conhecimentos necessários para carreiras em pesquisa. Como parte do programa da University 

Partnerships and Association Relations (UPAR), há diversas formas de suporte para mais de 

130 faculdades, universidades e associações ao redor do mundo para consolidar o 

desenvolvimento de estudantes. 

A Chevron investe em universidades e programas como o Project Lead the Way, The 

Fab Foundation, The National Academy of Engineering, Achieve, The USA Science and 

Engineering Festival e The U.S. News STEM Solutions Summit (CHEVRON, 2018). 

 

6.1.9 BRITISH PETROLEUM (BP) 

 

A British Petroleum, maior empresa privada britânica no setor de óleo e gás, sétima 

no ranking da PIW (2017), possui 74.500 funcionários presentes em 72 países. Com o objetivo 
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de inovar suas operações tornando-as mais eficientes e sustentáveis, a BP despendeu 0,2% de 

seu faturamento em PD&I (BP, 2018). 

Com 12 centros de pesquisas, seu direcionamento no longo prazo visa a melhorado 

fator de recuperação dos campos, investimento em energia renovável, digitalização das 

operações, melhoria das imagens sísmicas e produção de produtos com baixo teor de carbono. 

A BP tem parceiros e colaboradores externos que fornecem uma variedade de especializações, 

que são suportadas e apoiadas por programas acadêmicos de inovações (BP, 2018). 

Os US$ 4,2 bilhões despendidos entre 2010 e 2016 lhe renderam 2 prêmios: em 2011 

pela implementação de uma vigilância sísmica da produção em reservatórios de óleo e gás; e 

em 2014 pelas técnicas e nova tecnologia criada com o objetivo de aumentar a recuperação de 

óleo (OTC, 2018). 

 

6.2 ANÁLISE NA EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

As tendências das maiores investidoras estão diretamente relacionadas a três pilares 

principais: melhorar a eficiência operacional, traçar estratégias em energias renováveis e 

investir em centros de pesquisas e parcerias. 

O ganho operacional é primordial para maximização dos lucros, seja reduzindo custos 

ou aumentando sua produção diária de petróleo e gás natural. As energias renováveis têm por 

objetivo a redução das emissões de gases poluentes, adequação a acordos internacionais de 

clima e melhoria de imagem com políticas sustentáveis. 

Além disso, todas as empresas investem em parcerias com universidades, empresas de 

base tecnológica ou prestadoras de serviço de forma a agregar conhecimentos complementares, 

profissionais multidisciplinares e se adequar à regulação de PD&I dos países em que atuam. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que a 

qualidade dos projetos deve ser o principal objetivo no momento de sua contratação. (OCDE, 

2014). Na Figura 8 é apresentada a razão entre a quantidade de patentes produzidas por US$ 

milhão investidos, como um indicador quantitativo de inovação tecnológica das empresas. 
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Figura 8: Número total de patentes concedidas entre 2010 a 2016 e número de patentes por US$ milhão 

investidos em PD&I. 

 

Fonte: WIPOPatentscope; Relatório Anuais das Empresas; e EU Industrial R&D Investiment Scoreboard. 

Elaboração própria. 

 

A Schlumberger, empresa que mais investe em PD&I em relação ao seu faturamento 

líquido, depende dessa inovação para atrair clientes e por isso possui um alto retorno de 

patentes. 

Segundo a IP5 STATISTICS (2017), a China mostra um aumento gradual em sua 

produção tecnológica e desde 2015 lidera a estatística de concessão de patentes entre as 5 

principais agências internacionais de propriedade intelectual (USPTO, SIPO, KIPO, JPO, 

EPO). O desempenho não necessariamente reflete a qualidade dos projetos, mas aponta sua 

relevância quantitativa já que, no período de 2010 a 2016, a Petrochina e a Sinopec tiveram 

juntas 28.176 patentes concedidas, a maioria delas no próprio país, enquanto as outras empresas 

em conjunto obtiveram 38.462 patentes. 

 Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell e Schlumberger possuem objetivos de 

curto/médio prazo, investindo em projetos que lhe tragam um maior retorno financeiro e 

operacional. A Total e a BP possuem objetivos no médio/longo prazo, com baixo retorno de 

patentes até então e provável crescimento no futuro. 

 A Petrobras possui uma geração de patentes muito aquém dos seus pares. Dois fatores 

podem explicar tal fato: as barreiras burocráticas no registro de propriedade intelectual no Brasil 

e o forte investimento da empresa em infraestrutura. 

De acordo com WIPO (2017), o tempo médio da decisão final do requerimento de 

patente do INPI demora em média 95,4 meses, enquanto em outros países a média das agências 
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é menor que 24 meses. Essa dificuldade ocorre principalmente graças ao número reduzido de 

funcionários que avaliam os pedidos depositados (ABIP, 2016), desestimulando o registro 

adequado da propriedade intelectual nacional e o desenvolvimento de uma cultura de inovação 

robusta. 

Além disso, conforme visto na seção 5.4, Figura 5, o histórico da amostra de dados 

dos investimentos em PD&I em parceria com universidades aponta uma grande quantia 

destinada à infraestrutura laboratorial e à capacitação de recursos humanos, áreas que 

promovem baixo retorno do valor investido em patentes. 

 

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O BRASIL E NORUEGA 

 

Nesta seção, será realizada uma análise comparativa dos ambientes de pesquisa e 

inovação brasileiro e norueguês. A escolha da Noruega se deu por apresentar uma empresa 

estatal (a Statoil, atual Equinor) líder da maior parte dos projetos e do capital vinculado ao setor 

petrolífero, principalmente offshore, assim como no Brasil. 

A economia brasileira sofre constantemente com a instabilidade político-financeira, 

prejudicando diretamente esse tipo de investimento com expectativa de retorno no médio/longo 

prazo (SCIELO, 2015). Políticas foram criadas, conforme capítulo 2, como forma de garantir o 

desenvolvimento tecnológico nacional e o setor petrolífero apresenta maior sucesso, apesar da 

baixa produtividade vista na seção 6.2. 

O governo norueguês, por sua vez, gera uma série de incentivos governamentais, como 

redução ou créditos de impostos para investimentos relacionadas a PD&I em todos os âmbitos, 

não somente para o de óleo e gás (ALMEIDA, 2015). Na Figura 9, podemos comparar as 

porcentagens do investimento de PD&I referentes ao PIB de ambos os países. 
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Figura 9: Gráfico despesas com PD&I em % do PIB 

 

Fonte: World Bank. Elaboração Própria. 

 

A história da consolidação da indústria tecnológica norueguesa começa na década 70, 

liderada principalmente pela construção de navios tanques que representavam 20% da 

tonelagem de petróleo carregado mundialmente por embarcações. O rápido crescimento das 

operações estimulou a criação da Statoil, do órgão regulador Norsk Petroleum Directorate e do 

Ministério de Óleo e Energia (MENDONÇA,2012). 

O governo norueguês praticou uma política protecionista no início da industrialização, 

visando aumentar a evolução e o crescimento das empresas nacionais. Os acordos do governo 

com as companhias internacionais incentivaram a utilização das tecnologias criadas pelas 

empresas norueguesas, trazendo uma maior interação entre o país e o ambiente internacional 

(MENDONÇA,2012).  

Segundo Nozaki e Leão (2018), o processo de internacionalização norueguês foi 

influenciado pela iniciativa de entrada no mercado europeu, os baixos preços de petróleo na 

década de 80 e a dificuldade para encontrar novas reservas de hidrocarbonetos. 

O Brasil, por sua vez, não possuía um órgão regulador, e a Petrobras desde a sua 

criação em 1953 até a criação da Lei do Petróleo era quem ditava as políticas através de suas 

ações e prioridades para atingir a autossuficiência energética no país. A criação do Cenpes em 

1963 teve como principal objetivo a coordenação das atividades de PD&I, envolvendo 

universidades, centros de pesquisa, desenvolvendo habilidades tecnologias para os desafios nas 

refinarias e nos campos petrolíferos (MENDONÇA,2012). 

Observando os dois cenários de industrialização, a trajetória da Noruega apresenta um 

comportamento linear, ao passo que no Brasil as ações são pouco coordenadas, sendo uma 
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prova disto que a criação do órgão regulador ANP e as obrigações das cláusulas de PD&I 

ocorreram após mais de 40 anos da fundação da Petrobras.  

Com respeito à distribuição dos investimentos, a Noruega não possui uma cláusula 

contratual nas concessões de E&P. Segundo Almeida (2015), o governo norueguês incentiva o 

aporte em PD&I com o intuito de aumentar competitividade econômica e industrial. No Brasil, 

a divisão é definida por regulamento técnico específico resumido no capítulo 2. 

Segundo Norsk Petroleum (2018), o Ministério do Petróleo e Energia da Noruega se 

juntou a centros de pesquisas, empresas e universidades para direcionar uma estratégia 

tecnológica de âmbito nacional chamada “Óleo e Gás no século XXI”. O governo norueguês 

ajudará empresas e universidades a financiar seus projetos através de incentivos e fundos de 

propósito específico, como o Petromarks 2, Demo 2000 e Petrosenter. 

Conforme seção 6.1.6, a Petrobras despendeu US$ 7,1 bilhões entre 2010 e 2016 com 

PD&I, representando 0,8% do seu faturamento líquido. A Statoil, por sua vez, aportou 0,45% 

do seu faturamento líquido, aproximadamente US$ 2,8 bilhões. 

Com os fortes investimentos realizados pela Petrobras na segunda metade dos anos 

2000, a descoberta do pré-sal e a queda das reservas no Mar do Norte, o Brasil se tornou um 

mercado prioritário na estratégia de internacionalização do governo e das empresas 

norueguesas. Com a janela de oportunidade criada a partir da abertura e liberalização do pré-

sal desde 2016, não apenas a Statoil, como também outras empresas norueguesas do setor 

reforçaram seu ingresso no mercado brasileiro. Com a entrada de novas empresas no Brasil, é 

esperada uma transformação gradual da cultura da Petrobras, depois do desenvolvimento 

competitivo interno. A oportunidade de benchmarking com grandes empresas referências em 

alta tecnologia tende a trazer para o ambiente corporativo da Petrobras novos pensamentos e 

tecnologias. A tendência é que a empresa consiga trazer mais inovações tecnológicas em futuro 

breve. 
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7 TENDÊNCIAS MACROECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS 

 

 A tecnologia desenvolvida e as decisões estratégicas tomadas pelas empresas de energia 

devem estar alinhadas com as tendências macroeconômicas de longo prazo para que 

mantenham seus modelos de negócios competitivos. 

 Até 2040, estima-se que a população mundial seja de 9,2 bilhões de habitantes. Tal 

comportamento fará com que o PIB mundial duplique (com destaque para África, Índia, China 

e Sudeste Asiático) e a demanda por energia primária cresça. Os setores de transportes, 

construção e indústria demandarão este aumento que será suprido por uma maior oferta de 

eletricidade (com o desenvolvimento de energias renováveis) e gás natural (BP, 2018; OPEP, 

2017; EXXON, 2018; IEA, 2017). 

  A matriz energética mundial ainda terá os combustíveis fósseis como base, mas seu 

crescimento será desacelerado em relação às fontes renováveis. Este comportamento, alinhado 

com o domínio da produção de reservas não convencionais, poderá contribuir para que o preço 

do barril de petróleo no mercado internacional permaneça entre US$ 50 e 70 (IEA, 2017). 

Toda a estratégia de gestão dos reservatórios de hidrocarbonetos será repensada para 

melhoria de eficiência, otimização de portfólio e garantia de custos de produção competitivos 

no cenário internacional. O aumento do fator de recuperação dos campos de petróleo maduros 

vem sendo debatido amplamente pelo mercado (ANP, 2017) e empresas já fazem movimentos 

para explorar tal temática (PETROBRAS, 2017; EQUINOR, 2016). 

 A recuperação dos campos da bacia de Campos, por exemplo, é de 24% em comparação 

com 50% de países que adotam técnicas mais avançadas (ORDOÑEZ, 2017). A articulação 

entre governo, órgão regulador e empresas que atuam no Brasil é fundamental para o 

estabelecimento de incentivos que desenvolvam de tal temática (ANP, 2017) e consequente 

aumento das reservas, produção e arrecadação de royalties. 

 O ganho em eficiência operacional, passando pela redução de custos, tomadas de 

decisões mais rápidas e melhores além do aumento da produtividade da força de trabalho, vem 

sendo o grande desafio para as áreas de informação e tecnologia das empresas petrolíferas 

(KING, 2018). No entanto, a quarta revolução industrial está acontecendo nos meios produtivos 

e mostra ser o caminho para tais objetivos. 

 A expressão “Indústria 4.0” se popularizou e significa a integração das tecnologias 

digitais no meio industrial, com sensores e equipamentos conectados em rede, criando os 

chamados espaços ciberfísicos. As tecnologias que lideram esta revolução são a internet das 
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coisas, big data, computação em nuvem, robótica avançada, inteligência artificial, novos 

materiais e mecanismos de manufatura aditiva (impressão 3D) (CNI, 2016). 

 A evolução de tal tecnologia, aplicada ao setor energético, pode ser classificada em 

quatro estágios bem definidos (BP, 2018): 

 i. aprendizado de máquina capaz de construir modelos que descrevam e prevejam 

comportamentos de sistemas/fenômenos;  

 ii. veículos conectados a redes de informação, imagens e simulações de alta precisão e 

blockchain que favoreçam transações, rastreamento, inspeções e auditorias; 

 iii. equipamentos autônomos com capacidade cognitiva e inteligência artificial para 

aprender com seres humanos, trabalhar com informações imprecisas/conflitantes e reproduzir 

tomadas de decisões complexas; 

 iv. computação quântica para acelerar o tempo de processamento e o LiFi4, 

 Elas podem gerar, até 2050, o aumento das reservas recuperáveis mundiais para 7,3 

trilhões boe e redução de 30% dos custos por barril ao longo do ciclo de vida de um campo. A 

digitalização do meio produtivo apoiará 25% do aumento destas reservas e permitirá um terço 

dos custos reduzidos (BP, 2018). Entretanto, numa pesquisa com 2.225 empresas de 29 setores 

de transformação e extrativismo, 42% delas desconheciam os benefícios desta digitalização e 

52% não utilizam nenhuma das tecnologias citadas anteriormente (CNI, 2016). 

 A startup Ouro Negro foi criada em 2010 a partir da união entre quatro spin-offs 

(empresas que surgem de laboratórios de pesquisa) da PUC-Rio. Seu modelo de negócios foca 

no desenvolvimento de produtos alinhados a transformação digital do upstream, tanto onshore 

quanto offshore (OURO NEGRO, 2018). 

 Em conjunto com a Petrobras, foi desenvolvido o MODA (Monitoramento Óptico 

Direto no Arame), um sistema com sensores de fibra óptica que monitora em tempo real a 

ruptura de arames da armadura de tração de risers flexíveis (OURO NEGRO, 2018), ganhador 

do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2014. 

 A Ouro Negro se sustenta em uma solução contratada através da cláusula de PD&I, mas 

que soube evoluir seu modelo de negócios para uma empresa de base tecnológica. Segundo 

Keeley et al (2015), o conceito de inovação seria:  

“Inovação é a criação de uma oferta nova e viável; A inovação requer a identificação dos 

problemas que importam e sua transposição sistêmica para oferecer soluções simples e 

inteligentes.”  

                                                 
4 Tecnologia que utiliza a luz para transmitir dados em alta velocidade. 
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 As startups apontadas na seção 5.4 e a Ouro Negro demonstram que é possível 

implementar na indústria as pesquisas desenvolvidas nacionalmente através da clausula 

de PD&I, gerando desenvolvimento econômico e tecnológico mensurável pelo registro 

da propriedade intelectual e comercialização das soluções. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A cláusula de PD&I e os R$ 13,356 bilhões por ela arrecadados mostram sua 

importância para o desenvolvimento do ambiente tecnológico da indústria do petróleo. A 

Petrobras detém, aproximadamente, 93% das obrigações geradas como reflexo do elevado 

potencial produtivo dos campos da Rodada Zero. A estatal já demonstra investimentos na 

revitalização destas áreas com parcerias estratégicas firmadas e extensão dos prazos de 

concessão, fazendo com que tais reservatórios continuem financiando pesquisas por mais 

alguns anos. 

A participação das empresas internacionais vem aumentado desde 2010 com a entrada 

em produção de campos com múltiplos consorciados como Albacora Leste, Manati, Lula, 

Sapinhoá e Peregrino. As reservas do pré-sal vêm mostrando sua alta atratividade nos leilões 

bem-sucedidos de 2017 graças à flexibilização dos marcos regulatórios pelo governo atual. 

No horizonte de 2022, grandes reservatórios de Mero e campos da Cessão Onerosa 

estarão plenamente desenvolvidos, contribuindo para o aumento da produção nacional. Caso a 

cotação do barril no cenário internacional – que impacta de forma significativa a geração de 

obrigações de PD&I - não sofra reduções bruscas, este cenário promete ampliar o poder de 

investimento para tal fim. 

Foram analisados 1.502 projetos previamente autorizados pela ANP até dezembro de 

2017. A natureza dos projetos previamente autorizados tem comportamento claro ao longo dos 

anos. As contratações de projetos para criação de infraestrutura laboratorial foram substituídas 

pelos programas de capacitação de recursos humanos nos anos de 2011 a 2014 e, nos anos após 

a crise no preço da commodity, as pesquisas aplicadas assumiram o protagonismo. 

No entanto, de acordo com a Tabela 2, a natureza dos projetos passíveis de pré-

autorização está justamente relacionada a criação de infraestrutura e capacitação de recursos 

humanos. Tal fato limita, assim, as conclusões no parágrafo anterior, pois contribui para que tal 

perfil de gastos seja sempre mais relevante que os de pesquisas aplicadas, o que não 

necessariamente representa o comportamento do resto da verba investida de PD&I. 

Foi possível notar um destaque para região Sudeste, possuidora da maior quantidade 

de unidades de pesquisa cadastradas. Líder de produção de petróleo no mercado brasileiro, 

centro de negócios do setor e sede administrativa das empresas petrolíferas, associações, 

institutos e órgãos de classe correlatos, a região é palco dos debates sobre os desafios 

econômicos e oportunidades tecnológicas de grande valor para as instituições que desenvolvem 

pesquisas. 
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Além disso, os investimentos da Parnaíba Gás Natural e Total E&P do Brasil sinaliza 

que a proximidade dos institutos de pesquisa com suas bases operacionais pode contribuir como 

critério de investimento. Instituições credenciadas próximas aos campos de petróleo têm maior 

facilidade para acesso a dados de campo e aplicação da tecnologia. 

Por fim, foi possível identificar uma relação entre as diversas regiões brasileiras e as 

especialidades temáticas como consequência dos trabalhos desenvolvidos por suas instituições 

de ensino. Regiões como Centro-Oeste e Sul, que não possuem atividade exploratória relevante, 

apresentam investimentos em biocombustíveis, abastecimento, estudos de bacias e exploração. 

O detalhamento do perfil das universidades que mais receberam recursos aponta uma 

busca por instituições com elevada qualidade na formação acadêmica, produção de patentes e 

estruturas de inovação como agências de inovação, parque tecnológicos e incubadoras de 

empresas. 

Estes ambientes propiciam o intercâmbio tecnológico e de informações entre as 

empresas petrolíferas, pesquisadores e startups, contribuindo para que soluções com alto grau 

de aplicabilidade na indústria sejam desenvolvidas e, assim, tenham suas chances de sucesso 

ampliadas. A PUC-Rio e UFRJ possuem empresas de base tecnológica nascidas projetos 

financiados pela clausula de PD&I e que hoje atuam nacional e internacionalmente. 

No comparativo com oito empresas petrolíferas e uma para-petroleira, a Petrobras 

ocupou a sexta posição em volume de investimento em PD&I e o segundo lugar na 

representatividade perante seu faturamento líquido entre 2010 e 2016. No entanto, seu 

desempenho em produção de patentes é o pior do comparativo graças ao tempo médio de 95,4 

meses da resposta final do pedido de requerimento de patente na agência brasileira no registro 

de propriedade intelectual, enquanto em outros países a espera é inferior a 24 meses. 

Não se pode afirmar que usar patentes como indicador é confiável visto que o número 

total de patentes não necessariamente indica a importância e a utilização desses projetos em um 

âmbito nacional e internacional. É uma linha de análise, porém fica como sugestão de tema para 

futuros trabalhos em relação a esse tema. 

A comparação com a Noruega demonstra falta de planejamento para os gastos com 

pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Porém, as descobertas do pré-sal trouxeram 

uma nova esperança para o país. As novas parcerias da Petrobras com empresas internacionais 

tendem a criar uma transformação gradual nas suas ações e um ambiente mais competitivo.  A 

oportunidade de benchmarking com grandes empresas referencias em alta tecnologia pode 

fomentar a busca por novas culturas, estratégias e tecnologias. A tendência é que a empresa se 

torne mais tecnológica a curto/médio prazo. 



67 

 

As tecnologias digitais, apelidadas de “Indústria 4.0”, são amplamente debatidas 

quanto aos desafios e aplicabilidade na indústria petrolífera. Plataformas e embarcações 

autônomas, internet das coisas, big data e inteligência artificial para ganho operacional e de 

segurança, automatização e robótica para atividades de manutenção em estruturas e 

equipamentos inacessíveis ao homem são algumas das possibilidades de utilização. 

Como sugestão para trabalhos posteriores, o estudo dos casos de startups do ramo de 

petróleo, citadas ao longo deste trabalho, pode revelar métodos para a medição do potencial 

mercadológico de uma pesquisa, as atividades de modelagem de negócios e aplicação 

tecnológicos necessárias para aumentar as chances de sucesso da solução e o perfil dos seus 

pesquisadores/fundadores. 
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