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Resumo Executivo

Este documento refere-se aos resultados da análise empírica da indústria de petróleo e gás no Bra-
sil, que integra um dos setores industriais do projeto de pesquisa intitulado “Acumulação de Capa-
cidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e 
Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”, cujo objetivo é examinar 
como a acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores indus-
triais, pode contribuir para fortalecer a competitividade industrial do país.

A escolha da indústria de petróleo e gás justifica-se pela sua importância econômica e tecnológica na 
indústria brasileira. Do ponto de vista econômico, a extração de petróleo e gás e suas atividades de 
apoio têm uma participação no Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país superior a 10%, sendo 
seus produtos de grande relevância na pauta exportadora, além de o petróleo ser a principal fonte 
energética do Brasil. Do ponto de vista tecnológico, essa indústria tem apresentado novas oportuni-
dades de inovação, com transbordamentos tecnológicos para os demais setores econômicos, como 
a indústria química e de construção civil. Além disso, as parcerias para a superação de desafios tecno-
lógicos constituem uma característica notável da indústria de petróleo e gás.

A pesquisa concentrou-se na parte upstream da cadeia de petróleo e gás, especificamente, no seg-
mento de Exploração e Produção (E&P). Dentro desse segmento, recortaram-se três áreas tecnológi-
cas (serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento e completação de poços e pro-
dução e manutenção de poços), que correspondem a mais de 50% da cadeia produtiva. As empresas 
selecionadas, atuantes nessas três áreas, são fornecedoras diretas de serviços e equipamentos às 
empresas operadoras, o que significa dizer que estão no primeiro elo de suprimento das demandas 
destas. A descoberta das reservas na camada do pré-sal foi um fator que estimulou os investimentos 
das empresas fornecedoras no mercado brasileiro, sobretudo das empresas multinacionais, que, de-
vido às exigências do emprego de conteúdo local, passaram a atuar no Brasil por conta própria ou 
por meio de parcerias.

A pesquisa contou com evidências primárias obtidas por meio de entrevistas e aplicação de ques-
tionários a diretores e gestores de empresas produtoras de petróleo e gás e da realização de um 
workshop com vários atores da indústria (empresários, fornecedores, consultores, pesquisadores de 
institutos de pesquisa e universidades e representantes de órgãos governamentais), tendo sido ana-
lisadas evidências qualitativas e quantitativas mediante testes estatísticos, ao longo de 2003 a 2014. 
Ademais, houve a adesão de 14 empresas fornecedoras do primeiro elo da indústria de petróleo e 
gás, que representaram, aproximadamente, 80% da produção no Brasil em 2014.

Foram identificadas pela pesquisa significativas diferenças entre as empresas dessa indústria no Bra-
sil. Mais especificamente, foram encontradas diferenças não só entre as empresas, mas também den-
tro delas (em relação às suas áreas tecnológicas: serviços de perfuração e equipamentos associados, 
revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços). Ainda, as empresas bra-
sileiras do ramo apresentaram níveis e padrões altos de capacidade tecnológica em todas as áreas, 
traduzidos, principalmente, pelo seu avanço em tecnologias desenvolvidas em parceria com clientes 
e universidades e institutos de pesquisa locais. No entanto, tal fato ainda não influenciou, de forma 
mais contundente, uma busca por inserção internacional e diversificação para além da venda de pro-
dutos e serviços às operadoras de petróleo e gás.



Os resultados da pesquisa também sugerem que as diferenças entre as empresas pesquisadas em 
termos de acumulação de capacidades tecnológicas fizeram-se valer a partir de diversas fontes de 
mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais. Por exemplo, empresas pertencentes a 
um padrão mais elevado de capacidades tecnológicas apresentaram mais do que o dobro da inci-
dência de parcerias com universidades e institutos de pesquisa, fornecedores e consultores do que 
empresas de padrão menos elevado de capacidades tecnológicas. Essas parcerias envolveram inte-
rações não apenas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), como também de menor complexidade 
tecnológica, como assistência técnica e treinamento técnico com parceiros.

Por fim, as evidências revelam que empresas pertencentes a padrões mais elevados de capacida-
des tecnológicas apresentaram medidas maiores de desempenho competitivo, como produtividade do 
trabalho, e, em alguns casos, de inserção internacional. Esses resultados contribuem para a análise da 
relação entre inovação e crescimento econômico e inspiram recomendações práticas para os agentes da 
indústria de petróleo e gás para formulação de políticas públicas destinadas ao fortalecimento da com-
petitividade no Brasil. Destaca-se, sobretudo, a necessidade de formação e fortalecimento de uma pers-
pectiva sistêmica e colaborativa de inovação que apoie essa indústria, em que as empresas estabeleçam 
vínculos contínuos com os demais atores do sistema. Essa é uma fonte fundamental para a evolução e 
sustentação de capacidades tecnológicas e seu consequente desempenho competitivo.



Apresentação

Este documento refere-se aos resultados da análise empírica da indústria de petróleo e gás no 
Brasil, que integra um dos setores industriais do projeto de pesquisa intitulado “Acumulação de Ca-
pacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e 
Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. Esse projeto tem o objeti-
vo de examinar como a acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas 
e setores industriais, pode contribuir para fortalecer a competitividade industrial do país. Trata-se de 
pesquisa financiada pela Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e com o envolvimento de pesquisadores de duas unidades da FGV: a Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE).

A pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem 
Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV, criado em 1999 e cujo propósito é con-
tribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação na indústria 
brasileira. Esse programa de pesquisa reconhece que a acumulação de capacidades tecnológicas, 
especialmente as capacidades para inovação, em nível de empresas e indústrias, representa insu-
mo fundamental para o crescimento econômico e desenvolvimento do país. Ademais, caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de estudos que, por um lado, contribuem para avanços significativos na fron-
teira internacional do conhecimento nesse campo e, por outro, têm uma orientação para a aplicação 
prática, ou seja, conectam-se com problemas objetivos e questões prementes da indústria brasileira.

É importante ressaltar que a noção de inovação usada neste projeto (e no programa de pesqui-
sa mais amplo) transcende as perspectivas convencionais sobre inovação que a associam somente a 
atividades altamente complexas derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D). O projeto apoia-se em uma ampla ideia de inovação que abrange 
mudanças em produtos e serviços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais. As atividades 
incluem desde imitação duplicativa e imitação criativa até as mais sofisticadas ações de desenho e 
desenvolvimento à base de engenharia, P&D e patentes. Essas atividades podem ter graus de novi-
dade que variam de novas para a empresa, novas para a economia a novas com relação ao mercado 
internacional.

Nesse sentido, o principal objetivo do projeto de pesquisa é justamente examinar como a acu-
mulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, pode 
contribuir para fortalecer a competitividade industrial do Brasil. Busca-se, também, compreender que 
fatores – internos e externos às empresas – influenciam a acumulação dessas capacidades e quais 
seus efeitos sobre o desempenho das empresas e dos setores. Além disso, atenção especial é dada 
para como a dinâmica desse processo de acumulação ocorre entre empresas e setores. Para tanto, as 
pesquisas são desenvolvidas a partir de extensivos trabalhos de campo e pelo uso de metodologias 
inovadoras para coleta, análise e interpretação dos dados. Há, ainda, constantes interações com to-
madores de decisão em nível de indústria e governos, no intuito de captar problemas, demandas e 
questões práticas que merecem a atenção de pesquisa.
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Introdução1
A análise empírica da indústria de petróleo e gás no Brasil integra um dos setores indus-

triais explorados no projeto de pesquisa “Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortaleci-
mento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e Recomendações Práticas para 
Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. O objetivo é examinar como a acumulação de ca-
pacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, pode contribuir 
para fortalecer a competitividade industrial do Brasil.

Como argumentado no âmbito do projeto de pesquisa mencionado e de suas publicações 
relacionadas, grande parte do alcance e do fortalecimento da competitividade industrial brasilei-
ra depende de esforços eficazes de acumulação de capacidades tecnológicas para inovação e au-
mento de produtividade.1 O Brasil é um país de renda per capita média e há o risco de estagnação 
de longo prazo nesse nível de desenvolvimento – a chamada “armadilha da renda média”. Para 
que o país dobre seu nível de renda per capita em 20 anos, é preciso um crescimento econômico 
médio anual de 3,5%, muito mais elevado do que o experimentado nas últimas décadas, seja 
qual for a data de corte utilizada.

1.1 Por que o desenvolvimento industrial é importante para o crescimento 
econômico?

O desenvolvimento industrial e tecnológico é um dos fatores decisivos para que os países 
avancem para a categoria de alta renda per capita. Não se trata de uma panaceia, mas a história en-
sina que nações que se desenvolveram industrialmente, por meio da acumulação de capacidades 
tecnológicas para inovação, também obtiveram significativo desenvolvimento socioeconômico. 
Tornaram-se países de alta renda, transformaram-se em líderes no mercado global e em fornecedo-
res de tecnologia para vários tipos de indústria. 

A indústria joga importante papel de viabilizar um ritmo adequado de crescimento econô-
mico por várias razões: (i) é uma das mais importantes fontes de inovações tecnológicas; (ii) as vá-
rias inovações tecnológicas que emergem da indústria podem se difundir e influir outros tipos de 
inovação nos demais setores da economia; (iii) a produtividade na indústria manufatureira tende 
a crescer mais rapidamente do que a do setor de serviços; (iv) a indústria manufatureira é grande 
demandadora e impulsionadora de uma ampla gama de atividades e serviços; (v) a indústria 
manufatureira demanda e gera recursos humanos altamente qualificados; (vi) essas demandas 
por serviços e recursos humanos qualificados têm efeitos multiplicadores na economia, que, por 
1 Ver Pinheiro et al. (2015) e Pinheiro e Figueiredo (2015).
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sua vez, contribuem para o crescimento industrial e econômico. Portanto, o fortalecimento da 
capacidade tecnológica da indústria brasileira é uma das condições necessárias ao crescimento 
econômico do país.

Neste projeto, adotou-se uma perspectiva abrangente para a indústria, que, indo além do 
setor manufatureiro, envolve várias atividades relacionadas a recursos naturais. Isso porque, a 
partir de 2000, se intensificou amplo debate internacional sobre o papel das indústrias intensivas 
em recursos naturais (por exemplo, florestas e celulose, mineração, petróleo e gás) no crescimen-
to e desenvolvimento de países ricos nesses recursos. Essas indústrias contribuíram enormemen-
te para o desenvolvimento socioeconômico de países hoje avançados, como Austrália, nações 
da Escandinávia, além de Canadá e Estados Unidos.2 Ao contrário das generalizações comuns (e 
negativas) sobre essas indústrias, evidências de pesquisas recentes, especialmente no contexto 
de economias em desenvolvimento, demonstram que elas oferecem amplas oportunidades para 
desenvolvimento tecnológico e inovação.3 Um exemplo é a indústria de petróleo e gás no Brasil.

1.2 A indústria de petróleo e gás no Brasil: alguns estudos anteriores

Apesar de ser uma economia com industrialização tardia, o Brasil tem alcançado uma po-
sição de liderança tecnológica na indústria mundial de petróleo e gás por meio da tecnologia de 
exploração em águas ultraprofundas. Pesquisas anteriores indicam que essa posição de desta-
que vem sendo alcançada pelo desenvolvimento de trajetórias de acumulação de capacidades 
tecnológicas em nível de empresas, em que a Petrobras foi a principal indutora das inovações. 
Por exemplo, os trabalhos de Dantas e Bell4 demonstram a existência de relações acumulativas 
e retroalimentares entre as capacidades da operadora Petrobras e a rede de conhecimento. Da 
mesma forma, o surgimento e o desenvolvimento das redes de conhecimento dentro do siste-
ma de inovação e de aprendizagem da indústria de petróleo e gás são também analisados por 
Dantas e Bell5.

Oliveira e Rubiano6 analisaram o processo de inovação comandado pela Petrobras na in-
dústria brasileira de petróleo e gás, em que a Companhia alcançou a fronteira tecnológica por 
meio do desenvolvimento de capacidades que a permitiram tomar riscos tecnológicos. O cluster 
industrial de petróleo e gás brasileiro é estudado por Silvestre e Dalcol7 quanto aos determinan-
tes e das inovações. Os autores evidenciaram que as inovações foram implementadas de modo 
colaborativo, sendo o papel central assumidos pela Petrobras, em que as interações entre as 
empresas são fortemente fundamentadas na sua base de conhecimento e acumulação de capa-
cidades tecnológicas.

2 Ver Andersen et al. (2015) e Perez (2015).
3 Ver Dantas e Bell (2011), Figueiredo (2010) e Marin, Petralia e Ortega (2012).
4 Ver Dantas e Bell (2011).
5 Ver Dantas e Bell (2009; 2011).
6 Ver Oliveira e Rubiano (2011).
7 Ver Silvestre e Dalcol (2010).
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Diversos outros estudos também investigam a trajetória tecnológica da indústria de pe-
tróleo e gás e o papel da Petrobras. Entretanto, ainda há poucos estudos empíricos em nível de 
empresas, sobretudo direcionados à cadeia de fornecedores, com alta representatividade da in-
dústria de petróleo e gás no país, que examinam detalhadamente as capacidades tecnológicas. 
Mas, ainda, são escassos os trabalhos que ressaltam os fatores que influenciam a acumulação de 
capacidades tecnológicas e suas consequências.

1.3 Por que os estudos e abordagens existentes não são suficientes?

Durante os últimos anos, têm emergido diversos estudos que objetivam examinar a rela-
ção entre inovação e competitividade industrial no Brasil. Não obstante os méritos desses estu-
dos e abordagens, eles possuem algumas limitações quanto aos métodos e proxies adotados, 
como, por exemplo: 

(1) Há forte tradição de examinar questões relacionadas à inovação industrial e competi-
tividade a partir de uma perspectiva macro ou agregada, geralmente à base de dados 
derivados de surveys de inovação. A despeito dos méritos dessa abordagem, perde-se 
a oportunidade de captar detalhes e nuanças importantes sobre o processo de desen-
volvimento tecnológico e suas implicações para a competitividade em nível de setores 
industriais e suas empresas. Há, no Brasil, justamente uma escassez de dados primá-
rios e análises em nível de empresas, que possam gerar insumos para o desenho e 
implementação de políticas públicas e ações corporativas mais eficazes relativas ao 
desenvolvimento industrial. Como se sabe, quanto mais se agrega, mais se escondem 
detalhes importantes do processo de inovação industrial. 

(2) Especificamente, os chamados surveys de inovação, amplamente utilizados em diver-
sos países, ainda que sejam muito relevantes para fornecer uma perspectiva agregada, 
possuem importantes e inerentes limitações, como, por exemplo: (i) insuficiência para 
captar as capacidades tecnológicas que possibilitam a implementação das atividades 
inovadoras; (ii) desenho estático, que não apreende o processo de evolução das ativi-
dades inovadoras e suas fontes; (iii) limitados em termos do estudo sobre o processo, 
causas e consequências da acumulação de capacidades tecnológicas em nível de em-
presas e indústrias.

(3) Há, também, o uso de proxies ou medidas inadequados para examinar atividades ino-
vadoras, como é o caso de indicadores de gastos em P&D, número de laboratórios e 
estatísticas de patentes. Esses indicadores, ainda que clássicos, têm sérias limitações: 
(i) representam apenas uma pequena fração (quando muito) das reais atividades ino-
vadoras; (ii) negligenciam importantes atividades inovadoras de natureza incremental, 
derivadas de esforços de engenharia e experimentações diversas. Esses esforços, por 
sua vez, são, de um lado, precondições para avançar a níveis mais sofisticados de ino-
vação e, de outro, geram grande impacto positivo na produtividade.
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(4) Ademais, tende-se a enxergar a inovação basicamente como produto ou resultado 
direto da oferta de certos insumos, como laboratórios de P&D e capital humano, re-
presentado pelo número de mestres e doutores. Ainda mais problemáticos são crité-
rios como: publicações; percepção de gestores que exclui as nuanças que as próprias 
empresas fazem sobre suas atividades de inovação; foco num momento específico do 
tempo e não em processos que evoluem dinamicamente; fixação num determinado 
fator, como capital físico ou humano, sem avaliar como o conjunto amplo de recursos 
interage ao longo do tempo.

1.4 Questões e foco da pesquisa

Com esse pano de fundo, a pesquisa mencionada foi desenhada para examinar duas ques-
tões. A primeira refere-se a até que ponto e como empresas da indústria de petróleo e gás no 
Brasil têm acumulado capacidades tecnológicas, tanto para atividades operacionais quanto para 
inovação; a segunda objetiva explicar como esse processo de acumulação de capacidades tecno-
lógicas tem influenciado o alcance e o fortalecimento (ou enfraquecimento) da competitividade 
industrial.

A investigação abrange não apenas a acumulação de capacidades tecnológicas em si, mas 
também seus fatores internos (dentro de setores industriais) e externos, como as políticas pú-
blicas. A motivação para contribuir com a geração de novas evidências e explicações sobre a 
relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e competitividade industrial no Brasil 
refere-se não apenas à situação preocupante na qual a última encontra-se, mas também às limi-
tações dos estudos e abordagens existentes.

Incluindo esta introdução, este documento possui seis seções. A seção 2 trata da base con-
ceitual da pesquisa. A seção 3 apresenta o desenho e método de pesquisa. A seção 4 apresenta 
algumas características da indústria de petróleo e gás no Brasil e no mundo. A seção 5 analisa 
os resultados da pesquisa. Por fim, a seção 6 contém as discussões dos resultados da pesquisa e 
algumas implicações para estratégias empresariais e de políticas públicas.
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A base conceitual que dá sustentação a esta pesquisa envolve o exame da relação entre a 

acumulação de capacidades tecnológicas (para atividades de produção e inovação), os mecanis-
mos subjacentes de aprendizagem (fontes para acumulação de capacidades tecnológicas) e os 
impactos gerados em termos de competitividade à luz de mudanças na moldura institucional.

2.1 A perspectiva sobre inovação nesta pesquisa

Antes de apresentar a base analítica do projeto e definir seus principais componentes, é 
importante esclarecer a ideia sobre inovação que permeia esta pesquisa, a qual transcende as 
perspectivas limitadas que tratam a inovação somente como atividades altamente complexas 
derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de P&D. Como mostrado na Figura 
2.1, uma ampla ideia de inovação abrange a implementação de mudanças em produtos/servi-
ços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais – da iniciação à adaptação menor e daí 
até os estágios mais avançados. As atividades incluem imitação duplicativa, imitação criativa e 
as mais sofisticadas ações de design e desenvolvimento à base de engenharia e P&D (Figura 2.1). 
Essas atividades podem ter graus de novidade que variam de novas para a empresa a novas para 
a economia, como também para o mercado internacional.

Figura 2.1. Escala de tipos e graus de inovação a ser usada na pesquisa

Imitação duplicativa

Adaptação relativamente 
simples (inovações 

incrementais básicas/
intermediárias)

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações modulares e 

arquiteturais)

Design e 
desenvolvimento original 

P&D + E

Imitação criativa

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações incrementais 

avançadas)

Design e 
desenvolvimento não 

original via P&D + 
Engenharia (E)

Criação de novas 
tecnologias e 

sistemas de produção 
(breakthroughs) - via 

P&D + Engenharia (E)

Grande parte das inovações exitosas ao redor do mundo tem derivado de 
recombinações de tecnologias existentes (mudanças incrementais)

Fonte: Figueiredo (2015, p. 24).
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A Figura 2.1 sugere que a ideia de classificar empresas (ou países), segundo uma perspecti-
va “binária”, como “inovadora” versus “não inovadora” é limitada e equivocada. Aliás, a perspectiva 
de inovação como um contínuo de atividades com crescentes graus de complexidade e novi-
dade é particularmente importante para a compreensão do processo de inovação em empresas 
que operam em economias em desenvolvimento e emergentes. Várias dessas empresas iniciam 
suas atividades tecnológicas com base em imitação duplicativa, para poderem avançar ao outro 
extremo do espectro da Figura 2.1. 

Dessa forma, a visão de inovação da pesquisa é abrangente e não se limita à alta tecnologia 
de fronteira, podendo derivar de uma forte base de engenharia nas empresas – como é típico, 
por exemplo, das indústrias de máquinas alemãs, líderes globais em vários segmentos – e até 
mesmo do chão de fábrica, de uma sólida ferramentaria capaz de fazer modificações básicas em 
produtos e processos. Inovação é entendida, assim, como processo e não como evento isolado, 
muito menos “linha de chegada”.

Não se pense, porém, que a ênfase nesse espectro de estágios de capacidade tecnológica 
e inovadora significa, de alguma forma, negligenciar as etapas superiores de P&D e os rankings 
patentários. É exatamente o contrário. O problema é que a visão, por vezes predominante, de 
enfatizar somente o desenvolvimento de capacidades nos estágios superiores fracassa exata-
mente por dar pouca atenção à massa crítica das fases anteriores, que compõem o tipo de tecido 
produtivo em que é possível surgir com mais frequência os expoentes de fronteira. 

2.2 Apresentação da base analítica da pesquisa

O modelo analítico do projeto está representado na Figura 2.2, a seguir. Esse modelo é 
importante para fornecer avanços em termos de novo entendimento sobre a relação entre as 
questões estudadas, assim como um claro esclarecimento às autoridades públicas sobre as dife-
renças e semelhanças entre as empresas, no que diz respeito às causas e resultados da formação 
de capacidade de inovação e competitividade. Isso é importante para adaptar suas políticas e 
estratégias de negócios.
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Figura 2.2. Modelo analítico da pesquisa

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2015).

Esse conjunto de relações representado na Figura 2.2 será analisado como um conjunto de 
setores industriais e suas principais empresas produtoras e fornecedores, como também organi-
zações de apoio à inovação, como universidades e institutos de pesquisa. Esclarece-se, a seguir, 
o significado dos elementos da estrutura analítica da pesquisa, conforme apresentado na Figura 
2.2. Na etapa A, identificou-se ao longo do tempo padrões de ACT de empresas da indústria de 
petróleo e gás. Na etapa B, analisou-se o que influenciou os níveis e padrões de ACT por meio 
da incidência de diferentes mecanismos de aprendizagem implementados pelas empresas. Na 
etapa C, testou-se quais foram os resultados gerados pela ACT por meio de impactos sobre o 
desempenho competitivo das empresas (produtividade do trabalho e inserção internacional).

Essas três etapas buscaram analisar não apenas diferenças e semelhanças entre as empre-
sas pesquisadas de petróleo e gás, como também áreas tecnológicas distintas dentro das pró-
prias empresas. 
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A: acumulação de capacidades tecnológicas. Capacidades tecnológicas são definidas aqui 
como os recursos (base de conhecimento) para administrar e gerar as mudanças tecnológicas. En-
volvem o capital humano, que não se limita a cientistas com PhD, mas pode incluir engenheiros, 
técnicos e até pessoal de “chão de fábrica”; o capital físico, representado por laboratórios, bancos de 
dados, software etc.; e o capital organizacional, que inclui processos organizacionais, procedimen-
tos e rotinas. Ainda com relação a elas, será feita distinção entre aquelas voltadas à operação (ou 
produção) e à inovação. 

As capacidades tecnológicas operacionais (ou de produção) referem-se àquelas que permi-
tem às empresas usar ou adotar tecnologias e sistemas de produção existentes, ou seja, são os 
recursos necessários para realizar atividades de produção de bens ou serviços com dado grau 
de eficiência. Já as capacidades tecnológicas inovadoras possibilitam às empresas implementar 
diferentes tipos e graus de atividades inovadoras, estando relacionadas aos recursos necessários 
para gerar e gerir mudanças tecnológicas, em termos de inovações em processos, produtos, sis-
temas técnico-físicos, serviços e organização. Dessas capacidades provém a diferença, por exem-
plo, entre uma empresa capaz de manufaturar um celular e outra que, além de fabricar, pode 
desenvolver o software do aparelho móvel; entre uma empresa que monta automóveis e outra 
capaz de projetá-los; ou entre um país com capacidade tecnológica para lançar foguetes, mesmo 
tendo uma renda baixa, como a Índia, e outro que não tem a mesma capacidade, como o Brasil. 

Reitera-se que é importante distinguir entre uma operação avançada tecnologicamente, 
como no caso de uma empresa que opera maquinário ou sistema de produção de última geração, 
e atividades que alteram, inovam ou criam novas tecnologias e sistemas de produção. A realização 
de cada uma dessas atividades tecnológicas implica a acumulação de capacidades distintas em 
nível de empresas e indústrias. Consequentemente, os investimentos empresariais – e as políticas 
públicas – relativos ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas operacionais e de inovação 
são significativamente diferentes.

Para medir os tipos e níveis de capacidade das empresas, este projeto trabalha com uma 
escala de estágios de capacidade tecnológica. Isso é importante exatamente para entender até 
que ponto e como empresas e setores industriais estão se movendo ao longo desse gradiente. 
Um dos principais objetivos de políticas públicas que venham a se valer do tipo de conhecimen-
to obtido com este projeto pode perfeitamente ser o de que o Brasil evolua para um elevado 
nível patentário e de concentração de laboratórios de P&D (o lado extremo direito da Figura 2.1). 
Contudo, para que se caminhe nessa direção, é indispensável entender como as próprias empre-
sas comportam-se nessa trilha.

Especificamente, o projeto emprega uma abordagem comprovada e adotada nos estudos 
de formação de capacidade das empresas de economias emergentes, que tem como fundamen-
to a aquisição direta de informações descritivas sobre as atividades tecnológicas das empresas. 
Em outras palavras, baseia-se em evidências sobre as atividades que as empresas são, de fato, 
capazes de realizar tecnologicamente, individualmente e/ou em parceria. Com base nessas 
informações, diversos procedimentos subsequentes são utilizados para classificar as atividades 
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tecnológicas das empresas em níveis sucessivos de complexidade e novidade. A partir dessa 
classificação, podem-se inferir os níveis de capacidade tecnológica das empresas à luz da escala 
na Figura 2.3, o que normalmente envolve sequências que se iniciam nos níveis de capacidade 
de produção até os níveis de capacidade inovadora.

A Figura 2.3 fornece um exemplo ilustrativo que faz distinção entre os quatro níveis de 
capacidade inovadora (integrando os níveis tecnológicos e organizacionais), abrangendo das 
capacidades básicas inovadoras (para adaptações menores etc.) até a capacidade inovadora em 
nível de liderança mundial, para superação dos líderes globais. Esse modelo é utilizado para co-
letar evidências e analisar a natureza das trajetórias e a razão por que as empresas estudadas 
nesta pesquisa caminham pelos diferentes níveis de capacidade. A escala da Figura 2.3 alinha-se 
à perspectiva ampliada de inovação representada na Figura 2.1.

Figura 2.3. Escala de níveis de capacidade tecnológica

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2001, 2015).

A fim de evitar avaliações de natureza “subjetiva” acerca dos níveis de capacidade tecnoló-
gica alcançados pela empresa em estudo, a avaliação com base na escala da Figura 2.3 é substan-
ciada por evidências concretas (fatos) que comprovam se a empresa é capaz ou não de realizar 
certa atividade tecnológica, com determinado grau de novidade e complexidade. Com relação 
a essa taxonomia para medição de capacidades tecnológicas, é relevante esclarecer que: (i) ela 
não pressupõe que todas as unidades de uma mesma empresa necessariamente se capacitem 
em uma sequência linear; (ii) tampouco pressupõe que as capacidades sejam acumuladas e sus-
tentadas (ou debilitadas) ao mesmo tempo e à mesma velocidade para as diferentes funções tec-
nológicas; (iii) para certa função ou área tecnológica (por exemplo, processo, produto, engenha-
ria de projeto), pode-se alcançar uma profundidade de capacidade tecnológica, enquanto, para 
outra, se pode acumular um nível mais superficial; (iv) é possível uma empresa adquirir partes de 
certas capacidades inovadoras, sem que a acumulação de suas capacidades operacionais esteja 
consolidada, o que é denominado acumulação incompleta; (v) é possível ocorrer enfraqueci-
mento (ou mesmo perda) de capacidades inovadoras já acumuladas ou reversão tecnológica.
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A aplicação desse sistema de mensuração de capacidades tecnológicas teve grande ímpe-
to a partir de 1999, no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Ino-
vação Industrial da EBAPE/FGV. Já foram realizados mais de 20 estudos em empresas de vários 
setores industriais ao redor do Brasil, que já chegaram a resultados extremamente reveladores 
sobre capacidades tecnológicas e de inovação no país. Ademais, esse sistema de mensuração 
tem sido amplamente aceito pela comunidade científica internacional, refletindo na sua aplica-
ção em vários estudos publicados em prestigiadas revistas científicas internacionais, bem como 
em iniciativas de desenvolvimento industrial. 

Convém esclarecer que não se está sugerindo aqui qualquer tipo de superioridade dessa 
abordagem para exame de capacidades tecnológicas empresariais sobre a abordagem à base de 
surveys de inovação, a qual adota uma perspectiva macro ou agregada que permite, metaforica-
mente falando, obter uma visão da “floresta”, enquanto a abordagem baseada em tipos e níveis 
de capacidade tecnológica nas empresas fornece uma perspectiva de “árvores” específicas ou de 
um grupo ou espécies de uma floresta. São abordagens complementares. Ambas são importan-
tes para o desenho e implementação de estratégias empresariais e governamentais de inovação 
industrial, assim como para decisões de investimentos em inovação.

No entanto, uma perspectiva sobre o processo de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas em empresas específicas de determinados setores industriais, como feito na abordagem 
baseada em tipos e níveis de capacidade tecnológica em empresas, possibilita a identificação 
de nuanças e pormenores altamente importantes para obter uma visão com adequado nível de 
detalhe e profundidade, além de captar a dinâmica de acumulação de capacidades para funções 
tecnológicas específicas de produção e inovação. 

Uma abordagem dessa natureza, pouco explorada em larga escala no Brasil até recente-
mente, permite a captação de nuanças e especificidades empresariais, setoriais e regionais do 
processo de acumulação de capacidades tecnológicas, tornando-se de crucial importância como 
clarificadora, iluminadora e apoiadora do processo de desenho, redesenho, implementação e 
ajuste de estratégias de desenvolvimento de capacidades tecnológicas em empresas na indús-
tria. Serve, portanto, como uma perspectiva complementar à abordagem em nível agregado. 
Por sua simplicidade, associada ao seu nível de detalhe e rigor analítico e de aplicação, também 
pode ser empregada pela própria empresa por meio de iniciativas de seus gerentes, como um 
exercício de autoavaliação de sua capacidade tecnológica.

B: mecanismos de aprendizagem tecnológica (intra e interorganizacionais). Referem-
-se aos vários mecanismos pelos quais as empresas formam e acumulam suas capacidades ino-
vadoras. Em outras palavras, a “aprendizagem” é analisada como dados para formação da capaci-
dade de inovação das empresas. Portanto, se as empresas buscam aprofundar suas capacidades 
inovadoras rapidamente para cruzar as descontinuidades tecnológicas de forma efetiva e inovar 
na fronteira, precisam envidar esforços na aprendizagem intensiva para adquirir e criar os recur-
sos necessários. Neste projeto de pesquisa, toma-se como base a afirmação de que a aprendi-
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zagem no sentido de formação e aprofundamento das capacidades para inovar é consciente, 
deliberada e não automática e passiva. 

Serão coletadas evidências, bem como examinados e medidos esses esforços de aprendiza-
gem, dentro de empresas individuais, com relação aos mecanismos de aprendizagem e ativida-
des de dois tipos: aqueles internos à empresa e aqueles em que a empresa adquire elementos de 
capacidade por meio de vínculos externos a outras organizações. Esses dois tipos de mecanismo 
de aprendizagem envolvem, por exemplo, aquisições de conhecimento via contratação de pro-
fissionais, vários tipos de treinamento para adquirir conhecimento para inovação, assim como 
mecanismos de aprendizagem para assimilar ou absorver os vários tipos de conhecimento obti-
dos externamente para a realização de atividades inovadoras.

C: “impactos” da acumulação de capacidades tecnológicas. Os “impactos” de capacida-
des inovadoras e de aprendizagem serão examinados conforme seu efeito sobre o desempenho 
das empresas e da indústria. A forma como as empresas acumulam suas capacidades tecnológi-
cas é algo que impacta sua performance competitiva. Especificamente, o alcance de performance 
distintiva está associado aos tipos e níveis de capacidade tecnológica que as firmas acumulam, 
permitindo a elas implementar atividades de produção e, principalmente, de inovação. Como a 
inovação agrega valor a produtos e serviços, possui impacto direto no crescimento da indústria 
e da economia. Por meio dela, podem-se ampliar mercados, criar demandas novas, antecipar-
-se a demandas do mercado e, consequentemente, conquistar e assegurar mercados internos e 
internacionais. Desse modo, a acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente as ino-
vadoras, impacta no alcance, sustentação e ampliação da competitividade industrial. Portanto, 
em nível de empresas e indústrias, constitui insumo fundamental para o crescimento industrial e 
econômico. Entre os indicadores de desempenho, serão examinadas: (i) a produtividade do tra-
balho e do capital; (ii) a capacidade para exportar; (iii) a implementação de atividades derivadas 
da capacidade inovadora e da aprendizagem.
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Desenho e Método da Pesquisa3
Esta seção descreve o desenho e o método utilizados nesta pesquisa, dividindo-se em: (i) 

apresentação da estratégia da pesquisa; (ii) procedimentos e critérios para escolha da indústria e 
suas organizações; (iii) procedimentos e critérios para coleta de evidências.

3.1 Estratégia de pesquisa

A partir das questões a ser investigadas e da base analítica da pesquisa, a implementação 
da metodologia envolveu um exame intra e intersetorial e em nível de empresas, com cobertura 
ao longo do período de 2003 a 2014. Essa cobertura permitiu captar nuanças e mudanças ao 
longo do tempo nas questões investigadas, ou seja, a dinâmica do processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas e seu impacto na competitividade industrial.

A estratégia de pesquisa segue o modelo analítico de três etapas apresentado na Figura 
2.2. Primeiramente, identificaram-se, ao longo do tempo, níveis e padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas de empresas da indústria de petróleo e gás. Num segundo momento, 
analisou-se o que influenciou os níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
por meio da incidência de diferentes mecanismos de aprendizagem implementados pelas em-
presas. Por fim, testaram-se os resultados gerados pela acumulação de capacidades tecnológi-
cas por meio de impactos no desempenho competitivo das empresas (produtividade e inserção 
internacional). Essas três etapas buscaram analisar não apenas diferenças e semelhanças entre 
as empresas pesquisadas de petróleo e gás, como também áreas tecnológicas distintas dentro 
das próprias empresas. Para esta pesquisa, foram analisadas as áreas de serviços de perfuração e 
equipamentos associados, revestimento e completação de poços e produção e manutenção de 
poços.

A pesquisa foi baseada em evidências empíricas primárias colhidas diretamente da indús-
tria de petróleo e gás (em nível de setores industriais e empresas), por meio da aplicação de 
questionários, combinada com trabalhos de campo. Essas evidências foram complementadas 
por evidências secundárias de fontes oficiais industriais e governamentais e por evidências em-
píricas obtidas, a priori, de uma base de dados e conceitual composta por trabalhos desenvolvi-
dos no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no 
Brasil, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).
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No intuito de aumentar o potencial de impacto a ser gerado por esta pesquisa na socie-
dade e sua aplicabilidade, uma de suas características marcantes foi a forte conexão e interação 
com tomadores de decisão (indústria e governo), que foram integrados ao processo da pesquisa 
desde a etapa inicial. Para isso, foi realizado um workshop com gestores empresariais, tanto de 
empresas produtoras quanto fornecedores das indústrias pesquisadas, gestores governamen-
tais, dirigentes de associações industriais e agências reguladoras, pesquisadores de universida-
des e institutos de pesquisa. Todos esses atores discutiram as principais questões prementes e 
as necessidades em nível empresarial, de indústria e governamental, concernentes à inovação 
e à competitividade industrial. Assim, o projeto baseia-se numa forte interação com empresas 
e outras instituições vinculadas aos respectivos setores, sendo esse outro grande diferencial em 
relação a pesquisas mais convencionais sobre inovação.

O Quadro 3.1 apresenta uma visão geral do progresso da pesquisa de campo realizada para 
a construção deste trabalho. Ressalta-se que a abordagem metodológica utilizada foi implemen-
tada em três estágios distintos, quais sejam: exploratório, piloto e principal. No fim do estágio 
principal, foi feita ainda uma etapa de pós-pesquisa, com o objetivo de operacionalizar comple-
tamente os construtos e validar os dados encontrados nos questionários.

Quadro 3.1. Visão geral do progresso da pesquisa de campo

Elemento 
da 

pesquisa

Estágio da pesquisa

Exploratório Piloto Principal Pós-pesquisa

Foco e 
propósito

• Estudo de 
viabilidade da 
pesquisa.

• Estudo setorial 
prévio (principais 
empresas, 
instituições e 
fornecedores, 
cadeia produtiva, 
políticas públicas).

• Seleção da 
amostra de 
empresas.

• Teste para 
validação dos 
questionários. 

• Coleta definitiva 
de dados 
quantitativos e 
qualitativos para a 
pesquisa.

• Implementação da 
análise de dados.

• Operacionalização 
completa dos 
constructos e 
validação dos 
dados.

Fonte de 
dados

• Especialistas do 
setor.

• Literatura sobre o 
setor.

• Profissionais das 
empresas do 
setor.

• Documentos 
públicos das 
empresas 
selecionadas.

• Profissionais das 
empresas do setor.

• Especialistas do 
setor.

• Eventos e 
atividades dos 
agentes.

• Profissionais-alvo 
das empresas 
selecionadas.



28

Desenho e Método da Pesquisa

Elemento 
da 

pesquisa

Estágio da pesquisa

Exploratório Piloto Principal Pós-pesquisa

Técnicas 
de coleta 
de dados

• Realização de 
workshop com 
principais agentes 
do setor.

• Pesquisa 
documental.

• Entrevistas 
informais.

•  Envio de 
questionário para 
um representante 
de cada tipo de 
agente (produtor, 
instituição e 
fornecedor).

• Envio de 
carta-convite 
para agentes 
participantes da 
etapa principal.

•  Seis entrevistas 
formais.

• Envio de 
questionário 
para todas as 
organizações 
selecionadas.

• Cobrança de 
resposta dos 
questionários por 
telefone e e-mail.

• Follow-up dos 
questionários 
respondidos. 

• Dupla validação 
das informações 
obtidas nos 
questionários.

Análise 
dos dados

•  Descrição simples 
das informações 
encontradas na 
forma de texto.

• Identificação 
das atividades 
tecnológicas 
realizadas pelas 
empresas do 
setor.

•  Validação dos 
questionários-
piloto 
respondidos.

• Análise estatística 
descritiva das 
informações 
obtidas.

• Uso de ferramentas 
estatísticas e 
econométricas 
para entender 
causalidades e 
correlações dos 
dados.

•  Descrição dos 
resultados 
encontrados e 
confrontação com 
as informações 
obtidas 
anteriormente.

Fonte: Os autores (2016).

3.2 Procedimentos e critérios para escolha da indústria e suas organizações 

A escolha da indústria de petróleo e gás esteve associada à sua importância para a econo-
mia brasileira: (i) a extração de petróleo e gás e suas atividades de apoio têm uma participação 
no PIB industrial do país superior a 10%;8 (ii) petróleo e seus derivados são produtos de grande 
relevância na pauta exportadora (11% do total exportado em 2014);9 (iii) petróleo é a principal 
fonte energética usada no mundo e no Brasil (representando 33% e 39% da matriz energética 
mundial e brasileira, respectivamente).10 Além disso, considerou-se a relevância das interações 
entre os atores do setor na superação de desafios tecnológicos na produção.

A pesquisa concentrou-se na parte upstream da cadeia de petróleo e gás, especificamente, 
no segmento de E&P. Dentro desse segmento, recortaram-se três áreas tecnológicas (serviços 
de perfuração e equipamentos associados, revestimento e completação de poços e produção 
e manutenção de poços), que correspondem a mais de 50% da cadeia produtiva. As empresas 
selecionadas, atuantes nessas três áreas, são fornecedoras diretas de serviços e equipamentos 

8 Ver IBGE (2016).
9 Ver Brasil (2016).
10 Ver BP Global (2015) e EPE (2016).
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às empresas operadoras, ou seja, estão no primeiro elo de suprimento das demandas destas. A 
descoberta das reservas na camada do pré-sal foi um fator que estimulou os investimentos das 
empresas fornecedoras no mercado brasileiro, sobretudo das empresas multinacionais, que, de-
vido às exigências do emprego de conteúdo local, passaram a atuar no Brasil por conta própria 
ou por meio de parcerias.

Foram selecionadas para participar da pesquisa as principais empresas fornecedoras no 
ano de 2016.11 Contataram-se mais de 60 empresas, que representam praticamente a totalidade 
da indústria de petróleo e gás nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados, 
revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços. No entanto, apenas 
14 responderam aos questionários. Optou-se pela realização de entrevistas com 12 empresas, 
escolha que partiu de um direcionamento deliberado a partir da disponibilidade delas e possuiu 
o objetivo de captar informações que refletiam a variabilidade necessária para o entendimento 
do fenômeno estudado na pesquisa. As empresas respondentes do questionário representam 
praticamente 80% da produção do primeiro elo da indústria de petróleo e gás no Brasil.12

3.3 Procedimentos e critérios para coleta de evidências

A existência prévia de uma base de dados ajudou o processo de coleta de dados. Os dados 
permitiram dar o primeiro olhar para os movimentos recentes da indústria de petróleo e gás. Já 
as informações desejadas pela pesquisa e não presentes na literatura foram buscadas por meio 
de três tipos de evidência primária: workshop, entrevistas e aplicação de questionários.

3.3.1 Workshop

A primeira iniciativa na busca por respostas para as perguntas da pesquisa foi a realização 
de um workshop, que contou com a presença de 25 representantes do setor, como empresas 
produtoras, fornecedores, instituições de pesquisa e representantes do governo (Quadro 3.2). 
Realizado no período de uma tarde, nas dependências da FGV, no bairro da Candelária, o wor-
kshop ocorreu em duas etapas distintas: (i) formação de grupos de debate com uma amostra dos 
representantes, em que se discutiram tópicos específicos voltados para aquele público, sempre 
acompanhados de um pesquisador e em duas rodadas distintas; (ii) debates em plenária com 
a presença de todos os participantes, em que foram apresentados e discutidos os resultados 
encontrados nos grupos de trabalho. O workshop foi filmado e gravado, tendo suas discussões 
transcritas pelos pesquisadores. As transcrições foram utilizadas para compor o roteiro de entre-
vistas da etapa posterior, bem como para fundamentar qualitativamente os resultados encontra-
dos pela análise quantitativa.

11 Ver subseção 4.1 para informações mais detalhadas sobre as características das empresas pesquisadas.
12 Ver Bain & Company (2009). 
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Quadro 3.2. Instituições e participantes do workshop de pesquisa

Nº Instituição Participante Cargo/Área

1
Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços de Petróleo (ABESPetro)

José Maria de Mello Firmo Diretor-presidente

2 ABESPetro Telmo Ghiorzi Diretor

3
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq)

Alberto Machado Neto
Diretoria Executiva de Petróleo, 
Gás, Bioenergia e Petroquímica 

e professor da FGV

4 Abimaq João Alfredo Saraiva Delgado Diretor executivo de Tecnologia

5 Aker Solutions Vitor Hugo Bezerra de Souza Senior process engineer

6
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP)

Daniela Corrêa
Coordenadora de Conteúdo 

Local

7 ANP
Tathiany R. Moreira de 

Camargo
Superintendente de P&D

8 ANP Luciana Mesquita
Superintendente adjunta de 

P&D Tecnológico

9
Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)

André Pompeo do Amaral 
Mendes

Gerente do Departamento 
de Gás e Petróleo e Cadeia 

Produtiva

10 BNDES Luís André Sá d’Oliveira
Gerente da Área de 

Infraestrutura

11
Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo 
Américo Miguez de Mello (Cenpes)

Américo
Gerência de Estratégia 

Tecnológica

12 FGV Energia Rafael da Costa Nogueira Pesquisador

13 FMC Technologies Ricardo do Egito Coelho
Gerente de Novos Negócios no 

Brasil

14 GE Centro Brasileiro de Pesquisas Gustavo Bellot
Gerente sênior de PMO 

Petrobras

15
Organização Nacional da Indústria 

do Petróleo (ONIP)
Carlos Soligo Camerini Superintendente

16 Petrec Josias José da Silva
Chief Executive Officer (CEO) e 

fundador

17 PhDSoft Duperron Marangon Ribeiro CEO

18 Rolls-Royce Brasil Ltda. João Paulo M. Q. Ribeiro
Purchase executive da Divisão 

Marine para o Brasil

19 Statoil Óleo & Gás Fabiano Garcia Lobato Head of research Center Rio

20 Subsin Melqui Santos Business development

21 Technomar Felipe Rateiro Pereira Diretor

22 Tenaris Marcelo C. Fritz Diretor de Qualidade e P&D

23
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ)
Adilson de Oliveira Professor/pesquisador

24
Grupo de Economia da Energia 

(GEE) da UFRJ
Edmar Luiz Fagundes de 

Almeida
Professor/pesquisador

25 Weatherford Haroldo Huet Bacellar Falcão
Gerente de Desenvolvimento 

de Negócios

Fonte: Os autores (2016).
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3.3.2 Entrevistas

Foram realizadas entrevistas com 12 representantes de fornecedores do primeiro elo e em-
presas produtoras da indústria de petróleo e gás de diferentes portes e portfólio produtivo. As 
entrevistas seguiram um roteiro elaborado pelo grupo de pesquisa, que cobriu as três áreas de-
signadas para o setor (serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento e com-
pletação de poços e produção e manutenção de poços), e foram semiestruturadas, com caráter 
aberto, para que o entrevistado tivesse liberdade de tratar temas que não estavam presentes a 
priori no roteiro. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas para serem inseridas com cará-
ter qualitativo no trabalho.

3.3.3 Questionários

A elaboração dos questionários buscou levantar evidências das três etapas do modelo 
analítico da pesquisa representado pela Figura 2.2, quais sejam: (i) acumulação de capacidades 
tecnológicas; (ii) impactos da acumulação de capacidades tecnológicas (desempenho competi-
tivo); (iii) mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais. Esses questionários foram 
respondidos pelas 14 empresas de petróleo e gás selecionadas para quatro triênios distintos de 
tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014, divisão importante para averiguar a tra-
jetória da acumulação de capacidades tecnológicas das empresas ao longo do tempo. O Quadro 
3.3 sintetiza os tipos de questionário aplicados e as variáveis coletadas.

Quadro 3.3. Tipos de questionário aplicados, agentes respondentes e variáveis coletadas

Nº Tipo de questionário Variáveis coletadas

1

Atividades tecnológicas nas 
áreas de serviços de perfuração 
e equipamentos associados, 
revestimento e completação 
de poços e produção e 
manutenção de poços 
executadas pelas empresas.

Níveis de capacidade tecnológica nas áreas de serviços de 
perfuração e equipamentos associados, revestimento e 
completação de poços e produção e manutenção de poços das 
empresas.

2
Caracterização da organização e 
desempenho competitivo.

Características gerais da empresa e variáveis de desempenho 
competitivo (produtividade do trabalho e inserção internacional).

3
Mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional 
utilizados e resultados do uso desses mecanismos para as 
empresas.

4
Mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional 
utilizados, parceiros envolvidos e resultados do uso desses 
mecanismos para as empresas.

Fonte: Os autores (2016).

O questionário 1 de atividades tecnológicas nas áreas de serviços de perfuração e equipa-
mentos associados, revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços 
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executadas pelas empresas buscou mensurar sua acumulação de níveis de capacidade tecno-
lógica, ou seja, a etapa A do modelo de pesquisa; para tanto, seguiu a escala de níveis de capa-
cidade tecnológica apresentada pela Figura 2.3, mas adaptada às especificidades tecnológicas 
das referidas áreas. Essa abordagem envolve a aquisição direta de informações descritivas sobre 
as atividades tecnológicas implementadas pelas empresas. A metodologia é baseada em uma 
série de estudos que medem as capacidades inovadoras de empresas latecomers em períodos e 
indústrias distintos13. O Quadro 3.4 apresenta a escala de níveis de capacidade tecnológica para 
a indústria de petróleo e gás.

Quadro 3.4. Escala de capacidades tecnológicas na indústria de petróleo e gás

Nível de capacidade tecnológica Atividades tecnológicas 

Nível de 
capacidade de 

inovação

Nível 5: capacidade 
inovadora de liderança 

mundial

Capacidade para implementar atividades inovadoras à base de 
P&D e engenharia avançada, no Brasil, realizadas internamente 
e/ou em colaboração com universidades e institutos de 
pesquisa, fornecedores e usuários, relativas à criação e 
desenvolvimento de tecnologias novas para o mundo e que 
abrem oportunidades para entrada em novos negócios.

Nível 4: capacidade 
inovadora avançada

Capacidade para implementar atividades inovadoras próximas 
àquelas realizadas pelos líderes globais, no Brasil, refletindo 
uma estratégia de fast follower, à base de P&D aplicados e 
engenharia, realizadas internamente e/ou em colaboração com 
universidades e institutos de pesquisa.

Nível 3: capacidade 
inovadora intermediária

Capacidade para implementar modificações relativamente 
complexas em tecnologias de produção e manutenção de 
poços baseadas em engenharia e experimentações, realizadas 
internamente ou em parceria, no Brasil.

Nível 2: capacidade 
inovadora básica

Capacidade para implementar pequenas adaptações e melhorias 
em tecnologias de produção e manutenção de poços, realizadas 
internamente ou em parceria, no Brasil.

Nível de 
capacidade de 

produção

Nível 1: capacidade de 
produção

Capacidade para implementar atividades de produção com base 
no uso de tecnologias e sistemas de produção existentes, no 
Brasil.

Fonte: Os autores (2016).

O questionário 2 de caracterização da organização e desempenho competitivo das empre-
sas buscou coletar informações gerais para a mensuração de variáveis de desempenho compe-
titivo, ou seja, a etapa C do modelo de pesquisa. O desempenho competitivo foi medido nesta 
pesquisa por meio das variáveis de produtividade do trabalho (receita bruta de vendas dividida 
pelo número de empregados) e inserção internacional (proporção das receitas obtidas com ex-
portação). Esses dados financeiros e comerciais foram coletados para os últimos anos de cada 

13 Ver, por exemplo, Bell e Pavitt (1995), Dantas e Bell (2009), Figueiredo (2010) e Lall (1992).
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um dos quatro triênios pesquisados, quais sejam: 2005, 2008, 2011 e 2014. O Quadro 3.5 sintetiza 
as variáveis de desempenho competitivo selecionadas.

Quadro 3.5. Variáveis de desempenho competitivo

Tipo de variável Variável averiguada

Produtividade do trabalho Receita bruta de vendas (em R$) por número de empregados.

Inserção internacional Proporção das receitas obtidas com exportação (em %).

Fonte: Os autores (2016).

Por fim, os questionários 3 e 4 de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacio-
nais buscaram mensurar os tipos de mecanismo utilizados pelas empresas, tipos de parceria e 
tipos distintos de resultado que pudessem influenciar a acumulação de níveis de capacidade 
tecnológica, ou seja, a etapa B do modelo de pesquisa. Os mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais são caracterizados pela geração interna de saber tecnológico, que pode acontecer 
por meio de criação, compartilhamento, integração e codificação interna de conhecimento. Em 
teoria, tornam as empresas capazes de absorver os recursos trazidos de fora, isto é, possibilitam a 
integração das aprendizagens interna e externa, internalizando-a em suas próprias capacidades 
de processo e de produto14. O Quadro 3.6 apresenta os tipos de mecanismo intraorganizacional 
utilizados na pesquisa.

Quadro 3.6. Mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 

Mecanismo 
intraorganizacional

Exemplos

Criação interna de 
conhecimento

Treinamento para geração de novos materiais, processos e equipamentos; 
experimentação e testes em laboratórios e plantas; solução de problemas por 
profissionais individuais.

Compartilhamento de 
conhecimento

Times multidisciplinares para troca de conhecimento interno; disseminação de 
especialistas dentro da empresa; troca de conhecimento por redes internas; 
soluções compartilhadas de problemas entre áreas funcionais.

Integração interna de 
conhecimento

Arranjos internos para integração de conhecimento desenvolvido em 
diferentes áreas da organização; uso de comitês e projetos de longo alcance 
para compartilhar e integrar conhecimento inovativo; uso de profissionais 
especializados em compartilhamento de integração de experiência dentro de 
diferentes áreas da empresa; arranjos interfuncionais (por exemplo, engenharia, 
produção, marketing, P&D) para solução de problemas específicos e/ou projetos 
de desenvolvimento.

Codificação de 
conhecimento e 

arranjos organizacionais 
relacionados

Documentação de atividades realizadas no processo produtivo; padronização das 
práticas de engenharia; documentação de procedimentos administrativos; criação 
de normas e regulações internas.

Fonte: Os autores (2016).

14 Ver Bell e Figueiredo (2012), Figueiredo (2015) e Figueiredo, Cohen e Gomes (2013).
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Já os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais são caraterizados pelos fluxos e 
ligações de saber tecnológico entre empresas e demais organizações, como universidades, insti-
tutos de pesquisa, consultores, competidores ou outras empresas ao longo da cadeia produtiva 
(fornecedores e clientes). Seus fluxos e ligações podem apresentar diversos tipos de interação, 
desde uma contratação ou treinamento de mão de obra até arranjos mais complexos de parce-
rias em projetos de P&D. A aquisição de conhecimento tecnológico externo é um dos principais 
meios pelos quais as empresas de economias em desenvolvimento podem avançar em níveis de 
capacidade tecnológica para inovação.15 O Quadro 3.7 apresenta os tipos de mecanismo interor-
ganizacional e parceiro utilizados na pesquisa.

Quadro 3.7. Mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

Mecanismo 
interorganizacional

Exemplos

Contratação de profissionais
Contratação de profissionais com competências específicas para 
determinado processo produtivo.

Treinamentos técnicos/
gerenciais específicos

Treinamentos realizados dentro da firma com parceria de outras 
organizações.

Diferentes formas de ensino Programas de graduação e pós-graduação, participação em congressos etc.

Assistência técnica 
Interações com consultores e especialistas para o desenvolvimento de um 
projeto.

Aquisição de conhecimento 
codificado

Busca de documentação de patentes; compra de algoritmos de design; 
acesso a conhecimento científico diverso; compra de padrões técnicos, 
patentes e especificações de produto.

Aprendizado com usuários 
líderes

Troca de experiências para resolução de problemas; desenho e 
desenvolvimento produtivo conjunto; criação de novas formas de 
distribuição.

P&D Interações em projetos de inovação avançada.

Tipos de parceiro

Universidades e institutos de 
pesquisa locais

Fornecedores Consultorias

Universidades e institutos de 
pesquisa internacionais

Firmas competidoras Clientes

Fonte: Os autores (2016).

Para cada tipo de mecanismo de aprendizagem intra e interorganizacional, buscou-se tam-
bém entender os resultados gerados, concebidos a partir da visão mais ampla de inovação, de 
etapas mais básicas a mais complexas (Figura 2.1), quais sejam: (i) informações técnicas sobre 
processos e produtos existentes; (ii) melhorias e adaptações em processos e produtos existentes; 
(iii) criação de novos processos e produtos; (iv) criação de novos conhecimentos científicos; (v) 
patentes.

15 Ver Figueiredo (2015) e Figueiredo, Cohen e Gomes (2013).
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Os procedimentos adotados decorreram tanto de análises qualitativas quanto estatísticas. 
A análise qualitativa foi realizada por meio da interpretação das discussões entre especialistas e 
agentes da indústria de petróleo e gás no Brasil no workshop e nas entrevistas individuais com di-
retores e gestores de algumas das principais empresas fornecedoras de primeiro elo. Já a análise 
estatística foi realizada por meio da utilização de inferências estatísticas na busca por correlações 
e possíveis causalidades entre as variáveis das três etapas de análise (acumulação de capacida-
des tecnológicas, mecanismos de aprendizagem e desempenho competitivo). Buscou-se, em to-
das as etapas, a confrontação entre resultados quantitativos e informações qualitativas, ou seja, 
os resultados estatísticos foram validados, na medida do possível, por exemplos e evidências 
práticas observados nas empresas pesquisadas.
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4

Esta seção possui o objetivo de contextualizar a indústria de petróleo e gás no Brasil, para 
auxiliar os resultados da pesquisa na seção 5. Na subseção 4.1, discutem-se as características e os 
aspectos tecnológicos dessa indústria, sendo ela dividida em serviços de perfuração e equipa-
mentos associados, revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços. 
Na subseção 4.2, apresentam-se a evolução de alguns dados sobre a organização da indústria 
de petróleo e gás no Brasil e alguns dos principais players do mercado. Por fim, na subseção 4.3, 
faz-se um background histórico da construção de capacidades tecnológicas empresariais e do 
papel das instituições e políticas públicas para a referida indústria.

4.1 Características e aspectos tecnológicos da indústria de petróleo e gás

A indústria de petróleo e gás é responsável pelo aproveitamento econômico dos hidro-
carbonetos encontrados em rochas sedimentares. Sua cadeia produtiva envolve um conjunto 
de atividades que podem ser divididos em duas etapas: (i) upstream, que compreende a E&P; (ii) 
downstream, que envolve a parte de transporte e refino, petroquímica e distribuição. Além disso, 
há os materiais, equipamentos e principais serviços que fornecem suporte para cada segmento 
da cadeia. A Figura 4.1 exibe a cadeia produtiva de petróleo e gás, concentrando-se esta pesqui-
sa na parte upstream, especificamente, no segmento de E&P.

Figura 4.1. Cadeia produtiva da indústria de petróleo e gás 

UPSTREAM DOWNSTREAM

EXPLORAÇÃO

• Informações de 
reservatórios

• Contratos de 
perfuração

• Apoio logístico

DESENVOLVIMENTO

• Serviços de perfuração 
e equip. associados
• Revestimento e 

completação de poços
• Infraestrutura

• Apoio logístico

PRODUÇÃO

• Produção e 
manutenção

• Desativação
• Apoio logístico

DOWNSTREAM

• Refino
• Transporte

• Distribuição
• Revenda

 
Fonte: Os autores (2016).

A cadeia de E&P é estruturada com base nos ciclos de vida de um campo petrolífero, ou 
seja: (i) exploração; (ii) desenvolvimento; (iii) produção. Na etapa de exploração, as principais ati-
vidades desenvolvidas buscam garantir o acesso às reservas, por meio de negociações com entes 
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públicos ou privados, levantamento geológico e estudos necessários para identificar e confirmar 
potenciais reservatórios de petróleo e gás. O planejamento sobre a melhor forma de explorar, as 
perfurações e infraestrutura necessária, como também a avaliação dos possíveis cenários de pro-
dução, é realizado na etapa de desenvolvimento. Por sua vez, a etapa de produção compreende 
as atividades relacionadas à extração do petróleo e gás, empregando diversas formas de recupe-
ração. A produção pode ocorrer em terra (onshore) ou em mar (offshore).

Há dois grandes tipos de agente que atuam na cadeia petrolífera: as companhias de petró-
leo (ou operadoras), estatais ou privadas, que têm a função de localizar um reservatório em po-
tencial, e as empresas parapetrolíferas, que fornecem as tecnologias necessárias para a execução 
das atividades de E&P. Cumpre destacar, nesse sentido, que os níveis de terceirização na indústria 
de petróleo e gás mantiveram-se elevados nos últimos anos, uma vez que as operadoras dire-
cionaram seus esforços e capital à gestão de suas reservas de petróleo. Por exemplo, em 2007, as 
atividades terceirizadas representaram 70% dos gastos totais de E&P.16

Conforme detalhado na seção 3, as empresas selecionadas para esta pesquisa fazem parte 
da indústria parapetrolífera, isto é, são empresas fornecedoras da indústria de petróleo e gás. 
Essa indústria é composta por diversos segmentos e empresas responsáveis pela oferta de equi-
pamentos e serviços de suporte às atividades da indústria petrolífera, as quais possuem grandes 
diferenças em relação ao tamanho e capacidade de acumulação de capital, além de distintas 
bases tecnológicas referentes às fronteiras setoriais específicas, o que configura sua heteroge-
neidade estrutural.17 

Há diversas formas de segmentar o setor de serviços e equipamentos de E&P, como, por 
exemplo: (i) fornecedores de insumos localmente determinados (locally determinated inputs); (ii) 
fornecedores de tecnologias centrais (core technology); (iii) empresas de engenharia, contratação 
e montagem (EPCistas).18 Ainda, pode ser fracionado de acordo com o ciclo produtivo da indús-
tria, de modo que o primeiro elo é composto pelas operadoras e os demais, por fornecedores 
– segundo elo: sísmica, serviços de poços, instalações submarinas, Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) e estaleiros e apoio logístico; terceiro elo: módulos/sistemas, grandes equipa-
mentos e integradores; quarto elo: equipamentos mecânicos, produtos químicos, Equipamento 
de Proteção Individual (EPI), equipamentos elétricos e tubulações; quinto elo: fundidos, forjados, 
componentes e outros; sexto elo: siderurgia, petroquímica, energia e outros setores relaciona-
dos.19 Outro estudo20 segmenta a indústria parapetrolífera em oito áreas, de acordo com sua fun-
ção tecnológica (Figura 4.2). Conforme detalhado na seção 3, esta pesquisa concentra-se em três 
áreas, a saber: serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento e completação 
de poços e produção e manutenção de poços.

16 Ver Bain & Company (2009). 
17 Ver Ruas (2012). 
18 Ibid. 
19 Ver ONIP (2010).
20 Ver Bain & Company (2009).
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Figura 4.2. Áreas tecnológicas da E&P na indústria de petróleo e gás

Fonte: Adaptado de Bain & Company (2009).

Além da segmentação por função tecnológica, as empresas são classificadas conforme 
suas origens e capacidade de oferecer serviços e equipamentos de E&P. O Quadro 4.1 apresenta 
os tipos de empresa e áreas de atuação. Vale considerar que o tipo de empresa não corresponde 
a uma área tecnológica, necessariamente. Não obstante, as empresas atuantes das três áreas 
tecnológicas selecionadas para esta pesquisa são, majoritariamente, integradoras e empresas de 
nicho. 

Quadro 4.1. Classificação das empresas de serviços e equipamentos de E&P e área de atuação

Empresa Área de atuação

Integradores
Empresas que atuam em vários segmentos do setor de serviços e equipamentos 
de E&P, com alto foco no fornecimento de serviços de maior conteúdo tecnológico.

Drillers Empresas dedicadas ao fornecimento de serviços de perfuração.

EPCistas Empresas cujo negócio original é o fornecimento de serviços de EPC.

Fabricantes de 
equipamento

Empresas dedicadas à manufatura de equipamentos e consumíveis, assim como 
ao fornecimento de serviços relacionados a eles.

Empresas de 
apoio logístico

Empresas que fornecem serviços logísticos, como transporte marítimo de insumos 
e equipamentos.

Empresas de 
nicho

Empresas que focam em um nicho de mercado, como, por exemplo, os 
fornecedores de serviços de exploração sísmica.

Fonte: Bain & Company (2009, p. 16).
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A indústria de petróleo e gás mundial é um oligopólio internacional formado por grandes 
empresas muito competitivas, que atuam com barreiras à entrada em relação à escala, tecnolo-
gia e capital.21 A busca pela redução nos custos de exploração de petróleo é mais intensa nessa 
indústria, uma vez que seu preço é determinado pelo mercado internacional. Nesse sentido, a 
indústria parapetrolífera vem se modificando mundialmente desde a década de 1990, quando 
passou a ter maior participação na indústria petrolífera, com a ampliação da oferta de bens e 
serviços e das atividades formais de P&D, que permitiram sua atualização tecnológica.22 Tais mu-
danças culminaram no surgimento de grandes grupos parapetrolíferos, por meio de processos 
de concentração domésticos e internacionais, possibilitando o aumento da escala de produção, 
como também a diversificação tecnológica pelo acesso a novos conhecimentos e competên-
cias.23 Ressalta-se que o processo de desenvolvimento de inovações na indústria parapetrolífera 
compreende o arranjo de redes de aprendizado, como mecanismos de transferência de informa-
ção, intercâmbio de pesquisadores/funcionários e infraestrutura, acordos de cooperação, Joint 
Industry Projects (JIPs) e joint ventures, com a participação de empresas concorrentes, operadores, 
institutos de pesquisa, universidades e laboratórios.24

A Figura 4.3 mostra a participação da receita das empresas fornecedoras de E&P segundo 
as áreas de atuação selecionadas. Os serviços de perfuração e equipamentos associados corres-
pondem a 18% da receita total; revestimento e completação de poços, 22% de participação na 
receita total; e produção e manutenção de poços, 13% da receita total. Dessa forma, o estudo 
abrange 53% da receita da parte upstream da cadeia de petróleo e gás. Mais uma vez, recorda-se 
que as empresas que atuam nessas três áreas são, usualmente, integradoras e empresas de nicho. 

Figura 4.3. Market share das empresas fornecedoras de serviços e equipamentos associados de E&P – 2007

 Fonte: Adaptado de Bain & Company (2009).
21 Ver Valente (2009).
22 Ver Ruas (2012) e Iooty (2004).
23 Ver Iooty (op. cit.).
24 Ver Ruas (op. cit.).
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4.1.1 Serviços de perfuração e equipamentos associados

A área de serviços de perfuração e equipamentos associados envolve as atividades de su-
porte à perfuração, medida e registro e, com revestimento e completação de poços, tem o pro-
pósito de entregar novos poços prontos para as operadoras. Em 2007, as receitas da área foram 
18% do total do setor de serviços e equipamentos para E&P, o que corresponde a US$ 42 bilhões. 
A Figura 4.4 mostra a participação dos nove segmentos em que a área está dividida.

Figura 4.4. Participação dos segmentos na receita de serviços de perfuração e equipamentos associados – 2007
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Fonte: Adaptado de Bain & Company (2009).

Cada segmento possui funções diferentes dentro dos serviços de perfuração e equipamen-
tos, como segue:25 

• Perfilagem convencional: fornece informações geofísicas que permitem inferir a pre-
sença de petróleo e/ou gás em um potencial reservatório com determinada precisão. 
Para isso, os fornecedores disponibilizam equipamentos especiais (por exemplo, instru-
mentos de medição) e equipes de operação e executam a análise dos resultados.

• Perfuração direcional: realiza a perfuração de poços em direções diferentes à vertical 
ou perfurações que demandam mudanças na direção. Os fornecedores disponibilizam 
os equipamentos necessários, como motores de perfuração, estabilizadores e instru-
mentação de medição durante a perfuração, em conjunto com equipes de operação 
especializadas.

• Lamas de perfuração: fornece lamas e fluidos de perfuração, adaptados para cada 
aplicação em particular.

• Aluguel de ferramentas e serviço de pesca: disponibiliza ferramentas de poço (por 
exemplo, ferramentas de alargamento).

25 Ver Bain & Company (2009). 
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• Brocas de perfuração: fornece brocas de perfuração apropriadas aos requerimentos 
particulares de cada aplicação. Para tanto, além da fabricação das brocas, são necessá-
rios o desenho, o desenvolvimento e/ou a seleção da melhor solução para cada caso.

• Controle de sólidos: filtra e controla as características das lamas (por exemplo, densi-
dade e viscosidade), assim como realiza seu descarte final. Para tal propósito, são dispo-
nibilizados equipamentos específicos por venda ou aluguel.

• Perfilagem durante a perfuração: fornece a entrega em tempo real das informações 
geofísicas ao longo da atividade de perfuração. Para tanto, utilizam-se instrumentos de 
medição mais robustos que podem ser agregados à coluna de perfuração, conseguin-
do, assim, obter as medições simultaneamente.

• Ferramentas de poço: disponibiliza diversos equipamentos utilizados em operações 
efetuadas dentro do poço (como percussores e juntas de segurança).

• Registro de lamas: entrega informações relacionadas com as aparas, os gases e os flui-
dos contidos nas lamas que retornam dos poços durante a perfuração. Os fornecedores 
disponibilizam os equipamentos específicos e as equipes para análise de amostras. 

Os segmentos de brocas e lamas de perfuração, controle de sólidos, ferramentas de poço 
e aluguel de ferramentas e serviço de pesca formam um grupo de ferramentas de menor tec-
nologia consumíveis, enquanto os demais segmentos compõem um grupo de serviços de alto 
conteúdo tecnológico, ambos compreendendo 50% da receita total da área.

4.1.2 Revestimento e completação de poços

Revestimento e completação de poços é a atividade sequencial à perfuração do poço, sen-
do responsável por fornecer os serviços que garantem a resistência estrutural para que o poço 
entre em operação e as atividades de completação. Em 2007, a área compreendeu 22% das re-
ceitas totais de serviços e equipamentos de E&P, isto é, US$ 52 bilhões. A Figura 4.5 mostra a 
participação dos oito segmentos em que a área está dividida.



42

Características da Indústria de Petróleo e Gás

Figura 4.5. Participação dos segmentos na receita de revestimento e completação de poços – 2007
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Fonte: Adaptado de Bain & Company (2009).

Os segmentos possuem funções diferentes dentro de revestimento e completação de po-
ços, como segue:26 

• Serviços de bombeamento de pressão (pressure pumping): proporciona o bombea-
mento do fluido ou substância viscosa pelo revestimento (cimentação) ou tubulação 
de produção do poço em alta pressão.

• Inspeção e revestimentos de tubulações (inspection and coating): garante a integri-
dade física das colunas de perfuração, revestimento, tubulação de produção e varetas 
de sucção.

• Testes de produção (production testing): determina se as taxas de produção do poço 
são aceitáveis ou não são realizadas. Os principais testes empregados são: teste de 
coluna (drill steam test), teste de superfície (surface production test) e teste de pressão 
(pressure test).

• Serviços de tubulação flexível contínua (coiled tubing services): consiste em alter-
nativa à tubulação de produção convencional (rígida e com conexões), o que confere 
maior velocidade de instalação e a capacidade de inserir ou retirar tubos contínuos de 
poços, mesmo enquanto estes se encontram sob pressão.

• Serviços de revestimento e instalação de tubulação de produção (casing and tu-
bing services): prepara um poço para que possa entrar em produção, por meio do re-
vestimento e instalação de tubos de produção.

• Equipamentos de completação (completion equipment): fornece vedador perma-
nente ou reutilizável (retrievable and permanent packer), conjunto vedador (bridge plug), 
suporte de revestimento (liner hanger), completação multilateral (multilateral comple-
tions), sistema de completação inteligente (intelligent completion system) e tubulação 
expansível (expandable tubular).

26 Ver Bain & Company (2009).
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• Tubos de aço para revestimento e tubulação de produção (OCTG): fornece tubos e 
acessórios aplicados a colunas de perfuração (contratos de perfuração), revestimento 
de poços e tubulação de produção.

• Equipamentos de revestimento e cimentação (casing hardware): fornece centrali-
zadores, sapatas-guia/de flutuação, colares de flutuação, vedadores infláveis, ferramen-
tas para cimentação em estágios, raspadeiras, cestas e tampões usados para centralizar 
e ancorar devidamente o revestimento.

4.1.3 Produção e manutenção de poços

Após a perfuração, o tratamento do poço e a instalação da infraestrutura para produção, 
as operadoras contam com o fornecimento de equipamentos e serviços vinculados à operação 
e suporte da infraestrutura de produção. As receitas da área somaram US$ 29 bilhões em 2007, o 
que representa 13% das receitas totais de equipamentos e serviços para E&P. A Figura 4.6 exibe 
a participação dos seis segmentos que compõem a área de produção e manutenção de poços.

Figura 4.6. Participação dos segmentos na receita de produção e manutenção de poços –  2007
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Fonte: Adaptado de Bain & Company (2009).

Os segmentos são divididos em seis tipos, segundo as funções desempenhadas dentro de 
produção e manutenção de poços:27

• Equipamentos submarinos (subsea equipment): proporciona o controle da vazão de 
hidrocarbonetos de um poço em produção, da mesma forma que os equipamentos de 
superfície, com a diferença de os equipamentos submarinos estarem posicionados no 
leito marinho. Os principais tipos são: base submersa (template), árvore de Natal (Ch-
ristmas tree), piano de válvulas de produção (manifold), cabos umbilicais (umbilicals) e 
tubulação de fluxo flexível ou rígida (flowlines).

27 Ver Bain & Company (2009).
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• Equipamentos de superfície (surface equipment): consiste em equipamentos que 
controlam a vazão de hidrocarbonetos de um poço em produção. Os principais tipos 
são: cabeça ou topo do revestimento/tubo (casing and tubing heads), árvore de Natal 
(Christmas tree), sistemas de fechamento de segurança (safety shutdown systems), medi-
dores e equipamento de controle de fluxo (gauges and flow control equipment).

• Extração artificial (artificial lift): consiste em equipamentos para extrair fluidos dos 
poços, em especial, aqueles cuja pressão ascendente natural não é suficiente.

• Manutenção de poços (well servicing): compreende os serviços de manutenção e re-
paro de poços, como simple rod jobs, swabbing, water hauling, site preparation, entre 
outros.

• Produtos químicos especiais (specialty chemicals): produtos utilizados para esten-
der a vida útil de equipamentos de E&P, melhorar a composição do petróleo ou gás e 
preparar fluidos que auxiliem na extração do petróleo e na diminuição de perdas.

• Serviços de compressão (contract compression services): compreende as atividades 
de compressão aplicadas antes do gasoduto, isto é, tubulações através das quais o gás 
é enviado da plataforma até a costa ou infraestrutura de consolidação de produção. As 
principais atividades compreendidas são: wellhead, captação de gás e processamento.

4.2 Organização da indústria de petróleo e gás no Brasil

Esta subseção apresenta a evolução de alguns dados sobre a organização da indústria de 
petróleo e gás no Brasil, estando dividida da seguinte forma: na subseção 4.2.1, apresenta-se a 
evolução da produção de petróleo e gás no Brasil, enquanto na subseção 4.2.2 é abordada a evo-
lução de alguns dados de comércio internacional, em uma comparação com os principais players 
da indústria mundial de petróleo e gás.

4.2.1 Produção de petróleo e gás no Brasil

A produção de petróleo offshore brasileira expandiu com a entrada em operação das plata-
formas na Bacia de Campos. Ainda, com a descoberta dos campos de pré-sal, as reservas cresce-
ram mais de 22% entre 2008 e 2012 e a produção de petróleo e gás ampliou consideravelmente.28

A produção de petróleo, no ano 2000, foi de 387 milhões de barris e mais que dobrou em 
2014, quando se produziram 788 milhões de barris. A Figura 4.7 mostra a evolução da produção 
nacional de petróleo e gás natural em mar, revelando que o crescimento da produção de pe-
tróleo ocorreu a taxas médias de 5,2% e o de gás natural, de 7,2% ao ano, no período de 2000 
a 2014. Destaca-se que a maior parte da produção de petróleo (mais de 70%) foi realizada no 
estado do Rio de Janeiro. 

28 Ver ANP (2016).
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Figura 4.7. Produção nacional offshore de petróleo e gás natural no Brasil, em BEP – 2000-2014
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Fonte: Adaptado de ANP (2016).

Nota: BEP = barris equivalentes de petróleo.

A Figura 4.8 exibe o número de unidades locais e de pessoal ocupado nas atividades rela-
cionadas à produção de petróleo e gás. Verifica-se que o número de unidades locais nas ativida-
des de extração de petróleo e gás cresceu, em média, 24% ao longo da série analisada; o mesmo 
ocorreu com o pessoal ocupado nessa atividade, cujo número ampliou, sobretudo em 2007, po-
rém em menor intensidade (6% ao ano, em média). Ainda, as atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás ampliaram em número de unidades locais e de pessoal ocupado até 2012, passan-
do por declínio nos anos seguintes.

Figura 4.8. Número de unidades locais e pessoal ocupado em extração e em 
atividades de apoio à extração de petróleo e gás no Brasil – 2005-2014
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Fonte: Adaptado de IBGE (2014).

Do ponto de vista da composição do mercado nacional de petróleo, no ano de 2014, a Pe-
tróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) tinha participação de quase 91,6% da produção nacional, confor-
me ilustra a Figura 4.9. O restante da produção estava dividido entre outras 46 empresas, sendo 
as mais relevantes em termos de produção: Statoil (1,8%), Shell (1,7%) e Sinochen (1,2%). A forte 
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presença da Petrobras no mercado brasileiro deve-se, inicialmente, a fatores de infraestrutura 
anteriores ao processo do fim do seu monopólio, em 1997. Embora o atual modelo brasileiro de 
exploração de petróleo seja de concessão, a maioria dos blocos licitados foi adquirida em con-
junto com a Petrobras, ainda que ela possua participação muito pequena.29

Figura 4.9. Participação das empresas na produção de petróleo no Brasil – 2014
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Fonte: Adaptado de ANP (2016).

 O Brasil contempla 6% das reservas mundiais de petróleo, o que representa um fator de 
estímulo aos investimentos no setor. Além disso, grande parte das reservas encontra-se em paí-
ses em conflito – 73% nos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
7% nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 6% 
na Rússia, 3% no Cazaquistão, 1% na China e 5% no restante. Até 2020, o dispêndio total em 
gastos e investimento por produtos e serviços para E&P no Brasil será de US$ 400 bilhões, o que 
evidencia uma boa oportunidade de escala para desenvolver a cadeia produtiva local.30 A Figura 
4.10 mostra a tendência de investimentos até 2020, por segmentos da cadeia upstream. Espera-
-se que os investimentos mais que dupliquem, em comparação com 2008, sendo os segmentos 
de construção de unidades produtivas, sobretudo, as atividades de EPC, e desenvolvimento da 
produção, principalmente em equipamentos submarinos, aqueles em que mais se investe.

29 Ver ANP (2016).
30 Ver ONIP (2010).
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Figura 4.10. Investimentos em E&P na indústria de petróleo e gás por segmento, 
no Brasil – biênios de 2008-2020, em US$ bilhões de 2009
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A Figura 4.11 apresenta a composição da matriz energética mundial e brasileira. A fonte 
energética mais usada no mundo é o petróleo (33%), seguido do carvão (30%) e do gás natu-
ral (24%); a tendência é que o carvão seja a principal fonte substituída na energia elétrica.31 As 
energias hidráulica (7%), nuclear (4%) e renovável (2%) completam a matriz energética mundial, 
ressaltando a importância dos combustíveis fósseis na composição da oferta de energia mundial. 
Nota-se uma diferença importante da matriz energética brasileira em relação à mundial: embora 
o Brasil utilize mais o petróleo como fonte (39%), em comparação com o mundo, a participação 
de produtos renováveis é muito maior que a média mundial. Acrescenta-se que o país é o segun-
do maior produtor de biocombustíveis do mundo (24% da produção global) e o terceiro maior 
consumidor de eletricidade hidráulica (9,5% do total global).32

Figura 4.11. Matriz energética, por tipo de fonte, no mundo (2014) e Brasil (2013)
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31 Ver ONIP (2010).
32 Ver BP Global (2015). 
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4.2.2 Inserção internacional e players mundiais da indústria de petróleo e gás

A Figura 4.12 apresenta a estrutura de produção e mercado interno e externo da indústria 
de petróleo brasileira, em 2013. Do total produzido internamente, 22,5% foram exportados para 
outros países, sendo Estados Unidos (28,5%), China (22,7%) e Índia (17,3%) os principais países 
de destino. Do total consumido internamente, 82% foram produzidos internamente e o restante, 
importado, sendo Nigéria (53,3%), Arábia Saudita (18,8%) e Argélia (8%) os principais exportado-
res para o Brasil.

Figura 4.12. Mercado de petróleo no Brasil – 2013

Fonte: Adaptado de ANP (2016).

 Destaca-se que as vendas externas de petróleo e seus derivados têm grande importância 
para a pauta exportadora brasileira, tendo, em 2014, representado 11% do total exportado e 
sendo o terceiro produto de maior exportação, atrás apenas dos produtos de soja e dos minérios 
metalúrgicos.33 A Figura 4.13 apresenta a evolução da balança comercial de petróleo do Brasil, 
em dólares Free on Board (FOB) e em BEP. Nota-se um crescimento tanto das importações quanto 
das exportações no período de 2000 a 2011, além de uma retração nos anos seguintes, tendo o 
país obtido saldo positivo na balança de petróleo a partir de 2009, em dólares, enquanto o supe-
rávit sem interferência do preço, isto é, em BEP, foi obtido já em 2006.

33 Ver Brasil (2016). 
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Figura 4.13. Balança comercial de petróleo no Brasil – 2000-2014
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O país ocupa a 13ª posição entre os países produtores de petróleo, considerando a quan-
tidade de barris produzidos por dia. Em 2014, a produção de petróleo dos Estados Unidos cor-
respondeu a 13,2% do total mundial, a Arábia Saudita somou 13,0% e a Rússia, 12,3%; o Brasil, 
por sua vez, produziu 2,7% do petróleo mundial. É importante observar que os Estados Unidos 
assumiram a primeira posição em 2014, no lugar da Arábia Saudita, que tradicionalmente lide-
rava. Ao longo do período de 2005 a 2014, a produção de petróleo estadunidense cresceu, em 
média, 6,0% ao ano, conduzida pela descoberta de novas reservas de petróleo e gás, enquanto a 
produção de petróleo saudita cresceu apenas 1% ao ano em média.

4.3 Background da indústria de petróleo e gás no Brasil: evolução 
da trajetória tecnológica, construção das capacidades tecnológicas 
empresariais e o papel das instituições e políticas públicas locais

O primeiro poço de petróleo perfurado em território brasileiro data do fim do século XIX. 
Contudo, as primeiras instituições relacionadas à atividade de extração foram estabelecidas anos 
depois. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo e, em 1948, o Centro de Estudos de 
Defesa do Petróleo, com a campanha “O Petróleo é Nosso”. A história da indústria de petróleo 
brasileira ganhou impulso com a criação da Petrobras, em 1953, com direitos de monopólio na 
exploração, produção e refino de petróleo.34 Principal agente da indústria petrolífera brasileira, 
ela exerce influência no desenvolvimento da rede de fornecedores de serviços e equipamentos, 
tendo sido a estratégia de aprendizados desses fornecedores determinada pelas condições da 
política industrial doméstica.35

O contexto histórico da indústria petrolífera no Brasil é apresentado por meio de um breve 
background sobre o relacionamento entre a Petrobras e as empresas fornecedoras de serviços e 

34 Ver Dias e Quaglino (1993).
35 Ver Jesus Junior (2015).
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equipamentos em dois períodos de tempo: pré e pós-liberalização, além de uma subseção sobre 
as políticas específicas para a indústria petrolífera.

4.3.1 Petrobras e os fornecedores de serviços e equipamentos: pré-liberalização

Desde o momento de sua criação, a Petrobras esteve direcionada a operar em toda a ca-
deia de petróleo e gás, com exceção da distribuição e comercialização. A companhia seguiu as 
políticas estatais de substituição de importações, de modo a reduzir a dependência externa por 
recursos energéticos, durante as três primeiras décadas de sua existência (1953-1983).36 Até fins 
da década de 1970, investiu na parte downstream da cadeia, especificamente, em refino e trans-
porte, para atender ao mercado interno e devido aos baixos preços internacionais do barril de 
petróleo.37

Concomitantemente à consolidação da indústria de bens de capital brasileira, a política 
de compras da Petrobras ajudou no desenvolvimento da rede de fornecedores, estimulando a 
transferência de tecnologia entre empresas brasileiras e em projetos conjuntos com empresas 
estrangeiras, estabelecendo um sistema de pré-qualificação de fornecedores para verificar sua 
capacidade financeira e gerencial e fornecendo a orientação e assistência técnica necessárias 
para o desenvolvimento de capacitação tecnológica. Além disso, a companhia incentivou a di-
fusão de normas e procedimentos de controle de qualidade por meio da criação da Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB).38

A Petrobras passou a investir na parte upstream da cadeia de petróleo e gás, isto é, no 
segmento de E&P, em 1968, quando a exploração offshore no Brasil teve início.39 Com a segunda 
crise do petróleo, em 1979, os gastos em P&D direcionados à E&P intensificaram-se, bem como 
as iniciativas em busca da nacionalização dos equipamentos.40 Ainda assim, a capacidade tecno-
lógica das empresas fornecedoras brasileiras era fraca devido ao custo elevado de fabricação e 
ao alto grau de incerteza da demanda, que aumentava o risco em relação aos investimentos em 
P&D. Dessa forma, predominava a utilização de tecnologia externa nos serviços e equipamentos 
de maior complexidade técnica.41

Até o início da década de 1980, a empresa conseguiu desenvolver critérios próprios para a 
avaliação dos seus fornecedores. Devido à sua posição de monopsônio, adotou mecanismos de 
capacitação de fornecedores locais, provendo o domínio tecnológico na produção de tecnolo-
gias complexas e a absorção de tecnologias geradas no Cenpes.42 Tais esforços levaram à criação 
endógena de know-how em exploração de petróleo offshore. Contudo, “a P&D ainda estava lock-

36 Ver Silva e Furtado (2006). 
37 Ver Ortiz Neto e Shima (2008). 
38 Ver Alonso (2004). 
39 Campo de Guaricema, na Bacia de Sergipe. Nos anos seguintes, foram descobertos os campos de Badejo (1975), Namorado 
(1975), Enchova (1976) e Cherne (1977), todos na Bacia de Campos.
40 Ver Freitas (1999), Ortiz Neto (2006) e Ortiz Neto e Shima (2008). 
41 Ver Freitas (op. cit.) e Ortiz Neto e Shima (op. cit.).
42 Ver Silva e Furtado (2006).



51

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

-in e, consequentemente, path-dependence, exclusivamente na abertura das tecnologias impor-
tadas, sem que houvesse ainda uma dinâmica local própria de inovações”.43

A descoberta de campos de petróleo gigantes na costa brasileira,44 a partir de 1984, signifi-
cou a possibilidade de redução da dependência do petróleo importado e a oportunidade de de-
senvolvimento, em bases locais, de uma nova trajetória tecnológica para exploração de petróleo 
offshore em águas profundas não existente no mercado.45 Os fornecedores nacionais aumenta-
ram substancialmente sua participação nas compras da Petrobras, enquanto diversas empresas 
fornecedoras multinacionais constituíram parcerias com empresas nacionais ou estabeleceram 
filiais no país com a intenção de participar da política de compras da Companhia.46

Começou, com isso, a se formar uma rede de conhecimento ao redor da Petrobras, estando 
as atividades de acumulação tecnológica da companhia integrada com a rede de fornecedores 
centradas na assimilação de métodos adquiridos, equipamentos, serviços e operação. Portanto, 
o fluxo de conhecimento restringia-se ao operacional.47

A Petrobras adquiriu conhecimento sobre Early Production System (EPS), adotado por com-
panhias de petróleo internacionais nos campos do Mar do Norte:

O movimento de sua curva de aprendizado de águas rasas para águas profundas deu-se, pri-
meiramente, com a assimilação de tecnologias padrões, para o posterior desenvolvimento 
do conceito de Floating Production Storage and Offloading (FPSO), amplamente utilizado pela 
Petrobras nos dias atuais.48  

A descoberta de jazidas marítimas gigantes, com até mil metros de profundidade, aumen-
tou as atividades de P&D, culminando na constituição do Programa de Capacitação Tecnológica 
para Águas Profundas (PROCAP 1000), na segunda metade dos anos 1980. O programa marcou 
uma nova fase de aprendizado da Petrobras, em que a endogenização de inovações substituiu 
o desempacotamento e operacionalização de tecnologia importada.49 Em outras palavras, com 
o PROCAP 1000, a Petrobras deixou de ser passiva em relação à aquisição de bens e serviços e 
atuou de forma ativa na rede de conhecimento para atingir os objetivos, sobretudo, mediante 
arranjos colaborativos com universidades, institutos de pesquisa e empresas. Entretanto, a parti-
cipação da companhia na produção de conhecimento manteve um caráter assimétrico, uma vez 
que ela aprendia com os parceiros.50

43 Ortiz Neto e Shima (op. cit., p. 323).
44 Campos de Albacora (1984), Marlim (1985) e Albacora Leste (1986), na Bacia de Campos.
45 Ver Dantas e Bell (2011).
46 Ver ANP (1999).
47 Ver Dantas e Bell (2009). 
48 Oliveira e Rubiano (2011 apud JESUS JUNIOR, 2015, p. 105).
49 Ver Ortiz Neto e Shima (2008).
50 Ver Dantas e Bell (2009).
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Os fornecedores nacionais perderam a ajuda da Petrobras e do BNDES com a crise dos anos 
1980. Além disso, os programas de nacionalização perderam força com as reformas da abertura 
econômica. 

4.3.2 Petrobras e os fornecedores de serviços e equipamentos: pós-liberalização

As mudanças no plano macroeconômico, jurídico e institucional brasileiro, ao longo da 
década de 1990, tiveram grande impacto sobre a política de compras da Petrobras e, consequen-
temente, sobre sua relação com os fornecedores nacionais. Entre os principais marcos jurídicos e 
institucionais, destacam-se a Lei nº 8.987/1995, que estabeleceu regime de concessão e permis-
são da prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, e a Lei nº 9.478/1997, que quebrou 
o monopólio legal da Petrobras e instituiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a 
ANP e o Fundo Setorial do Petróleo (CTPetro).

Em 1999, foi estabelecido o Regime Aduaneiro Especial para a Indústria de Petróleo (Repe-
tro), que concedeu a suspensão de impostos para os bens destinados às atividades de pesquisa 
e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural,51 além de ter sido criada a ONIP. Importa res-
saltar que o Repetro está previsto em lei para vigorar até 2020. 

A Petrobras passou a usar contratos do tipo EPC, nos quais a empresa contratada respon-
sabiliza-se pela execução do conjunto do projeto. Tais empresas (EPCistas) eram unanimemente 
estrangeiras, de grande porte e integradas verticalmente, tendo o objetivo de minimizar custos, 
procurando os preços mais baixos disponíveis no mercado interno ou externo. Em decorrência 
dessas mudanças, o índice de nacionalização de compras da companhia, que era de 93% em 
1990, declinou para 75% no início dos anos 2000 para seu segmento offshore.52

Os fornecedores de serviços e equipamentos nacionais responderam com a adoção de es-
tratégias de inovação defensivas, com base na assimilação de conhecimentos externos incorpo-
rada em máquinas, apesar do crescimento da produção nacional de petróleo. Por conseguinte, 
a Petrobras diminuiu a capacidade de coordenar a oferta de equipamentos e serviços, enquanto 
os fornecedores reduziram sua capacidade de suprir as necessidades tecnológicas da indústria 
de petróleo e gás.53 

Em 1993, a Petrobras criou o segundo Programa de Capacitação Tecnológica para Águas 
Profundas (PROCAP 2000), com o objetivo de desenvolver capacidades que lhe permitissem ex-
plorar as jazidas de mil a dois mil metros de profundidade.54 O programa conferiu uma divisão do 
trabalho mais simétrica entre a Petrobras e seus parceiros, em que a companhia passou a ser uma 
importante fonte de conhecimento em ciência e tecnologia para estes.55

51 Ver Marzani, Furtado e Guerra (2003).
52 Ver Alonso (2004). 
53 Ver Oliveira e Rubiano (2011).
54 Ver Freitas (1999). 
55 Ver Dantas e Bell (2009).



53

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

A grande diferença entre o PROCAP 1000 e o PROCAP 2000 foi a importância que a Petro-
bras passou a conceder, no âmbito do último programa, à produção de inovações radicais e à 
coordenação e execução dos projetos. Percebe-se uma transição do esforço tecnológico con-
centrado na absorção de conhecimento e na adaptação e/ou desenvolvimento incremental para 
uma postura mais ativa de um agente com maior compromisso com o progresso técnico para 
operação em águas profundas.56 As principais inovações do PROCAP 2000 ocorreram em quatro 
áreas: (i) equipamentos subsea; (ii) exploração; (iii) embarcações e ancoragem; (iv) base de dados.57

O terceiro Programa de Capacitação Tecnológica para Águas Profundas (PROCAP 3000) foi 
criado em 2000, com o objetivo de viabilizar as operações em campos de até três mil metros de 
profundidade. O programa foi encerrado em 2011 e, ao longo de sua duração, foram implemen-
tadas inovações tecnológicas, principalmente, de caráter incremental, uma vez que o conheci-
mento acumulado requeria apenas modificações adaptativas. Em termos de resultado, as inova-
ções foram responsáveis por uma expressiva redução nos custos totais de perfuração.58

Ao contrário do PROCAP 1000, que enquadrou os fornecedores nacionais na absorção de 
tecnologia estrangeira, o PROCAP 2000 e o PROCAP 3000 tiveram pouca participação dos forne-
cedores nacionais, cabendo às empresas internacionais o papel de implementar as inovações. 
Além deles, a participação de empresas, universidades e institutos de pesquisa brasileiros no 
desenvolvimento de tecnologias críticas no âmbito dos três programas foi reduzida.59

4.3.3 Instituições e políticas públicas da indústria de petróleo e gás

Diversas políticas públicas direcionadas à indústria petrolífera brasileira são responsáveis 
por moldar seu ambiente competitivo, sendo a estrutura de suporte ao desenvolvimento de E&P 
formada pela ANP, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 
(Prominp) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A ANP foi criada no bojo da Lei do Petróleo de 1997, respondendo pela regulamentação, 
contratação e fiscalização das atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, 
além de implementar a política energética nacional, por meio da emissão de portarias e resolu-
ções.60 O Prominp, por sua vez, foi instituído em 2003, com o objetivo de aumentar a participa-
ção das empresas nacionais no fornecimento de bens e serviços para o setor de petróleo e gás 
brasileiro, sendo sua coordenação do programa de responsabilidade do Ministério de Minas e 
Energia (MME) e da Petrobras. O programa possui diferentes frentes de trabalho, com foco na 
geração de emprego e no fortalecimento da cadeia produtiva de petróleo e gás nacional.61 Já o 
PAC foi criado em 2007, visando a acelerar o crescimento do país por meio de investimentos em 

56 Ver Freitas (1999). 
57 Ver Ortiz Neto (2006). 
58 Ibid. 
59 Ver Freitas (op. cit.) e Dantas e Bell (2011). 
60 Ver ANP (2016).
61 Ver Araujo, Mendes e Costa (2012).
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infraestrutura. No caso específico de petróleo e gás, busca ampliar e desenvolver a produção por 
meio da perfuração de poços, construção de novas plataformas e pesquisas exploratórias.62

No tocante às políticas voltadas ao desenvolvimento da cadeia de valor de petróleo e gás 
nacional, destacam-se dois programas: a Política de Conteúdo Local, elaborada no âmbito do 
Prominp, e o Repetro. A primeira exige que uma empresa ou um conjunto de empresas realize 
uma parcela das compras de insumos ou de bens e serviços requeridos por seus investimentos no 
mercado doméstico. Embora houvesse cláusulas de compromisso de conteúdo local na primeira 
rodada de licitação da ANP, em 1999, a obrigatoriedade e a certificação de conteúdo local somen-
te foram exigidas a partir de 2005, na sétima rodada de licitação.63 A evolução da política de con-
teúdo local por meio das rodadas de licitação pode ser vista de forma resumida no Quadro 4.2.

Quadro 4.2. Evolução da política de conteúdo local nas rodadas de licitação da ANP – 1999-2008

Rodada 1 2 3 4 5 6 7-10

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-2008

Natureza da 
exigência de 

CL

Não existe exigência de CL. Compromisso de 
CL na licitação (julgamento).

Percentuais 
mínimos 

globais fixados 
em edital. 

Compromisso 
com percentuais 

adicionais em 
determinadas 

atividades 
na licitação 

(julgamento).

Percentuais globais 
de CL na fase de 

exploração e etapa 
de desenvolvimento 

ofertados por ocasião da 
licitação, compreendidos 

entre os valores 
mínimos e máximos 

estipulados no edital, 
bem como percentuais 

mínimos relativos a itens 
indicados, definidos 

pelo concessionário na 
licitação e superiores a 

valores estabelecidos no 
edital (julgamento).

Definição de 
CL

CL = fornecedor 
brasileiro

CL = bens de produção nacional (importado 
< 60% em 2000; < 40% depois) e, a partir 

de 2001, serviços prestados no país (< 20% 
importado).

Metodologia de cálculo 
do CL para o fornecedor 

de bens e serviços.

Comprovação 
do CL

Nenhuma 
exigência de 

comprovação.

Exigência de 
classificação de 

gastos em nacionais 
e estrangeiros em 

relatórios trimestrais.

Exigência de 
declaração de 

origem suprida 
pelo fornecedor.

Comprovação mediante 
apresentação de 

certificado de conteúdo 
local, emitido por 

entidades credenciadas.

Fonte: Adaptado de ANP (2016), CNI (2012) e Guimarães (2013).

62 Ver Brasil (2016).
63 Ver ANP (2016).
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Por sua vez, o Repetro, instituído em 1999, consiste em um regime aduaneiro especial de 
tributação para a exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra 
de jazidas de petróleo e gás. Por ser um regime que suspende os tributos incidentes na importa-
ção, como o imposto de importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Progra-
ma de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS) 
Importação, muitas vezes é entendido como um desincentivo à produção local.64

Há, ainda, políticas públicas direcionadas ao estímulo do investimento e à geração de co-
nhecimento. Para ampliar os investimentos no setor de petróleo e gás, o governo brasileiro criou, 
dentro do BNDES, o programa BNDES P&G. Lançado em 2011, o programa foi dividido nas linhas 
estruturante e automático: a primeira busca criar e ampliar a capacidade produtiva das empresas 
fornecedoras da cadeia, enquanto a segunda, fornecer apoio financeiro para capital de giro não 
associado a um projeto de investimento. O BNDES também possui uma linha de financiamento 
para petróleo e gás no âmbito do Financiamento a Empreendimentos (Finem), a qual financia a 
aquisição de máquinas e equipamentos associados ao projeto de investimento.65 

No tocante aos incentivos à inovação, em 1999 foi implementado o CTPetro, que consiste 
em um fundo setorial para estímulo da inovação na cadeia de petróleo e gás, financiado pelos 
royalties da produção de petróleo e coordenado pela Finep – Inovação e Pesquisa. Seus objeti-
vos são a formação e qualificação de recursos humanos e o desenvolvimento de projetos em 
parceria entre empresas e universidades, instituições de ensino superior ou centros de pesquisa 
nacionais.66

O setor petrolífero também conta com o Inova Petro, um programa desenvolvido em par-
ceria entre o BNDES, a Finep e a Petrobras, criado como forma de fortalecer a política de conteú-
do local. O programa visa ao apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento, enge-
nharia ou absorção tecnológica de empresas brasileiras da cadeia de petróleo e gás natural.67 O 
programa também pode ser acessado pelas empresas que buscam financiar seus projetos inova-
tivos. Para tanto, oferece um crédito com taxa de juros reduzida e não está sujeito às chamadas 
públicas.68

Além dessas políticas, é importante destacar a cláusula de P&D da ANP estabelecida em 
1998. Essa norma determina que as empresas petrolíferas concessionárias devem investir 1% 
da receita bruta obtida nos campos de produção de alta rentabilidade em universidades e cen-
tros de pesquisa nacionais. Em 2006, apenas duas concessionárias, Petrobras e Repsol-Sinopec, 
investiram em P&D no âmbito dessa cláusula, o que totalizou R$ 616,4 milhões. Já em 2014, 14 
concessionárias investiram um montante superior a R$ 1,4 bilhão, sendo 89% desse recurso ori-
ginário da Petrobras.69

64 Ver Bain & Company (2009).
65 Ver BNDES (2016). 
66 Ver Finep (2016). 
67 Ver BNDES (2016). 
68 Ver Finep (2016). 
69 Ver ANP (2016). 
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A iniciativa mais recente do governo foi a criação do Programa de Estímulo à Competitivi-
dade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor 
de Petróleo e Gás Natural (Pedefor), instituído em 2015, com os objetivos de estimular a enge-
nharia nacional, promover a inovação tecnológica em segmentos estratégicos, ampliar a cadeia 
de fornecedores de bens, serviços e sistemas produzindo no Brasil e o nível de conteúdo local 
dos fornecedores já instalados e estimular a criação de empresas de base tecnológica.70

70 Ver Brasil (2016).
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As diferenças entre as empresas de petróleo e gás no Brasil no que diz respeito às suas 
acumulações de capacidade tecnológica entre 2003 e 2014 são o foco de análise desta seção, 
que obedece ao desenho de pesquisa apresentado na seção 3. Dessa maneira, busca-se delimi-
tar níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, a influência dos mecanismos 
de aprendizagem que geram esses padrões e os impactos da capacidade tecnológica no de-
sempenho competitivo dessa indústria no país no período mais recente. Essas análises visam, 
na medida do possível, a identificar e quantificar essas relações por padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas e por área tecnológica. 

A seção está organizada em três subseções: na subseção 5.1, apresentam-se uma descrição 
e uma análise dos níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas encontrados para 
a indústria de petróleo e gás no Brasil, entre 2003 e 2014; na subseção 5.2, analisa-se a influência 
dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de capacidades tecnológicas; por fim, na sub-
seção 5.3, analisam-se os impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho 
competitivo. Essas três subseções ressaltam evidências quantitativas e qualitativas das empresas 
pesquisadas ao longo do período estabelecido, bem como suas diferenças e semelhanças.

5.1 Acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de petróleo e gás 
no Brasil (2003-2014)

Esta subseção objetiva identificar e analisar a acumulação de níveis e padrões de capacida-
de tecnológica para as áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimen-
to e completação de poços e produção e manutenção de poços das empresas pesquisadas de 
petróleo e gás no Brasil para quatro triênios, entre 2003 e 2014. A definição de acumulação de 
níveis e padrões de capacidade tecnológica foi apresentada com mais detalhes nas seções 2 e 
3, em que se estabeleceu que as empresas estudadas podem acumular um nível de capacidade 
de produção e quatro níveis distintos de capacidade tecnológica de inovação: (i) capacidade 
inovadora básica; (ii) capacidade inovadora intermediária; (iii) capacidade inovadora avançada; 
(iv) capacidade inovadora de liderança mundial. Por meio desses níveis, identificam-se também 
algumas diferenças e similaridades entre alguns conjuntos de empresas ao longo do tempo, clas-
sificando-as em padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. Para isso, esta subseção 
está organizada em duas outras subseções: a subseção 5.1.1 apresenta a acumulação de níveis 
de capacidade tecnológica, enquanto a subseção 5.1.2 aborda os padrões encontrados de acu-
mulação de capacidades tecnológicas das empresas pesquisadas.

Resultados da Pesquisa5
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5.1.1 Acumulação de níveis de capacidade tecnológica da 
indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção apresenta uma descrição da evolução de acumulação dos níveis de capaci-
dade tecnológica, entre 2003 e 2014, para as empresas estudadas e está organizada, com base 
nas três grandes áreas tecnológicas, em três outras subseções: a subseção 5.1.1.1 apresenta a 
evolução da acumulação dos níveis de capacidade tecnológica da área de serviços de perfu-
ração e equipamentos associados; a subseção 5.1.1.2, a evolução da acumulação dos níveis de 
capacidade tecnológica da área de revestimento e completação de poços; e a subseção 5.1.1.3, 
a evolução dos níveis de capacidade tecnológica da área de produção e manutenção de poços.

5.1.1.1 Acumulação de níveis de capacidade tecnológica na área 
de serviços de perfuração e equipamentos associados

Esta subseção apresenta de forma descritiva a evolução da acumulação de níveis de capa-
cidade tecnológica na área de serviços de perfuração e equipamentos associados das empresas 
de petróleo e gás estudadas, entre 2003 e 2014. A Tabela 5.1 revela o número e a proporção 
de empresas que acumularam níveis específicos de capacidade tecnológica nessa área, à luz da 
escala de capacidades tecnológicas apresentada na seção 3. Na última linha da tabela, consta o 
nível médio de capacidades tecnológicas das empresas estudadas.

Tabela 5.1. Evolução do número e da proporção de empresas que acumularam níveis específicos de 
capacidade tecnológica na área de serviços de perfuração e equipamentos associados (2003-2014)

Nível de capacidade  2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades inovadoras: gerar e gerenciar mudanças tecnológicas

Capacidade inovadora de liderança 
mundial

1 1 2 4

(25%) (25%) (33%) (44%)

Nível 5        

Capacidade inovadora avançada
1 1 2 4

(25%) (25%) (33%) (44%)

Nível 4        

Capacidade inovadora intermediária 3 3 5 7

Nível 3 (75%) (75%) (83%) (78%)

Capacidade inovadora básica
4 4 6 9

(100%) (100%) (100%) (100%)

Nível 2        

Capacidade de produção: usar e operar tecnologias existentes

Capacidade de produção 4 4 6 9

Nível 1 (100%) (100%) (100%) (100%)

Nível médio 3,3 3,3 3,5 3,7

Fonte: Os autores (2016).
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Antes de descrever os resultados apresentados na tabela, deve-se dizer que, para o primei-
ro e segundo triênios do estudo, cinco empresas não reportaram nenhuma atividade tecnológi-
ca, uma vez que ainda operavam na área de serviços de perfuração e equipamentos associados; 
da mesma forma, três empresas não reportaram atividade tecnológica no triênio 2009-2011. Ain-
da com essa ressalva, é possível ver que, para todos os períodos analisados, todas as empresas (as 
quatro no primeiro e segundo triênios, as seis no penúltimo triênio ou as nove no último triênio) 
apresentaram o nível 1 de capacidade de produção e o nível 2 de capacidade inovadora básica 
na referida área, ou seja, foram capazes de implementar não apenas atividades de produção com 
base no uso de tecnologias e sistemas de produção existentes, como também de fazer pequenas 
melhorias e adaptações nessas tecnologias. Entre as atividades empregadas por essas empresas, 
os dados levantados pela pesquisa indicaram: uso das mais avançadas técnicas de organização 
da produção com base em certificações internacionais de processos e ambientais; produção de 
sondas de perfuração, plataformas de perfuração, bombas de lama e guindastes; e uso das práti-
cas mais avançadas e internacionalmente reconhecidas em gestão de energia. Além disso, foram 
capazes de realizar pequenas melhorias e adaptações no uso de brocas e lamas de perfuração, 
ferramenta de poço e registro de lamas e aproveitamento energético.

Seguindo a escala de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equi-
pamentos associados da Tabela 5.1, verifica-se que, no primeiro triênio, 75% das empresas da 
amostra acumularam capacidade inovadora intermediária, número que permaneceu no segun-
do triênio, aumentou para 83% com a entrada de mais duas empresas na amostra no terceiro 
triênio e caiu para 78% pela entrada de três empresas no último triênio. O nível 3 referiu-se à ca-
pacidade da empresa de implementar modificações relativamente complexas em tecnologias de 
processo e organização da produção baseadas em engenharia e experimentações, envolvendo 
atividades tecnológicas como: aprimoramento e otimização de matérias-primas e de etapas es-
pecíficas dos processos de produção; modificações relativamente complexas em automação de 
processos e equipamentos para atender a especificidades de produtos e clientes; modificações 
relativamente complexas para serviços de pesca; e modificações relativamente complexas em 
brocas de perfuração, lamas de perfuração ou controle de sólidos.

Já a capacidade inovadora avançada foi composta por 25% das empresas no primeiro e no 
segundo triênios, 33% no terceiro triênio, com a entrada de duas empresas na amostra, e 44% no 
último triênio, devido à entrada de três empresas na amostra. O nível 4 referiu-se à capacidade da 
empresa de implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes mun-
diais, refletindo uma estratégia fast follower, à base de P&D aplicados e engenharia. Os dados 
levantados durante a pesquisa sugeriram que as atividades inovadoras implantadas por essas 
empresas incluíram P&D aplicados nas seguintes atividades: desenvolvimento de processos de 
produção não originais nas áreas de sondas de perfuração, plataformas de perfuração, bombas 
de lama e guindastes; melhoria de tecnologia na perfuração direcional, perfilagem convencional 
ou registro de lamas; e desenvolvimento de brocas de perfuração, lamas de perfuração ou con-
trole de sólidos.
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Ainda, a Tabela 5.1 mostra que 25% das empresas da amostra acumularam a capacidade 
inovadora de liderança mundial no primeiro e segundo triênios; 33%, no terceiro triênio, com a 
entrada de duas empresas na amostra; e 44%, no último triênio, devido à entrada de três empre-
sas na amostra. O nível 5 referiu-se à capacidade da empresa de implementar atividades inova-
doras à base de P&D relativas à criação e desenvolvimento de tecnologias de processo e organi-
zação da produção novas para o mundo e que abriram oportunidades para a entrada em novos 
negócios. Segundo os dados coletados, empresas que acumularam o nível 5 teriam que apresen-
tar, por meio de atividades de P&D com ciência básica: desenvolvimento de processos e sistemas 
de produção novos para o mundo nas áreas de sondas de perfuração, plataformas de perfuração, 
bombas de lama e guindastes; desenvolvimento de materiais e tecnologias novos para o mundo 
que reduzem significativamente os impactos ambientais dos processos de produção e manuten-
ção de poços; e novos equipamentos e sistemas de produção para manutenção de poços, sendo, 
assim, empresas que avançaram em atividades inovadoras de ponta em nível mundial.

Por fim, evidencia-se crescimento da média do nível de capacidade na área de serviços de 
perfuração e equipamentos associados de 3,3 para 3,7 no período analisado, devido, principal-
mente, à entrada de empresas com nível de capacidade inovadora de liderança mundial. 

A Figura 5.1 apresenta o número de empresas que atingiram seus níveis máximos de capa-
cidade tecnológica na referida área para os quatro triênios pesquisados. Já a Figura 5.2 mostra 
a proporção de empresas por nível máximo de capacidade tecnológica na respectiva área no 
período pesquisado. Ambas as figuras evidenciam uma evolução positiva dos níveis máximos 
de capacidade tecnológica de serviços de perfuração e equipamentos associados entre 2003 e 
2014, com as empresas com capacidade inovadora de liderança mundial tornando-se maioria no 
último triênio analisado. Mais uma vez, no entanto, ressalta-se que a melhora no nível de capaci-
dade médio das empresas ocorreu em razão da entrada de empresas, particularmente, no nível 
de liderança mundial.

Figura 5.1. Número de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica na 
área de serviços de perfuração e equipamentos associados (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.2. Proporção de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
na área de serviços de perfuração e equipamentos (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

5.1.1.2 Acumulação de níveis de capacidade tecnológica na 
área de revestimento e completação de poços

Esta subseção apresenta de forma descritiva a evolução da acumulação dos níveis de capa-
cidade tecnológica na área de revestimento e completação de poços das empresas de petróleo e 
gás estudadas, entre 2003 e 2014. A Tabela 5.2 mostra o número e a proporção de empresas que 
acumularam níveis específicos de capacidade tecnológica na referida área.

Tabela 5.2. Evolução do número e da proporção de empresas que acumularam níveis específicos 
de capacidade tecnológica na área de revestimento e completação de poços (2003-2014)

Nível de capacidade  2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades inovadoras: gerar e gerenciar mudanças tecnológicas

Capacidade inovadora

de liderança mundial

1 1 2 2

13% 13% 20% 20%

Nível 5        

Capacidade inovadora 

avançada

5 5 6 8

63% 63% 60% 80%

Nível 4        

Capacidade inovadora 
intermediária

6 6 8 10

Nível 3 75% 75% 80% 100%

Capacidade inovadora 

básica

6 6 8 10

75% 75% 80% 100%

Nível 2        

Capacidade de produção: usar e operar tecnologias existentes

Capacidade de produção 8 8 10 10

Nível 1 100% 100% 100% 100%

Nível médio 3,3 3,3 3,4 4,0

Fonte: Os autores (2016).
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De acordo com a tabela, todas as empresas, em todos os períodos, apresentaram capaci-
dade de produção na área de revestimento e completação de poços, ou seja, foram capazes de 
implementar atividades de produção com base no uso de tecnologias de processos e produtos 
existentes, tais como: produção de produtos e/ou serviços em equipamentos de completação, 
revestimento e instalação de tubulação de produção e atividades de produção com uso das mais 
avançadas técnicas de organização da produção e com base em certificações internacionais de 
processos e ambientais. 

Seguindo a escala de capacidades tecnológicas na referida área da Tabela 5.2, verifica-se 
que, nos dois primeiros triênios, 75% das empresas da amostra acumularam capacidade inova-
dora básica, número que aumentou para 80% com a entrada de duas empresas na amostra no 
terceiro triênio e para 100% pela entrada de mais duas empresas no último triênio. O nível 2 refe-
riu-se à capacidade da empresa de implementar pequenas adaptações e melhorias em tecnolo-
gias de processos e produtos, como no uso de equipamentos de revestimento e cimentação, no 
uso de equipamentos de completação e na realização de aproveitamento energético.

O mesmo ocorreu para o nível 3 (capacidade inovadora intermediária), que se referiu à ca-
pacidade da empresa de implementar modificações relativamente complexas em tecnologias de 
revestimento e completação de poços, tais como: aprimoramento e otimização de matérias-pri-
mas e de etapas específicas dos processos de produção; serviços de revestimento e instalação 
de tubulação de produção; serviços de tubulação flexível contínua; e serviços de bombeamento 
de pressão.

A capacidade inovadora avançada foi composta por 63% das empresas nos dois primeiros 
triênios, 60% no terceiro, com a entrada de uma empresa – essa diminuição relativa deveu-se à 
entrada de empresas em outros níveis – e 80% no último triênio, com a entrada de duas empre-
sas. O nível 4 referiu-se à capacidade da empresa de implementar atividades industriais inova-
doras próximas àquelas realizadas pelos líderes mundiais, refletindo uma estratégia fast follower, 
à base de P&D aplicados e engenharia. Pelos dados coletados, as empresas que acumularam o 
nível 4 realizaram projetos de introdução de novos processos e produtos por meio de linhas já 
existentes de P&D aplicados em: desenvolvimento de processos de produção nas áreas de OCGT, 
equipamentos de revestimento e cimentação (casing hardware) ou serviços de bombeamento 
de pressão; e melhorias na tecnologia de colunas de perfuração, revestimento de poços e tubu-
lação de produção.

Por fim, a Tabela 5.2 mostra que 13% das empresas nos dois primeiros triênios e 20% nos 
dois últimos acumularam capacidade inovadora de liderança mundial na área de revestimento e 
completação de poços. O nível 5 referiu-se à capacidade da empresa de implementar atividades 
inovadoras à base de P&D, relativas à criação e desenvolvimento de tecnologias de produtos 
novas para o mundo e que abriram oportunidades para a entrada em novos negócios. Envol-
veram atividades tecnológicas como: desenvolvimento de processos e sistemas de produção 
novos para o mundo nas áreas de OCGT, equipamentos de revestimento e cimentação (casing 
hardware) ou serviços de bombeamento de pressão; desenvolvimento de novos materiais e tec-
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nologias que reduziram significativamente os impactos ambientais dos processos de produção e 
manutenção de poços; e desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas de produção para 
manutenção de poços.

Ainda, houve uma evolução positiva dos níveis de capacidades tecnológicas na área de 
revestimento e completação de poços, com o nível médio aumentando de 3,3 para 4,0, ao longo 
do período. De maneira geral, no entanto, a maioria das empresas manteve-se em patamares 
semelhantes de capacidade tecnológica nessa área. 

O número total de empresas que atingiram níveis máximos de capacidade tecnológica na 
área de revestimento e completação de poços para os quatro triênios pesquisados pode ser ve-
rificado na Figura 5.3. 

Figura 5.3. Número de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
na área de revestimento e completação de poços (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Já a Figura 5.4 mostra a proporção de empresas que atingiram níveis máximos específicos 
de capacidade tecnológica na referida área, percebendo-se que, principalmente, os níveis 4 e 5 
passaram a compreender mais empresas.
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Figura 5.4. Proporção de empresas por níveis de capacidade tecnológica na 
área de revestimento e completação de poços (2003-2014)
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5.1.1.3 Acumulação de níveis de capacidade tecnológica na 
área de produção e manutenção de poços

Esta subseção apresenta de forma descritiva a evolução da acumulação dos níveis de ca-
pacidade tecnológica na área de produção e manutenção de poços das empresas de petróleo e 
gás estudadas, entre 2003 e 2014. A Tabela 5.3 mostra o número e a proporção de empresas que 
acumularam níveis específicos de capacidade tecnológica na área.

Tabela 5.3. Evolução do número e da proporção de empresas que acumularam níveis específicos 
de capacidade tecnológica na área de produção e manutenção de poços (2003-2014)

Nível de capacidade  2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades inovadoras: gerar e gerenciar mudanças tecnológicas

Capacidade inovadora

de liderança mundial

1 3 3 4

13% 27% 27% 36%

Nível 5        

Capacidade inovadora 

avançada

1 3 3 5

13% 27% 27% 45%

Nível 4        

Capacidade inovadora 
intermediária

4 7 9 11

Nível 3 50% 64% 82% 100%

Capacidade inovadora 

básica

6 9 9 11

75% 82% 82% 100%

Nível 2        

Capacidade de produção: usar e operar tecnologias existentes

Capacidade de 
produção

8 11 11 11

Nível 1 100% 100% 100% 100%

Nível médio 2,5 3,0 3,2 3,8

Fonte: Os autores (2016).
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De acordo com a Tabela 5.3, todas as empresas, em todos os períodos, apresentaram ca-
pacidade de produção, que se referiu à capacidade da empresa de implementar atividades de 
produção com base no uso de tecnologias de processos e produtos existentes, tais como: pro-
dução de produtos e/ou serviços em equipamentos submarinos, equipamentos de superfície, 
extração artificial, manutenção de poços, produtos químicos especiais e serviços de compressão, 
com base em certificações internacionais de processos e ambientais. 

Seguindo a escala de capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção de po-
ços da Tabela 5.3, verifica-se que, no primeiro triênio, 75% das empresas acumularam capacidade 
inovadora básica, número que aumentou para 82% com a entrada de três empresas na amostra 
no segundo e terceiro triênios e para 100% com a entrada de mais duas empresas no último 
triênio. O nível 2 referiu-se à capacidade da empresa de implementar pequenas adaptações e 
melhorias em tecnologias de processos e produtos, como no uso de Electric Submersible Pump 
(ESP) ou bombas elétricas submersíveis, no uso de piano de válvulas de produção (manifold) ou 
base submersa (template) e na realização de aproveitamento energético.

O nível 3 (capacidade inovadora intermediária), que se referiu à capacidade da empresa 
de implementar modificações relativamente complexas em tecnologias de produção e manu-
tenção de poços, compreendeu 50% das empresas no primeiro triênio e passou para 64% no 
segundo triênio, com a entrada de três empresas, e 82% no terceiro, com a entrada de duas em-
presas; no último triênio, comportou 100% das empresas. Essas empresas empregaram ativida-
des tecnológicas como: modificações relativamente complexas na realização de ESP ou bombas 
elétricas submersíveis; aprimoramento e otimização de matérias-primas e de etapas específicas 
dos processos de produção.

A capacidade inovadora avançada foi composta por 13% das empresas no primeiro triênio, 
27% no segundo e terceiro triênios, com a entrada de duas empresas, e 45% no último, com a 
entrada de mais duas empresas. O nível 4 referiu-se à capacidade da empresa de implementar 
atividades industriais inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes mundiais, refletindo 
uma estratégia fast follower, à base de P&D aplicados e engenharia. Pelos dados coletados, as 
empresas que acumularam o nível 4 realizaram projetos de introdução de novos processos e 
produtos por meio de linhas já existentes de P&D aplicados em: desenvolvimento de processos 
de produção de equipamentos submarinos, equipamentos de superfície, extração artificial, ma-
nutenção de poços, produtos químicos especiais e serviços de compressão; melhoria na tecno-
logia de cabeça ou topo do revestimento/tubo ou árvores de Natal; e desenvolvimento de cabos 
umbilicais ou tubulação de fluxo flexível ou rígida.

Por fim, a Tabela 5.3 mostra que 13% das empresas no primeiro triênio, 27% no segundo e 
terceiro triênios e 36% no último triênio acumularam capacidade inovadora de liderança mun-
dial. O nível 5 referiu-se à capacidade da empresa de implementar atividades inovadoras à base 
de P&D, relativas à criação e desenvolvimento de tecnologias de produtos novas para o mundo 
e que abriram oportunidades para a entrada em novos negócios. Envolveram atividades tecno-
lógicas como: desenvolvimento de processos e sistemas de produção novos para o mundo nas 
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áreas de equipamentos submarinos, equipamentos de superfície, extração artificial, manuten-
ção de poços, produtos químicos especiais e serviços de compressão; desenvolvimento de novos 
materiais e tecnologias que reduziram significativamente os impactos ambientais dos processos 
de produção e manutenção de poços; e desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas de 
produção para manutenção de poços.

Ainda, houve uma evolução positiva dos níveis de capacidade tecnológica na área de pro-
dução e manutenção de poços, com o nível médio aumentando de 2,5 para 3,8, ao longo do pe-
ríodo. De maneira geral, a maioria das empresas avançou nos níveis de capacidade tecnológica 
nessa área. 

O número total de empresas que atingiram níveis máximos de capacidade tecnológica na 
referida área para os quatro triênios pesquisados pode ser verificado na Figura 5.5.

Figura 5.5. Número de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
na área de produção e manutenção de poços (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Já a Figura 5.6 mostra a proporção do número total de empresas que atingiram níveis má-
ximos específicos de capacidade tecnológica na área estudada. As principais mudanças no acú-
mulo de capacidades tecnológicas ocorreram nos dois últimos triênios, quando mais empresas 
passaram a se concentrar em capacidade inovadora avançada e de liderança mundial. 
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Figura 5.6. Proporção de empresas por níveis de capacidade tecnológica 
na área de produção e manutenção de poços (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

5.1.1.4 Comparação entre os níveis de acumulação de capacidades tecnológicas 
nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento 
e completação de poços e produção e manutenção de poços

Esta subseção faz uma comparação da acumulação de níveis nas áreas de serviços de per-
furação e equipamentos associados, revestimento e completação de poços e produção e ma-
nutenção de poços das empresas de petróleo e gás estudadas. Nos gráficos, os eixos verticais e 
horizontais sinalizam as áreas correspondentes. Ademais, dada a limitação para elaboração de 
um gráfico com três eixos contemplando todos os triênios, optou-se por comparar as áreas tecno-
lógicas duas a duas e somente para o último triênio. Cada uma das 14 empresas pesquisadas foi 
representada por um ponto, sinalizando ao mesmo tempo a acumulação de níveis nas três áreas. 
As empresas que não operavam em uma área, por não terem acumulado capacidade tecnológi-
ca nela, foram representadas pelo “nível zero” no eixo horizontal/vertical.

A Figura 5.7 apresenta a comparação entre as áreas de serviços de perfuração e equipa-
mentos associados e revestimento e completação de poços para o último triênio (2012-2014). 
Nota-se que, quanto mais capacidades tecnológicas foram acumuladas pela empresa em ser-
viços de perfuração e equipamentos associados, mais capacidades ela também acumulou em 
revestimento e completação de poços. Por exemplo, as empresas Delta, Gama e Zeta acumula-
ram capacidade inovadora avançada na área de revestimento e completação de poços e nível de 
liderança mundial em serviços de perfuração e equipamentos associados. Por sua vez, a empresa 
Capa acumulou capacidade inovadora de liderança mundial em ambas as áreas. Contudo, duas 
empresas (Digama e Iota) foram exceção, pois acumularam capacidade inovadora avançada e 
de liderança mundial, respectivamente, em revestimento e completação de poços e “nível zero” 
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em serviços de perfuração e equipamentos associados. Como as áreas não foram verticalmente 
integradas, algumas empresas conseguiram obter altos níveis de capacidade inovadora, sem, no 
entanto, atuar em mais de uma área.

Figura 5.7. Comparação entre níveis máximos de capacidade tecnológica em serviços de 
perfuração e equipamentos associados e revestimento e completação de poços (2012-2014)

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.8 compara as áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados e pro-
dução e manutenção de poços para o triênio 2012-2014. Observa-se que a maioria das empre-
sas possuía níveis de capacidade inovadora semelhantes em ambas as áreas, como as empresas 
Delta, Gama e Capa, que se encontravam em nível de liderança mundial, e das empresas Sigma e 
Lambda, com nível intermediário nas duas áreas. Contudo, algumas empresas, por não operarem 
em uma das áreas, somente acumularam capacidade tecnológica em uma delas. Por exemplo, 
as empresas Alfa, Beta e Eta somente acumularam capacidade tecnológica em produção e ma-
nutenção de poços, enquanto a empresa Pi, na área de serviços de perfuração e equipamentos 
associados.
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Figura 5.8. Comparação entre níveis máximos de capacidade tecnológica em serviços de 
perfuração e equipamentos associados e produção e manutenção de poços (2012-2014)

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.9 mostra a comparação entre as áreas de revestimento e completação de poços 
e produção e manutenção de poços para o último triênio (2012-2014). Também é possível notar, 
nesse caso, que havia uma relação diretamente proporcional entre os níveis de capacidade tec-
nológica na maioria das empresas. A exceção encontrou-se em empresas que atuavam somente 
em uma das áreas.

 
Figura 5.9. Comparação entre níveis máximos de capacidade tecnológica em revestimento 

e completação de poços e produção e manutenção de poços (2012-2014)

Fonte: Os autores (2016).
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Por fim, verifica-se que, apesar de as áreas não serem integradas de forma vertical, não 
houve caso de uma empresa atuar em uma área com alto nível de capacidade tecnologia e, em 
outra área, com nível de produção ou de inovação básica.

5.1.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção examina alguns padrões de acumulação de capacidades tecnológicas para 
as áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento e completação de 
poços e produção e manutenção de poços da indústria de petróleo e gás no Brasil, entre 2003 e 
2014. Um padrão de acumulação de capacidades tecnológicas é uma combinação de empresas 
que acumularam níveis similares de capacidades tecnológicas em um período de tempo. Dessa 
maneira, buscam-se empresas que apresentaram evoluções semelhantes, evidenciando as ativi-
dades comuns implementadas ao longo do tempo.

Para tanto, está organizada em outras três subseções: a subseção 5.1.2.1 aborda a evolução 
dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e 
equipamentos associados; a subseção 5.1.2.2 apresenta a evolução dos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação de poços; e a subseção 
5.1.2.3 trata da evolução dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
produção e manutenção de poços.

5.1.2.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de serviços de perfuração e equipamentos associados

A partir dos resultados encontrados na subseção 5.1.1.1, por meio das Figura 5.1 e 5.2, que 
mostram o número e a proporção de empresas que atingiram seus níveis máximos de capacida-
de tecnológica na área de serviços de perfuração e equipamentos associados para cada período, 
esta subseção traça três trajetórias distintas de acumulação de capacidades tecnológicas nessa 
área. A Figura 5.10 representa essas trajetórias.
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Figura 5.10. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
serviços de perfuração e equipamentos associados (2003-2014)

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Padrão 1 Perfuração: manutenção em capacidade inovadora básica

Padrão 2 Perfuração: manutenção em capacidade inovadora intermediária

Padrão 3 Perfuração: manutenção em capacidade inovadora de liderança mundial

Nível 5
Capacidade inovadora

liderança mundial
Nível 4

Capacidade inovadora
avançada

Nível 3
Capacidade inovadora

intermediária
Nível 2

Capacidade inovadora
básica

Nível 1
Capacidade de produção

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.10 evidencia três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de serviços de perfuração e equipamentos associados: (i) Padrão 1 Perfuração: permanência em 
capacidade inovadora básica, representando 22% das empresas; (ii) Padrão 2 Perfuração: perma-
nência em capacidade inovadora intermediária, representando 33% das empresas; (iii) Padrão 3 
Perfuração: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial, representando 44% 
das empresas. Os três padrões mantiveram-se estáveis em todo o período analisado, sendo suas 
características principais destacadas a seguir.

(i) Padrão 1 Perfuração: permanência em capacidade inovadora básica 

O Padrão 1 Perfuração compreendeu aquelas empresas que, no período de 2003 a 2014, 
se mantiveram todo o tempo com capacidade tecnológica de nível básico. Nesse período, elas 
conseguiram realizar pequenas adaptações e melhorias em diferentes serviços de perfuração e 
equipamentos associados, sem, contudo, ser capazes de realizar aprimoramentos e modifica-
ções relativamente complexos nessas atividades.

Essas empresas desenvolveram, ao longo do tempo analisado por esta pesquisa, atividades 
tecnológicas à base de pequenas adaptações e melhorias em serviços de perfuração e equipa-
mentos associados, como, por exemplo, no uso de brocas e lamas de perfuração, no uso de ferra-
mentas de poço e registro de lamas, na realização de aproveitamento energético e na introdução 
de novas técnicas de gestão da produção para aumento de produtividade e melhoria da confia-
bilidade, segurança e melhoria da qualidade dos processos e sistemas de produção. No entanto, 
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houve pouco esforço inovativo que permitisse acumular nível de capacidade tecnológica nessa 
área, principalmente porque não desenvolveram atividades tecnológicas mais complexas.

As empresas, que não possuíam departamentos de P&D no Brasil, não foram capazes de 
realizar atividades condizentes com o nível tecnológico intermediário para serviços de perfu-
ração e equipamentos associados, que seriam a implementação de modificações ou melhorias 
relativamente complexas em: automação de processos e equipamentos para atender a especifi-
cidades de produtos e clientes; serviços de pesca, brocas de perfuração, lamas de perfuração ou 
controle de sólidos; e aprimoramento e otimização de matérias-primas e de etapas específicas 
dos processos de produção.

(ii) Padrão 2 Perfuração: permanência em capacidade inovadora intermediária 

O Padrão 2 Perfuração foi composto pelas empresas que, entre 2003 e 2014, se mantiveram 
estáveis no nível de capacidade intermediário. Elas foram capazes de realizar aprimoramentos e 
modificações relativamente complexos em diferentes serviços de perfuração e equipamentos 
associados, sem, contudo, ser capazes de realizar atividade inovadora próxima da de empresas 
com capacidade inovadora avançada, seja por P&D aplicados, seja por engenharia.

Essas empresas desenvolveram de maneira sistemática, ao longo do tempo analisado por 
esta pesquisa, aprimoramentos e modificações relativamente complexos em diferentes serviços 
de perfuração e equipamentos associados, como, por exemplo: aprimoramentos substanciais de 
produtos para atender às exigências de clientes específicos; otimização de matérias-primas e de 
etapas específicas dos processos de produção; aperfeiçoamentos em serviços de pesca, brocas 
de perfuração, lamas de perfuração ou controle de sólidos. A fala do representante da empresa 
Sigma exemplifica algumas dessas melhorias implementadas:

Quanto mais rápido perfurar e completar o poço, mais difícil de ele fechar de novo. Então, com a 
tecnologia que desenvolvemos, ganhamos dias de perfuração. Isso é mensurável; furávamos em 
cem dias, hoje estamos furando em 80.

[...]

Nós tínhamos uma ferramenta de fundo de poço que era trocada a cada seis meses, agora troca-
mos a cada ano. Isso é resultado de uma melhoria no material.

No entanto, as empresas deste padrão eram multinacionais que possuíam departamentos 
de P&D localizados em centros internacionais, de modo que novos produtos eram desenvolvi-
dos na matriz estrangeira e depois fabricados no Brasil. Dessa forma, seu esforço inovativo foi 
insuficiente para fazê-las acumular nível de capacidade tecnológica nessa área mais próximo dos 
líderes globais.
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Quando o cliente gera uma necessidade, a gente passa para o centro de pesquisa, que atende a 
todas as filiais, e depois fabricamos aqui.

[...]

A gente tem um time técnico que se reúne com a Petrobras, recebe a demanda, encaminha para 
o centro de pesquisas fora, que desenvolve, e trazemos para cá (Gerente de Vendas e Marketing 
da empresa Sigma).

Deve-se ressaltar também que, para essas empresas, o acúmulo de nível de capacidade 
contou com parcerias em iniciativas pontuais para resolução de problemas específicos ao longo 
do período analisado. Ainda assim, as empresas do Padrão 2 Perfuração realizaram mais parce-
rias do que as do Padrão 1 Perfuração, que se mantiveram estáveis em capacidade tecnológica 
básica. As parcerias das empresas do Padrão 2 Perfuração foram destacadas nas declarações dos 
seus representantes:

Em fluidos e químicos, em algumas vezes nós, para credenciar um fornecedor, tivemos que ensi-
nar tecnologia; eles melhoram o produto, de forma a agregar ao nosso portfólio também. Então, 
tem uma parceria bem grande com alguns fornecedores específicos de fluidos e químicos (Ana-
lista de Mercado e Negócios da empresa Épsilon).

(iii) Padrão 3 Perfuração: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial 

Por fim, o Padrão 3 Perfuração compreendeu as empresas que, no período analisado por 
esta pesquisa, se mantiveram estáveis no nível de liderança mundial. Em outras palavras, conse-
guiram se manter sistematicamente realizando P&D básicos e aplicados, por conta própria ou em 
parceria, no mesmo nível das empresas líderes mundiais.

As empresas deste padrão implementaram atividades inovadoras à base de P&D básicos e 
engenharia avançada em: processos e sistemas de produção novos para o mundo nas áreas de 
sondas de perfuração, plataformas de perfuração, bombas de lama e guindastes; novos materiais 
e tecnologias que reduziram significativamente os impactos ambientais dos processos de produ-
ção e manutenção de poços; e desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas de produ-
ção para manutenção de poços. A fala dos representantes das empresas Gama e Zeta demonstra 
alguns tipos de tecnologia desenvolvidos:

A Shell tem um campo aqui no Brasil onde precisava de bombas para garantir a produção do 
campo. Quando a empresa foi desenvolver esse campo, foi definido o tipo de tecnologia que ela 
usaria. Então, decidiu-se usar uma bomba que tem uma cauda muito grande, na qual ocorria 
problema toda vez que precisava fazer manutenção, pois era necessário deslocar uma sonda, 
que a empresa não possuía. Era necessária uma programação de dois anos para a intervenção, 
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com custo muito alto. Então, propusemos uma solução para não usar a sonda. Agora estamos 
desenvolvendo uma bomba que não precisa dela (Diretor Comercial e de Marketing da empre-
sa Gama).

A gente desenvolveu uma broca que ajuda a perfurar mais rápido o carbonato e o sal e tivemos 
uma boa economia de recursos (Diretor da empresa Zeta).

As empresas deste padrão tinham departamentos específicos ou, em alguns casos, cen-
tros de pesquisa para desenvolvimento de produtos/serviços de forma contínua. Esses centros, 
muitas vezes atuando em rede com centros parceiros de outras unidades da empresa no mundo, 
consistiam no lócus principal das inovações desenvolvidas na área: 

O centro de P&D realiza pure research para uso futuro, pesquisas que geram patentes, que não 
são um produto comercial, como também P&D aplicados, em que, entre outros, empregamos a 
ciência de outras áreas da Delta e aplicamos ao setor de Óleo e Gás.

[...]

Não há diferença entre a pesquisa que é desenvolvida aqui no Brasil e a que é desenvolvida nos 
outros centros da empresa (Diretor Executivo da empresa Delta).

Percebe-se também que as parcerias com clientes tiveram um papel fundamental para o 
desenvolvimento de novos produtos/serviços nas empresas do Padrão 3 Perfuração, sendo im-
portantes para acumular capacidade tecnológica. Tais parcerias foram realizadas em maior nú-
mero do que ocorreu com as empresas do Padrão 2 Perfuração.

O operador expõe o problema em que precisa desenvolver uma nova tecnologia para daqui dez 
anos. Nós informamos que temos condições de desenvolvê-la, para que ele tenha a solução para 
produzir óleo naquela condição (Diretor Comercial e de Marketing da empresa Gama).

5.1.2.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de revestimento e completação de poços

A partir do número e da proporção de empresas que atingiram seus níveis máximos de 
capacidade tecnológica na área de revestimento e completação de poços para cada período, 
como informado na subseção 5.1.1.2, por meio das Figuras 5.3 e 5.4, foi possível traçar três tra-
jetórias distintas de acumulação de capacidades tecnológicas dessa área. Essas trajetórias estão 
representadas na Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de revestimento e completação de poços (2003-2014)

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014
Padrão 1 Revestimento: manutenção em capacidade inovadora intermediária

Padrão 2 Revestimento: evolução da capacidade de produção à capacidade inovadora avançada

Padrão 3 Revestimento: manutenção em capacidade inovadora avançada

Nível 5
Capacidade inovadora

liderança mundial
Nível 4

Capacidade inovadora
avançada

Nível 3
Capacidade inovadora

intermediária

Nível 2
Capacidade inovadora

básica

Nível 1
Capacidade de produção

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.11 evidencia três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de revestimento e completação de poços: (i) Padrão 1 Revestimento: permanência em capacida-
de inovadora intermediária, representando 20% da amostra; (ii) Padrão 2 Revestimento: evolu-
ção de capacidade de produção à inovadora avançada, representando outros 20% da amostra; 
(iii) Padrão 3 Revestimento: permanência em capacidade inovadora avançada, representando os 
demais 60% da amostra. Enquanto os Padrões 1 e 3 mantiveram-se estáveis em todo o período 
analisado, o Padrão 2 teve seu ponto de inflexão entre os triênios 2009-2011 e 2012-2014. As 
características principais de cada um dos três padrões são destacadas a seguir.

(i) Padrão 1 Revestimento: permanência em capacidade inovadora intermediária

O Padrão 1 Revestimento foi composto por empresas que, no período estudado nesta pes-
quisa, se mantiveram no nível de inovação intermediário, ou seja, foram capazes de realizar ati-
vidades relativamente complexas baseadas em engenharia e experimentações. Embora tenham 
estado estabilizadas no nível intermediário de inovação, em oposição às empresas do Padrão 2 
Revestimento, tiveram iniciativas de tentativa de acúmulo de nível de capacidade que se mos-
traram insuficientes.

As empresas deste padrão mostraram-se satisfatoriamente organizadas em relação à oti-
mização do seu processo produtivo e alguns esforços para a realização de inovações incremen-
tais, conforme esclarece a fala do representante da empresa Sigma: 
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Temos fábrica no Brasil de equipamentos de completação, em que fazemos algumas melhorias 
nos produtos.

No entanto, sua permanência no nível de capacidade intermediário deveu-se, principal-
mente, à ausência de iniciativas mais robustas na direção de criar um departamento de P&D 
brasileiro capaz de implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes 
globais da indústria, característica fundamental para obtenção do nível de capacidade tecnoló-
gica avançada.

A operadora precisou de uma ferramenta de completação que desse maior diâmetro e uma vál-
vula de segurança maior. A gente fez especificamente para eles, passamos a demanda para o 
centro de pesquisa fora do Brasil (Gerente de Vendas e Marketing da empresa Sigma).

Ainda, percebe-se um uso não sistemático e pontual de parceiros. Embora houvesse relatos 
de ganhos por meio dessas parcerias, não houve iniciativas compatíveis com o nível avançado 
em revestimento e completação de poços, principalmente na criação de arranjos organizacio-
nais envolvendo interações entre P&D, engenharia, produção, marketing, fornecedores e clientes 
para suporte às atividades de inovação em processos de produção.

Íamos começar a fazer P&D aqui, mas aí veio a crise a acabou a demanda. Só tem um operador, 
a Petrobras (Gerente de Vendas e Marketing da empresa Sigma).

(ii) Padrão 2 Revestimento: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada

O Padrão 2 Revestimento foi composto por empresas que avançaram suas capacidades 
de produção para capacidade inovadora avançada, entre os triênios 2009-2011 e 2012-2014. Es-
sas empresas, entre 2003 e 2011, apenas eram capazes de fabricar produtos e/ou serviços nas 
áreas de equipamentos de completação, revestimento e instalação de tubulação de produção 
e implementar atividades de produção com o uso das mais avançadas técnicas de organização 
da produção e com base em certificações internacionais. Nos anos posteriores, passaram a ser 
capazes de implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes globais 
no Brasil, refletindo uma estratégia de fast follower, à base de P&D aplicados e engenharia para o 
desenvolvimento de processos de produção nas áreas de OCGT, equipamentos de revestimento 
e cimentação (casing hardware) ou serviços de bombeamento de pressão. Contudo, isso não su-
gere que as empresas do Padrão 2 Revestimento continuaram avançando e alcançaram o nível 
de liderança mundial nos anos posteriores a 2014.
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O aumento de nível de capacidade de produção para inovadora avançada deu-se por dois 
motivos principais. O primeiro partiu de uma estratégia das empresas de adquirir outras já esta-
belecidas no setor de petróleo e gás que possuíam níveis mais elevados de capacidade inovado-
ra. O outro foi a criação de centros de P&D no Brasil.

Lembre-se de que a Delta é nova no mercado. Antes, ela era baby steps no Brasil. A empresa vem 
mudando sua estratégia para petróleo e gás. Ela comprou três empresas do setor de petróleo e 
criou o centro de pesquisa.

[...]

Antes da criação do centro de pesquisa, o desenvolvimento de produtos específicos para petróleo 
era feito lá fora (Diretor Executivo da empresa Delta).

Percebe-se um esforço mais propositivo das empresas em fortalecer parcerias com clien-
tes. As empresas também informaram que foram capazes de implementar atividades inovadoras 
próximas àquelas realizadas pelos líderes globais da indústria, porém P&D básicos ainda não 
eram realizados de forma sistemática.

Temos um Termo de Cooperação Tecnológica com as operadoras, com quem estamos fazendo 
pesquisa em algumas áreas específicas. Muito para o fluido, cimentação e químicos.

[...]

Fazemos pesquisa pura, um conceito novo que tende a ser provado. Temos laboratórios de flui-
dos, cimentação, simuladores, de modo que conseguimos fazer alguma pesquisa pura (Analista 
de Mercado e Negócios da empresa Épsilon).

Diferentemente das empresas do Padrão 1 Revestimento, as empresas deste padrão mos-
traram-se capazes de criar arranjos organizacionais envolvendo interações entre P&D, engenha-
ria, produção, marketing, fornecedores, clientes e/ou universidades e institutos de pesquisa para 
suporte às atividades de inovação em processos de produção.

No centro de P&D, existem vários setores que avançaram na pesquisa, tanto de materiais quanto 
de ciência e aplicação da ciência, pois uma organização que tenha acesso aos dois lados poderá 
trazer ao campo, trazer mais ao petróleo, provar essa tecnologia junto aos nossos clientes, po-
dendo ter adoção no mercado (Diretor Executivo da empresa Delta).
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(iii) Padrão 3 Revestimento: permanência em capacidade inovadora avançada

O último padrão para a área de revestimento e completação de poços compreendeu em-
presas que permaneceram em nível de capacidade tecnológica avançada, ou seja, no período 
estudado, mantiveram-se capazes de implementar atividades inovadoras próximas àquelas rea-
lizadas pelos líderes globais, refletindo uma estratégia de fast follower, à base de P&D aplicados 
e engenharia, internamente e/ou em colaboração com universidades e institutos de pesquisa. 

As empresas do Padrão 3 Revestimento, que representaram a maior parte da amostra, no 
período estudado realizaram atividades de P&D aplicados e engenharia em atividades como: 
desenvolvimento de processos de produção nas áreas de OCGT, equipamentos de revestimento 
e cimentação (casing hardware) ou serviços de bombeamento de pressão e melhorias na tecno-
logia de colunas de perfuração, revestimento de poços e tubulação de produção. A fala dos re-
presentantes das empresas Digama e Zeta exemplificam algumas das tecnologias desenvolvidas 
por essas empresas:

Um exemplo de inovação incremental foi em relação às ferramentas, que ficam dentro do duto 
com alta pressão, alta temperatura, alta vibração e produtos químicos que atacam os compo-
nentes. A gente fez algumas melhorias no processo de encapsulamento dos sensores, que foi até 
uma coisa que aconteceu internamente com a participação dos funcionários que são técnicos 
de montagem. Foi revisto o processo de montagem de uma parte da ferramenta, que reduziu o 
custo e aumentou a qualidade (Presidente da empresa Digama).

Desenvolvemos um cimento que, se a cimentação tiver algum crack, alguma fissura, e começar a 
fluir o gás com alto teor de gás carbônico, incha e fecha a fissura. Então, é um cimento que, após 
ser fissurado, até em função mesmo dos movimentos tectônicos do pré-sal, que podem quebrar 
aquele cimento e começar a permitir passar gás, se cicatriza. O pré-sal tem bastante gás carbôni-
co. Os componentes que estão dentro do cimento são novas tecnologias, desenvolvidas e aplica-
das aqui (Diretor da empresa Zeta).

Essas atividades, por sua vez, ocorreram especificamente em departamentos dedicados 
de P&D ou, em algumas empresas, em centros de pesquisa. As empresas pesquisadas, majo-
ritariamente de capital estrangeiro, informaram que as atividades de P&D realizadas no Brasil 
desempenharam o mesmo nível de complexidade que os demais departamentos das empresas 
no mundo:

A empresa possui departamento de P&D, o qual está conectado aos outros departamentos de 
P&D da empresa no mundo. Ao todo, são cem pessoas ligadas às atividades de P&D no Brasil. O 
departamento de P&D brasileiro possui o mesmo nível de capacitação que os outros departa-
mentos da empresa (Presidente da Região Brasil da empresa Iota).
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O segmento de equipamentos para teste avançou muito nos últimos anos. Tentou-se, com bas-
tante sucesso, criar centros de excelência aqui no Brasil nesse segmento para poder fazer esses 
testes aqui, desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia (Diretor de Tecnologia da em-
presa Capa).

Outra característica comum às empresas do Padrão 3 Revestimento foi a utilização de tec-
nológicas emergentes, como big data e nanotecnologia, nos seus processos produtivos e ino-
vativos, além da interação constante, sobretudo, com universidades e institutos de pesquisa e 
clientes.

A gente tem a parte grande, onde é realmente uma inovação com patente, com produto inova-
dor no mercado, até a coisa incremental ali que vem justamente da base do dia a dia da empresa 
sugerindo uma melhoria num processo. Então, a gente consegue trabalhar nelas, navegar nessas 
duas, nesses dois mares (Presidente da empresa Digama).

A permanência no patamar de nível de capacidade avançado, embora tenha havido diver-
sos investimentos em desenvolvimento de atividades inovadoras, deveu-se, principalmente, à 
incapacidade dessas empresas de implementar tecnologias de processo e organização da pro-
dução novas para o mundo e que abrissem oportunidades para a entrada em novos negócios. O 
representante da empresa Gama caracteriza a relação com os clientes:

Nós só produzimos e inovamos à medida que recebemos uma encomenda. E só recebemos en-
comenda à medida que o operador decide desenvolver um campo com base em dois fatores: a 
viabilidade técnica do campo e a viabilidade econômica do campo.

Para que as empresas do Padrão 3 Revestimento atingissem o nível de liderança mundial, 
deveria haver maior aproximação do desenvolvimento de ciência básica, tanto para o desenvol-
vimento de novos materiais e tecnologias que reduzem significativamente os impactos ambien-
tais dos processos de produção quanto para o desenvolvimento de novos insumos para OCGT, 
equipamentos de revestimento e cimentação (casing hardware) ou serviços de bombeamento 
de pressão.

5.1.2.3 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de produção e manutenção de poços

Com base nos níveis e atividades tecnológicas da área de produção e manutenção de po-
ços encontrados para as empresas de petróleo e gás da amostra entre 2003 e 2014, esta subse-
ção busca definir padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, assim como foi feito para 
as áreas anteriores.
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A partir do número e da proporção de empresas que atingiram seus níveis máximos de 
capacidade tecnológica para cada período, representados nas Figuras 5.5 e 5.6, foi possível traçar 
três trajetórias distintas de acumulação de capacidades tecnológicas, constantes na Figura 5.12.

Figura 5.12. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
área de produção e manutenção de poços (2003-2014)

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014
Padrão 1 Produção de Poços: evolução da capacidade inovadora básica à intermediária

Padrão 2 Produção de Poços: evolução da capacidade de produção à inovação avançada

Padrão 3 Produção de Poços: manutenção em capacidade inovadora de liderança mundial

Nível 5
Capacidade inovadora

liderança mundial

Nível 4
Capacidade inovadora

avançada

Nível 3
Capacidade inovadora

intermediária
Nível 2

Capacidade inovadora
básica

Nível 1
Capacidade de produção

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.12 evidencia três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de produção e manutenção de poços: (i) Padrão 1 Produção de Poços: evolução de capacidade 
inovadora básica à intermediária, representando 55% da amostra; (ii) Padrão 2 Produção de Po-
ços: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada, somando 18% da amostra; (iii) 
Padrão 3 Produção de Poços: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial, agru-
pando os demais 27% da amostra. Enquanto o Padrão 3 Produção de Poços permaneceu estável 
em todo o período analisado, o Padrão 1 Produção de Poços teve seu ponto de inflexão entre os 
triênios 2006-2008 e 2009-2011 e o Padrão 2 Produção de Poços, entre os triênios 2009-2011 e 
2012-2014. Percebe-se, no entanto, que a área continha a menor proporção de empresas em nível 
de capacidade tecnológica avançada (27%), em comparação com as outras áreas (44% em servi-
ços de perfuração e equipamentos associados e 60% em revestimento e completação de poços).

(i) Padrão 1 Produção de Poços: evolução de capacidade inovadora básica à intermediária

O Padrão 1 Produção de Poços foi composto por empresas que evoluíram de capacidade 
inovadora básica para intermediária, mudança que ocorreu entre os triênios 2006-2008 e 2009-
2011. Essas empresas, entre 2003 e 2008, apenas eram capazes de realizar pequenas adapta-
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ções em tecnologias de operações e, a partir daí, acumularam capacidade para implementar 
modificações relativamente complexas baseadas em engenharia e experimentações. Até o triê-
nio 2006-2008, por exemplo, realizavam pequenas adaptações e melhorias no uso de ESP ou 
bombas elétricas submersíveis e de piano de válvulas de produção (manifold) ou base submersa 
(template); já a partir do triênio 2009-2011, passaram também a realizar modificações relativa-
mente complexas em tecnologias de produção e manutenção de poços, incluindo melhoria na 
automação de processos e equipamentos para atender a especificidades de produtos e clientes 
e aprimoramento e otimização de matérias-primas e de etapas específicas dos processos de pro-
dução.

Um dos fatores que permitiram às empresas avançar de nível foi a aquisição de empresas 
competidoras que atuavam com capacidade inovadora superior. Conforme explicitado pelo di-
retor da empresa Zeta, o processo de concentração possibilitou a intensificação da atuação na 
área de produção e manutenção de poços:

A aquisição da empresa Rô permitiu integrarmos as áreas, a parte submarina e a parte do poço, 
para reduzir custos.

[...]

Começamos trabalhando em contêineres, em barracões, e fomos nos movendo. Entramos no 
parque tecnológico em 2009, com uma carteira de 16 projetos; já entregamos 13. Temos um ter-
mo de cooperação já assinado e estendido por mais cinco anos.

A capacidade de implementar modificações relativamente complexas começou a ocorrer 
com mais frequência em parceria com fornecedores e clientes a partir de 2008.

A atividade inovativa no Brasil é conduzida pela Petrobras. Nós somente somos parceiros para 
discutir tecnicamente. Quem faz tudo é a Petrobras, dentro do Cenpes (Gerente de Vendas e 
Marketing da empresa Sigma).

Em 2009, começamos a participar de um projeto da Petrobras de processo de design competi-
tion. A Petrobras deu duas alternativas de conceito básico, convidou as empresas a estudar os 
dois conceitos e adaptar esses conceitos genéricos para aplicação nesse processo. Apresentamos 
soluções de sistemas de elevação de óleo para dois campos no Pré-Sal e criamos uma solução de 
risers (Gerente de Tecnologia da empresa Eta).

Procuramos fornecedores que invistam em ser competitivos. Eu fui buscar empresas no Paraná, 
que tinham uma qualidade excepcional, mas precisavam se aproximar. Elas vieram a Macaé e 
hoje vendem serviços de usinagem para empresas na área de petróleo (Gerente de Vendas e 
Marketing da empresa Sigma).
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(ii) Padrão 2 Produção de Poços: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada

O Padrão 2 Produção de Poços foi composto por empresas que evoluíram de capacidade 
de produção à inovadora avançada, mudança que ocorreu entre os triênios 2009-2011 e 2012-
2014. Essas empresas, entre 2003 e 2011, eram capazes de implementar atividades de produção 
com uso das mais avançadas técnicas de organização da produção e com base em certificações 
internacionais e, a partir daí, acumularam capacidade para implementar atividades inovadoras 
próximas àquelas realizadas pelos líderes mundiais à base de P&D aplicados. Contudo, isso não 
sugere que continuaram avançando e alcançaram o nível de liderança mundial nos anos poste-
riores.

Até o triênio 2009-2011, por exemplo, as empresas deste padrão fabricavam produtos e/ou 
serviços nas áreas de equipamentos submarinos, equipamentos de superfície, extração artificial, 
manutenção de poços, produtos químicos especiais e serviços de compressão e usavam as práti-
cas mais avançadas e internacionalmente reconhecidas em gestão de energia, que integra a efi-
ciência energética às práticas de gestão da produção. Já a partir do triênio 2012-2014, passaram 
também a implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes globais, 
refletindo uma estratégia de fast follower, à base de P&D aplicados e engenharia.

Três características foram responsáveis pela evolução da capacidade tecnológica das em-
presas do Padrão 2 Produção de Poços: (i) adquiriram empresas já estabelecidas na área de pro-
dução e manutenção de poços em petróleo e gás no Brasil, cuja operação possuía níveis de ca-
pacidade tecnológica mais avançados; (ii) eram empresas multinacionais, com larga experiência 
na área e centros de P&D estabelecidos nos principais polos tecnológicos mundiais de petróleo 
e gás, tendo adotado uma estratégia de transferir parte de seu esforço inovativo às filiais bra-
sileiras; (iii) instalaram centros de tecnologia no Brasil, nos quais realizaram P&D aplicados em 
colaboração com universidades e institutos de pesquisa, clientes e fornecedores.

Nós acabamos de investir 250, 300 milhões de dólares do nosso fundo de pesquisa para a criação 
do centro de pesquisa no Brasil e há uma projeção de gastar outros 250, 300 milhões de dólares 
na capacitação e também na expansão do projeto inicial. A Delta tem a inovação contínua den-
tro do DNA (Diretor Executivo da empresa Delta).

Em fluidos e químicos, algumas vezes, nós, para credenciar um fornecedor, tivemos que ensinar 
tecnologia; eles melhoram o produto, de forma a agregar ao nosso portfólio também. Então, tem 
uma parceria bem grande com alguns fornecedores específicos de fluidos e químicos (Analista de 
Mercado e Negócios da empresa Épsilon).

O desafio tecnológico de extrair petróleo e gás na camada pré-sal foi o fator que estimulou 
as empresas desse padrão a investir nos centros de P&D no Brasil:
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O pré-sal vai requerer muita tecnologia, pois a pressão sobre os equipamentos a mais de três mil 
metros de profundidade é brutal. Um dos focos é analisar novos equipamentos mais compactos 
e que possam ter maior flexibilidade (Diretor de Sistemas Offshore e Submarinos do centro de 
pesquisas global da empresa Delta).

As evidências da pesquisa também sugerem que essas empresas tiveram uma reação mais 
proativa em decorrência da crise que atinge o setor, de modo que passaram a buscar outras pos-
sibilidades de parceria e diversificação.

Temos tentado, nos últimos anos, abrir um leque maior, pensando em outras áreas, tentando 
diversificar para não ficar tão dependente de um cliente só, a Petrobras. Há ainda outros deta-
lhes que conseguimos descobrir para fazer dinheiro sem ser só com o operador de petróleo. Acho 
que, de certa forma, com o preço tão baixo do barril de petróleo, as empresas têm feito menos 
exploração e mais desenvolvimento de produção (Analista de Mercado e Negócios da empresa 
Épsilon).

(iii) Padrão 3 Produção de Poços: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial

O Padrão 3 Produção de Poços foi composto por empresas que mantiveram capacidade 
inovadora no patamar de liderança mundial em todo o período estudado. Essas empresas estabi-
lizaram sua capacidade de implementar atividades inovadores à base de P&D e engenharia avan-
çada relativas à criação e desenvolvimento de tecnologias novas para o mundo e que abrissem 
oportunidades para a entrada em novos negócios em produção e manutenção de poços. Nesse 
caso, as empresas possuíam departamentos formais de P&D, envolvendo produtos e serviços de 
ponta em direções substancialmente diferentes das linhas convencionais de P&D já realizadas 
pela indústria mundial de petróleo e gás.

As evidências da pesquisa sugerem que essas empresas desenvolveram, mediante P&D, 
em parceria ou não, processos e sistemas de produção novos para o mundo nas áreas de equi-
pamentos submarinos, equipamentos de superfície, extração artificial, manutenção de poços, 
produtos químicos especiais e serviços de compressão; novos materiais e tecnologias que redu-
ziram significativamente os impactos ambientais dos processos de produção e manutenção de 
poços; e novos equipamentos e sistemas de produção para manutenção de poços. Assim, não 
apenas aplicaram essas atividades inovadoras, como também as avançaram em nível de lideran-
ça mundial.

Ainda, as empresas desenvolveram, em colaboração com a Petrobras, tecnologias que via-
bilizaram economicamente a exploração do pré-sal. Antes desse evento, não havia tecnologia 
disponível no mundo que pudesse ser aplicada à extração do petróleo localizado no pré-sal, 
devido à elevada profundidade dessa camada e às características da reserva, como a grande 
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concentração de gás carbônico, a alta pressão em águas ultraprofundas e as diferenças na tem-
peratura.

Fizemos investimentos significativos em nossas operações no Brasil para atender às necessidades 
da Petrobras e proporcionar maior conteúdo local em relação a esses projetos (Vice-presidente 
sênior da empresa Gama).

Hoje, de quatro grandes fornecedores que existem na cadeia, nós somos um dos únicos dois que 
operam no mercado de pré-sal. Isso nos posiciona como líderes de mercado do pré-sal não só 
para o Brasil, mas para o mundo (Gerente de P&D da empresa Alfa).

O Boxe 5.1 descreve os programas criados pela Petrobras para o fortalecimento das parce-
rias de desenvolvimento tecnológico. Ao longo de sua trajetória, a companhia esteve envolvida 
na capacitação dos fornecedores locais para a superação de desafios tecnológicos, permitindo 
que tanto ela quanto os fornecedores alcançassem capacidades inovadoras cada vez mais com-
plexas.

Boxe 5.1. Desenvolvimento da cadeia de fornecedores de petróleo e gás

A partir da decisão, em 1986, de desenvolver soluções próprias em equipamentos para a produção em 
águas entre 400/500 a mil metros por meio do PROCAP 1000, a Petrobras fomentou o desenvolvimento de 
fornecedores locais para absorver e adaptar equipamentos importados ou desenvolver tecnologias próprias. 
Essa tendência continuou com o PROCAP 2000 e 3000.

No processo de desenvolvimento de tecnologias próprias e de substituição de importações, a Petro-
bras assumiu grande parte dos custos de desenvolvimento dos equipamentos. Para realizar as parcerias e pro-
mover a capacitação tecnológica dos fornecedores de equipamentos, foram promovidos Termos de Coopera-
ção Tecnológica. Com a criação dessas redes de empresas fornecedoras, o número de empresas que fornecem 
à Petrobras alcançou, entre 1998 e 2007, aproximadamente 18.000 firmas por ano. O valor total das compras 
foi de aproximadamente R$ 38 bilhões por ano, sendo 80% de serviços.

No caso específico dos desenvolvimentos para o pré-sal, a Petrobras criou, em 2007, o Programa Tecno-
lógico para o Desenvolvimento da Produção dos Reservatórios do Pré-sal (Prosal), visando a encarar os altos 
custos dos poços perfurados e a necessidade de melhor conhecimento do tipo de rocha predominante. Mais 
uma vez, nessa iniciativa, diversos projetos de P&D ocorreram em parceria com universidades brasileiras e 
internacionais e a cadeia de fornecedores. Como foi organizado em estrutura matricial, o programa coordena 
projetos em diversas áreas; alguns exemplos de temas específicos são: pesquisas em tecnologias de perfura-
ção de poços (fluidos de perfuração, modelo geomecânico em rochas de sal, modelo geomecânico das rochas 
sedimentares que formam o pré-sal da região, perfuração com o próprio revestimento do poço, mecanismos 
para renovação de poços, desenvolvimento de pasta de cimento resistente para as rochas de sal, tecnologia 
de perfuração a jato d’água e avaliação da produtividade de poços horizontais); tecnologias de reservatório 
(conhecimento da estratigrafia das rochas, levantamentos da geologia das estruturas das rochas, petrofísica, 
simulações e modelagem de reservatórios, avaliações de mecanismos para a recuperação avançada de petró-
leo); e garantia de escoamento (mecanismos para a diminuição de depósitos de parafina e hidratos nos dutos 
e avaliações sobre o potencial de precipitação de asfaltenos no meio poroso das rochas dos reservatórios). 

Fonte: Adaptado de Dantas (1999), De Negri et al. (2011) e Morais (2013).
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5.2 Influência dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-
2014)

O objetivo desta subseção é examinar alguns dos principais mecanismos de aprendizagem 
que a indústria de petróleo e gás implementou ao longo de 2003 a 2014 e relacioná-los, por meio 
de inferências estatísticas e dados qualitativos, com os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento e 
completação de poços e produção e manutenção de poços identificados na subseção 5.1. Como 
apresentado na seção 3, esta pesquisa identificou dois tipos de mecanismo de aprendizagem: (i) 
intraorganizacionais, ou seja, geração interna de saber tecnológico, por meio de criação, compar-
tilhamento, integração e codificação internos de conhecimento; (ii) interorganizacionais, ou seja, 
fluxos e ligações de saber tecnológico entre empresas e demais organizações do sistema de ino-
vação, como universidades, institutos de pesquisa, consultores, competidores ou outras empresas 
ao longo da cadeia produtiva (fornecedores e clientes). 

A descrição e a relação dos mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais por 
padrão de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas pesquisadas, entre 2003 e 
2014, estão organizadas por área tecnológica (serviços de perfuração e equipamentos associa-
dos, revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços) e divididas em 
cinco subseções: a subseção 5.2.1 apresenta a evolução de algumas estatísticas descritivas gerais 
da frequência com que os mecanismos de aprendizagem foram implementados pelas empresas 
ao longo do período; a subseção 5.2.2 destaca a relação dos mecanismos de aprendizagem com 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equi-
pamentos associados; a subseção 5.2.3 aborda a relação dos mecanismos de aprendizagem com 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação 
de poços; a subseção 5.2.4 trata da relação dos mecanismos de aprendizagem com os padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção de poços; por fim, 
na subseção 5.2.5, faz-se uma síntese dos resultados encontrados.

5.2.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem utilizados 
pela indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

5.2.1.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorga-
nizacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Entende-se, como já ressaltado na 
seção 2, que os esforços de aprendizagem, quando realizados de forma interna, possibilitam à 
empresa aprofundar suas capacidades tecnológicas. Os mecanismos intraorganizacionais consi-
derados nesta pesquisa foram detalhados no Quadro 3.6 e são representados por quatro tipos: 
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(i) codificação de conhecimento; (ii) compartilhamento de conhecimento; (iii) integração de co-
nhecimento; (iv) criação de conhecimento.

A quantificação do uso desses mecanismos pelas empresas foi realizada por meio de apli-
cação de questionários (ver seção 3). Para cada um dos quatro mecanismos internos, até oito 
resultados não excludentes poderiam ser obtidos, incluindo: (i) informações técnicas sobre pro-
cessos existentes; (ii) informações técnicas sobre produtos existentes; (iii) melhorias e adapta-
ções em processos existentes; (iv) melhorias e adaptações em produtos existentes; (v) criação de 
novos processos; (vi) criação de novos produtos; (vii) criação de novos conhecimentos científicos; 
(viii) patentes.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional

 

Supõe-se que, quanto mais resultados gerados a empresa apresentou para cada período 
de tempo, mais frequentemente conseguiu empregar seus mecanismos de aprendizagem in-
traorganizacionais. Se uma empresa, por exemplo, realizou codificação de conhecimento, que 
gerou melhorias em produtos existentes e criação de novos conhecimentos científicos, recebeu 
um valor igual a 2. Logo, cada empresa poderia apresentar um valor que variou entre 0 e 8 para 
cada um de seus quatro mecanismos intraorganizacionais, em cada período de tempo. Nesse 
mesmo exemplo, a empresa possuía uma frequência de 25% (valor 2 de oito possíveis) na uti-
lização do mecanismo de aprendizagem de codificação de conhecimento, em um período de 
tempo específico.

Em outras palavras, a intensidade pela qual o i-ésimo mecanismo intraorganizacional foi 
utilizado por uma empresa foi definida por:

𝐲𝐢𝐭 =
∑ 𝐘𝐢𝐣𝐭
𝐉
𝐣=𝟏
𝐉

                                                                                   (1)

Em que: i indica mecanismo intraorganizacional; j indica resultado; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. Ademais, J denota o total 
de resultados possíveis.

A Figura 5.13 apresenta um quadro geral das empresas da indústria de petróleo e gás 
quanto ao uso dos quatro tipos de mecanismos internos de aprendizagem, para cada período 
de tempo. Os valores em porcentagem representam as médias aritméticas das 14 empresas da 
amostra, percebendo-se que os mecanismos se comportaram de maneira semelhante no perío-
do analisado. Além disso, todos os mecanismos tiveram frequência crescente nos quatro perío-
dos de tempo analisados pela pesquisa. 
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Figura 5.13. Evolução dos tipos de mecanismo de aprendizagem 
intraorganizacional, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Entre os oito resultados possíveis gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorga-
nizacionais, cada empresa poderia atingir um valor que variou entre 0 e 4, representado em por-
centagem, para cada período de tempo, o que equivale à quantidade de tipos de mecanismo 
interno. Em outras palavras, a intensidade pela qual o j-ésimo resultado foi utilizado por uma 
empresa foi definida por:

yjt
∑ YijtI
i=1

I
                                                                                   (2)

Em que: j indica resultado; i indica mecanismo intraorganizacional; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. Ademais, I denota o total 
de mecanismos intraorganizacionais possíveis.

A Figura 5.14 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as 14 empresas da 
amostra, em cada período de tempo. Mais uma vez, nota-se que, para todos os resultados, a fre-
quência média de uso foi crescente nos períodos analisados. Os destaques de frequência ficaram 
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por conta de melhorias e adaptações em processos existentes (geradas em 100% dos mecanis-
mos utilizados no período) e informações técnicas sobre produtos existentes.

Figura 5.14. Evolução dos tipos de resultado dos mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e de resultado

Por fim, a Figura 5.15 relaciona os tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacio-
nal e seus resultados possíveis. Nesse caso, foram utilizados os valores médios em porcentagem 
para os quatro períodos de tempo em conjunto. A figura revela que os quatro tipos de mecanis-
mo interno estiveram presentes em todos os tipos de resultado, mais ou menos na mesma pro-
porção. Um destaque maior foi dado, no entanto, ao mecanismo de informações técnicas sobre 
processos existentes, com frequência maior na maioria dos resultados obtidos. 
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Figura 5.15. Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem 
intraorganizacional e seus resultados, valores médios em % (2003-2014)
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5.2.1.2 Evolução dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Entende-se, como ressaltado na seção 
2, que esses mecanismos representam os esforços de aprendizagem quando realizados de for-
ma externa e possibilitam à empresa aprofundar suas capacidades tecnológicas. Os mecanismos 
interorganizacionais considerados nesta pesquisa foram detalhados no Quadro 3.7 e são repre-
sentados por sete tipos: (i) contratação de profissionais; (ii) treinamentos técnicos e gerenciais es-
pecíficos; (iii) diferentes formas de ensino; (iv) assistência técnica; (v) aquisição de conhecimento; 
(vi) aprendizado com usuários líderes, por exemplo; (vii) P&D.
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A quantificação do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais pelas em-
presas foi realizada por meio de aplicação de questionários (ver seção 3). Para cada um dos sete 
tipos de mecanismo, perguntou-se com quais parceiros foram realizados, para cada período de 
tempo. Os parceiros considerados nesta pesquisa foram detalhados no Quadro 3.7 e são repre-
sentados por seis tipos: (i) universidades e institutos de pesquisa locais; (ii) universidades e insti-
tutos de pesquisa internacionais; (iii) fornecedores; (iv) firmas competidoras; (v) consultores; (vi) 
clientes.

Para cada um dos seis parceiros envolvidos em cada um dos sete mecanismos externos, 
até oito resultados não excludentes poderiam ser obtidos, tendo sido considerados os mesmos 
resultados apresentados nos mecanismos internos destacados anteriormente.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional

Supõe-se que, quanto mais resultados gerados a empresa apresentou para cada parceiro 
e período de tempo, mais frequentemente conseguiu empregar seus mecanismos de aprendi-
zagem interorganizacionais. Se uma empresa, por exemplo, realizou P&D em parceria com uni-
versidades e institutos de pesquisa locais, fornecedores e firmas competidoras em um período 
específico (ou seja, três tipos de parceiro) e essas interações geraram, com cada um desses par-
ceiros, criação de novos produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes (ou 
seja, três resultados para cada parceiro), o mecanismo externo de P&D recebeu um valor igual 
a 6 no período especificado. Logo, para cada mecanismo de aprendizagem interorganizacional, 
cada empresa poderia apresentar um valor que variou entre 0 e 48, para cada período de tempo 
(seis tipos de parceiro multiplicado por oito tipos de resultado interorganizacional). Nesse mes-
mo exemplo, a empresa possuía uma frequência de 13% (valor 6 de 48 possíveis) na incidência 
do mecanismo de aprendizagem de P&D, em um período de tempo específico.

Em outras palavras, a intensidade pela qual o e-ésimo mecanismo interorganizacional foi 
utilizado por uma empresa foi definida por:

yet
∑ ∑ YejktK

k=1
J
j=1

JK
                                                                                   (3)

Em que: e indica mecanismo interorganizacional; j indica resultado; k indica parceiro; t 
denota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o 
mecanismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j 
no período t, e zero, caso contrário. Ademais, J e K denotam o total de resultados e de parceiros 
possíveis, respectivamente. 

A Figura 5.16 apresenta um quadro geral das empresas da indústria de petróleo e gás quan-
to ao uso dos sete tipos de mecanismo externo de aprendizagem, para cada período de tempo. 
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Os valores da figura representam as médias aritméticas em porcentagem das 14 empresas da 
amostra. Percebe-se, mais uma vez, um comportamento semelhante entre os diferentes meca-
nismos. Assim como no caso dos mecanismos internos, os externos foram utilizados, em média, 
de maneira crescente ao longo do período analisado. Os resultados mais elevados ficaram por 
conta da realização de treinamentos técnicos com parceiros no triênio 2012-2014 (22% de fre-
quência média) e P&D, também no triênio 2012-2014 (21% de frequência média). 

Figura 5.16. Evolução dos tipos de mecanismo de aprendizagem 
interorganizacional, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Tipos de parceiro interorganizacional

Entre os seis possíveis parceiros com quem foram realizados os mecanismos de aprendi-
zagem interorganizacionais, cada empresa poderia atingir um valor que variou entre 0 e 56, re-
presentado em porcentagem, para cada período de tempo. Esse valor equivale ao número de 
mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (sete) multiplicado pelo número de resulta-
dos possíveis gerados por esses mecanismos (oito). Em outras palavras, a intensidade pela qual o 
k-ésimo parceiro foi utilizado por uma empresa foi definida por:

ykt
∑ ∑ YejktE

e=1
J
j=1

JE
                                                                                   (4)

Em que: k indica parceiro; j indica resultado; e indica mecanismo interorganizacional; t de-
nota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o me-
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canismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no 
período t, e zero, caso contrário. Ademais, J e E denotam o total de resultados e de mecanismos 
interorganizacionais possíveis, respectivamente.

A Figura 5.17 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as 14 empresas 
da amostra, em cada período de tempo. Observa-se que, no geral, houve poucas alterações na 
frequência de uso da maioria dos parceiros para o período analisado.

Figura 5.17. Evolução dos tipos de parceiro interorganizacional, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Entre os oito resultados possíveis gerados pelos mecanismos de aprendizagem interor-
ganizacionais, cada empresa poderia atingir um valor que variou entre 0 e 42, representado em 
porcentagem, para cada período de tempo. Esse valor equivale ao número de tipos de parceiro 
(seis) multiplicado pelo número de tipos de mecanismo externos (sete). Em outras palavras, a 
intensidade pela qual o j-ésimo resultado foi utilizado por uma empresa foi definida por:

yjt
∑ ∑ YejktE

e=1
K
k=1

KE
                                                                                   (5)

Em que: j indica resultado; k indica parceiro; e indica mecanismo interorganizacional; t de-
nota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o me-
canismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no 
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período t, e zero, caso contrário. Ademais, K e E denotam o total de parceiros e de mecanismos 
interorganizacionais possíveis, respectivamente.

A Figura 5.18 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as 14 empresas da 
amostra, em cada período de tempo. Destaca-se, principalmente, a frequência média do número 
de patentes, que subiu de 7% no primeiro triênio analisado para 19% no último.

Figura 5.18. Evolução dos tipos de resultado dos mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Relações entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional, de parceiro e de 
resultado

Algumas relações entre as variáveis referentes aos mecanismos de aprendizagem interor-
ganizacionais podem ser realizadas. A Figura 5.19 relaciona os tipos de mecanismo externo com 
seus possíveis resultados. Nesse caso, foram utilizados os valores médios em porcentagem para 
os quatro períodos de tempo em conjunto. 
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Figura 5.19. Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem 
interorganizacional e seus resultados, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.20 apresenta resultados diferentes, ao relacionar os resultados dos mecanismos 
externos com os parceiros envolvidos nessas interações. Mais uma vez, foram utilizados os va-
lores médios em porcentagem para os quatro períodos de tempo em conjunto. Nota-se como 
clientes, fornecedores e universidades e institutos de pesquisa locais foram os parceiros que ge-
raram resultados com maior frequência média. 
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Figura 5.20. Relação entre os tipos de parceiro e os resultados dos mecanismos de 
aprendizagem interorganizacionais, valores médios em % (2003-2014)
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Fonte: Os autores (2016).

Por sua vez, a Figura 5.21 relaciona, por meio dos valores médios em porcentagem para os 
quatro períodos de tempo em conjunto, os tipos de mecanismo externo com os parceiros envol-
vidos nessas interações. Os destaques ficaram por conta da realização de assistência técnica com 
fornecedores e treinamento, P&D e aprendizado com usuários líderes com clientes.
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Figura 5.21. Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem 
interorganizacional e de parceiro, valores médios em % (2003-2014)
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5.2.2 Influência dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos 
associados da indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

5.2.2.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e 
mecanismos de aprendizagem: diferenças e similaridades

Para capturar diferenças entre a frequência relativa do uso dos mecanismos de aprendi-
zagem nos diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços 
de perfuração e equipamentos associados, foi utilizado o teste estatístico de análise de variância 
(ANOVA).71 Para a referida área, o número de observações foi composto por nove empresas, pes-
quisadas em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014, totali-
zando, assim, um máximo de 32 observações.

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, detalhados na subseção 5.1.2.1, 
consistiram em três padrões distintos: (i) Padrão 1 Perfuração: permanência em capacidade ino-
vadora básica; (ii) Padrão 2 Perfuração: permanência em capacidade inovadora intermediária; 
(iii) Padrão 3 Perfuração: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial. Busca-se, 
assim, associar esses padrões com os quatro mecanismos internos, os sete mecanismos externos, 
os seis parceiros e os oito possíveis resultados dos mecanismos internos e externos ao longo dos 
períodos estabelecidos.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional

A Tabela 5.4 apresenta, para cada um dos mecanismos internos, um teste ANOVA para di-
ferenças na frequência média de uso.72 Basicamente, a aceitação da hipótese nula para um de-
terminado mecanismo indica que, em média, ele foi usado com a mesma frequência por todos 
os padrões. Nesse caso, como a hipótese nula foi aceita para os quatro mecanismos, foi possível 
distinguir as diferenças entre os padrões no que diz respeito ao uso dos mecanismos internos. 
Em outras palavras, pode-se dizer que a intensidade de uso desses mecanismos ajudou a expli-
car os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas na área de 
serviços de perfuração e equipamentos associados.

71 Sobre detalhes estatísticos da ANOVA, ver Cardinal e Aitken (2013).
72 O teste ANOVA possui uma distribuição F, que mede a relação entre o modelo médio dos quadrados e o erro quadrático médio 
de duas amostras de variáveis. Essa distribuição estatística testa se existe relação entre uma variável dependente (nesta pesquisa, 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas) e outra independente (nesta pesquisa, os mecanismos de aprendiza-
gem intraorganizacionais).
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Tabela 5.4. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de 
perfuração e equipamentos associados e variáveis de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Codificação de 
conhecimento

10,743***
Padrão 1 Perfuração

13%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

68%

-

Compartilhamento 
interno de 

conhecimento
24,775***

Padrão 1 Perfuração

13%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

77%

-

Criação interna de 
conhecimento

12,035***
Padrão 1 Perfuração

22%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

74%

-

Integração interna 
de conhecimento

9,048***
Padrão 1 Perfuração

13%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

70%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e suas frequências 
médias do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Para investigar mais detalhadamente as diferenças entre os padrões, foi necessário usar 
um teste estatístico, no qual cada padrão foi comparado com cada um dos demais (e não todos 
ao mesmo tempo, como no teste ANOVA), optando-se pelo teste de Duncan.73 Nesse caso, como 
foram identificados três distintos padrões, foram feitas três comparações. No limite, o teste indi-
cou que, do ponto de vista estatístico, cada um dos padrões teve uma frequência média distinta 
(frequências baixa, moderada e alta, de acordo com a Tabela 5.4). Na Tabela 5.4, o teste foi esta-
tisticamente significativo para todos os mecanismos internos, atestando que as médias dos três 
padrões diferenciaram-se entre si, ainda que os Padrões 2 e 3 estivessem no grupo de frequência 
média. 

O resultado encontrado pela ANOVA mostra que os mecanismos internos influenciaram os 
diferentes padrões de capacidade tecnológica. Isso decorreu da variabilidade desses mecanis-
mos entre as empresas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados. Portanto, 
o uso dos mecanismos apresentou frequências distintas para todas as empresas da amostra, de 
acordo com seus padrões de acumulação de capacidades tecnológicas maiores ou menores.

73 Após uma inferência estatística, análises post hoc consistem em identificar padrões que não foram especificados a priori. Entre 
essas análises, uma das mais utilizadas é o teste de Duncan, que consiste em um procedimento de comparação múltipla que 
utiliza técnicas de diferenças de desvios padrões da amostra para a comparação de grupos de médias. Para mais detalhes, ver 
Cardinal e Aitken (2013).
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Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

O teste ANOVA também foi empregado para os resultados dos mecanismos de aprendiza-
gem intraorganizacionais (Tabela 5.5). Mais uma vez, os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados foram as variáveis 
dependentes, enquanto as variáveis independentes consistiram nos oito possíveis resultados 
dos mecanismos internos: informações técnicas sobre processos e produtos existentes, melho-
rias e adaptações em processos e produtos existentes, criação de novos processos e produtos, 
criação de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.5. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração 
e equipamentos associados e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
4,417**

Padrão 1 Perfuração

50%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

89%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
59,364***

Padrão 1 Perfuração

0%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

89%

-

Melhorias e adaptações 
em processos existentes

3,040*
Padrão 1 Perfuração

50%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

85%

-

Melhorias e adaptações 
em produtos existentes

29,757***
Padrão 1 Perfuração

0%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

82%

-

Criação de novos 
processos

22,192***
Padrão 1 Perfuração

0%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

80%

-

Criação de novos 
produtos

6,734***
Padrão 1 Perfuração

6%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

66%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
5,310**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

21%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

50%

-
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Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Patentes 1,994

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

Padrão 1 Perfuração

25%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e suas frequências 
médias do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Pela Tabela 5.5, entre os resultados dos mecanismos internos, apenas patentes não se mos-
trou estatisticamente significativo. Inicialmente, a maior frequência dos resultados variou de 
acordo com o nível de capacidade na área de serviços de perfuração e equipamentos associados, 
em todos os casos. Consoante os resultados encontrados, as empresas dos Padrões 2 e 3 foram 
semelhantes quanto aos resultados gerados a partir de mecanismos internos. As empresas do 
Padrão 1 Perfuração, por outro lado, tiveram desempenho inferior e, em alguns casos, relataram 
nenhuma geração de resultados.

Verifica-se, por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais e de seus possíveis resultados na área de serviços de perfuração e equipamentos 
associados, apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.5, que, de maneira geral, ajudaram a explicar as dife-
renças existentes entre os três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas nessa área. 
A frequência de uso de mecanismos internos foi bem próxima entre as empresas dos Padrões 2 
e 3 na maioria dos casos e inferior para o Padrão 1 Perfuração. 

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional

As inferências estatísticas dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais foram 
replicadas para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. A Tabela 5.6 apresenta o 
teste ANOVA para os sete mecanismos externos, representados na primeira coluna: aprendizado 
com usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação de profissio-
nais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento. As variáveis dependentes foram repre-
sentadas pelos três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de 
perfuração e equipamentos associados. Ainda, a relação entre mecanismos externos e padrões 
foi estatisticamente significativa a 10%, 5% ou 1% para todos os tipos de mecanismo.
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Tabela 5.6. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de 
perfuração e equipamentos associados e variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Aprendizado com 
usuários líderes

3,199*
Padrão 1 Perfuração

5%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

19%

-

Aquisição de 
conhecimento

codificado

4,069**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

4%

Padrão 3 Perfuração

33%
-

Assistência técnica 4,794**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

8%

Padrão 3 Perfuração

26%
-

Contração de 
profissionais

4,237**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

5%

Padrão 3 Perfuração

34%
-

Diferentes formas de 
ensino

3,013*

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

12%

- -

P&D 6,871***

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

5%

Padrão 3 Perfuração

40%
-

Treinamento com 
parceiros

1,433

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

18%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e suas frequências 
médias do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

No caso da Tabela 5.6, é possível perceber que, ao contrário dos mecanismos internos, para 
os externos, os Padrões 1 e 2 apresentaram, em muitos casos, frequência de uso semelhante e 
menor do que o Padrão 3 Perfuração. Foi o caso, por exemplo, de aquisição de conhecimento, 
assistência técnica, contratação de profissionais e P&D, em que a frequência de uso do Padrão 
3 foi praticamente nove vezes maior que a dos demais. Por outro lado, para treinamento com 
parceiros, não houve significância estatística, ou seja, esse mecanismo não explicou a diferença 
de níveis de capacidade tecnológica entre os padrões na área de serviços de perfuração e equi-
pamentos associados. 
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Tipos de parceiro interorganizacional

O teste ANOVA também foi aplicado aos tipos de parceiro com quem foram realizados os 
mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, representados na Tabela 5.7. Mais uma vez, 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e 
equipamentos associados foram as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes 
foram representadas pelos seis tipos de parceiro: clientes, consultorias, firmas competidoras, for-
necedores, universidades e institutos de pesquisa locais e universidades e institutos de pesquisa 
internacionais.

Tabela 5.7. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
área de serviços de perfuração e equipamentos associados e parceiros

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Clientes 2,776*

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

15%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

31%

-

Consultorias 2,797*

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração 
Padrão 3 Perfuração

13%

- -

Firmas competidoras 4,022**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

1%

Padrão 3 Perfuração

30%
-

Fornecedores 3,671**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

6%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

21%

-

Universidades e 
institutos de pesquisa 

internacionais
5,082**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

0%

Padrão 3 Perfuração

33%
-

Universidades e 
institutos de pesquisa 

locais
4,026**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

9%

Padrão 3 Perfuração

37%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e suas frequências 
médias do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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Pela Tabela 5.7, todos os parceiros foram estatisticamente relevantes para a acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados, vis-
to que o teste ANOVA mostrou-se estatisticamente significativo para todas as variáveis a pelo 
menos 10%. De maneira geral, para todos os parceiros, o Padrão 3 Perfuração foi aquele cuja fre-
quência de uso foi maior, com números significativamente superiores que a média dos Padrões 1 
e 2, exceção para consultorias, em que todos estavam no mesmo grupo de média de uso.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Por fim, o teste ANOVA para os resultados dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais é apresentado na Tabela 5.8. Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de serviços de perfuração e equipamentos associados foram as variáveis dependentes, 
enquanto as variáveis independentes foram representadas pelos oito possíveis resultados dos 
mecanismos externos: informações técnicas sobre processos e produtos existentes, melhorias e 
adaptações em processos e produtos existentes, criação de novos processos e produtos, criação 
de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.8. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração 
e equipamentos associados e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
2,076

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

19%

- -

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
4,274**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

5%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

22%

-

Melhorias e adaptações 
em processos existentes

2,362

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

22%

- -

Melhorias e adaptações 
em produtos existentes

4,788**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

6%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

24%

Criação de novos 
processos

3,736**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

3%

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

19%
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Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Criação de novos 
produtos

4,048**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

3%

Padrão 3 Perfuração

32%
-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
5,601***

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

3%

Padrão 3 Perfuração

36%
-

Patentes 4,075**

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

0%

Padrão 3 Perfuração

30%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e suas frequências 
médias do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Pela Tabela 5.8, entre os resultados dos mecanismos externos, a maioria mostrou-se estatis-
ticamente significativa a pelo menos 5%. Para os resultados tecnologicamente mais complexos, 
como criação de novos produtos, conhecimentos científicos e patentes, o Padrão 3 Perfuração 
teve frequência média de uso muito superior à dos demais. Para resultados menos complexos, 
como melhorias e adaptações em produtos existentes e informações técnicas sobre produtos 
existentes, os Padrões 2 e 3 ficaram no mesmo grupo de média.  

Verifica-se, por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendizagem inte-
rorganizacionais, de seus parceiros e de seus possíveis resultados na área de serviços de perfu-
ração e equipamentos associados, apresentados nas Tabelas 5.6, 5.7 e 5.8, que, de maneira geral, 
conseguiram explicar as diferenças existentes entre os padrões na área referida. Na maioria dos 
casos, o Padrão 3 Perfuração apresentou melhores resultados que os demais. 

5.2.2.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados

Com base nos testes estatísticos da subseção anterior, esta subseção busca ressaltar alguns 
aspectos do uso de mecanismos de aprendizagem por tipo de padrão de acumulação de capaci-
dades tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados. Cada um dos 
três padrões é destacado a seguir.
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(i) Padrão 1 Perfuração: permanência em capacidade inovadora básica

O Padrão 1 Perfuração foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, mantiveram 
seus níveis de capacidade tecnológica em inovação básica. De acordo com as Tabelas 5.4 e 5.6, 
este padrão poderia tanto ser explicado estatisticamente por meio dos mecanismos de aprendi-
zagem intraorganizacionais quanto interorganizacionais.

Inicialmente, em relação aos mecanismos internos, o esforço individual das empresas do 
Padrão 1 Perfuração direcionou-se a todos os mecanismos possíveis, com particular dedicação à 
criação interna de conhecimento. A utilização desses mecanismos foi responsável por resultados 
de informações técnicas sobre processos existentes, melhorias e adaptações em produtos exis-
tentes, criação de novos conhecimentos científicos e, especialmente, melhorias e adaptações em 
processos existentes.

Quanto aos resultados gerados por meio dos mecanismos externos, obtiveram-se médias 
inferiores de frequência de uso para diferentes mecanismos. Foi o caso de informações técnicas 
sobre produtos existentes, melhorias e adaptações em produtos existentes, criação de novos 
produtos e processos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes. Tais mecanismos 
tiveram médias equivalentes à de empresas de nível intermediário e frequência expressivamente 
inferior à das empresas do Padrão 3 Perfuração.

Ainda que o uso de parcerias tenha sido ressaltado pelos resultados estatísticos, deve-se 
dizer, no entanto, que essas iniciativas foram não sistemáticas e pontuais, focadas principalmen-
te na resolução de problemas específicos. Todos os tipos de parceria foram utilizados pelas em-
presas do Padrão 1 Perfuração, porém com frequência inferior. Destacaram-se as parcerias com 
clientes, consultorias e universidades e institutos de pesquisa locais.

Deve-se mencionar que os resultados estatisticamente significativos para os mecanismos 
internos e externos apontam para uma relação entre o nível de capacidade tecnológica das em-
presas do Padrão 1 Perfuração e o uso desses mecanismos. Nesse padrão, encontravam-se em-
presas que não evoluíram na acumulação de capacidades inovadoras básicas, cujos mecanismos 
tiveram frequência baixa de uso.

(ii) Padrão 2 Perfuração: permanência em capacidade inovadora intermediária

O Padrão 2 Perfuração foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, mantiveram sua 
capacidade tecnológica de inovação no nível intermediário. Assim como no Padrão 1 Perfuração, 
pelas estatísticas levantadas nas Tabelas 5.4 e 5.6, este padrão pode ser explicado estatisticamen-
te tanto por meio dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais quanto interorganiza-
cionais.
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As frequências de uso e resultados dos mecanismos internos foram diferentes daquelas 
encontradas no Padrão 1 Perfuração, pois todos os mecanismos tiveram uma frequência média 
intermediária de uso. Além disso, o uso dos mecanismos internos das empresas do Padrão 2 
Perfuração equiparou-se ao das empresas do Padrão 3 Perfuração. Compartilhamento interno 
de conhecimento destacou-se como mecanismo mais frequentemente utilizado (seis vezes mais 
que o mesmo mecanismo usado pelas empresas do Padrão 1 Perfuração).

Ainda, os resultados da utilização dos mecanismos internos foram semelhantes aos das 
empresas do Padrão 3 Perfuração, ambos com frequência média, e superiores aos das empresas 
do Padrão 1 Perfuração. As médias dos resultados intraorganizacionais não foram muito diferen-
tes entre si, sendo informações sobre processos e produtos existentes e melhorias e adaptações 
em produtos existentes os mais frequentes.

Em relação aos mecanismos externos, deve-se ressaltar, inicialmente, que a frequência de 
uso dos diferentes mecanismos para as empresas do Padrão 2 Perfuração apresentou sempre as 
menores médias para o período de tempo analisado, com exceção de aprendizado com usuários 
líderes. Esse resultado pode, parcialmente, explicar a incapacidade dessas empresas de acumular 
capacidade inovadora, principalmente quando comparado com os resultados encontrados para 
as empresas do Padrão 1 Perfuração, que também estagnaram em um nível de capacidade tec-
nológica no período observado. 

Já no tocante aos resultados obtidos pelas parcerias realizadas, alguns não puderam ser 
diferenciados dos resultados das empresas do Padrão 1 Perfuração e do Padrão 3 Perfuração. Foi 
o caso de informações técnicas sobre produtos existentes, melhorias e adaptações em produtos 
existentes e criação de novos processos. Contudo, outros resultados foram utilizados em fre-
quência média similar à dos resultados das empresas do Padrão 1 Perfuração, como em criação 
de novos produtos e conhecimentos científicos e patentes. A fala dos representantes das empre-
sas Épsilon e Sigma demonstra algumas das iniciativas em relação a parceiros:

Quando a gente visualiza que tem uma necessidade em algum lugar do mundo de um novo tipo 
de broca, uma nova forma de perfuração, quando encontra um reservatório numa pressão ain-
da maior, como no caso do pré-sal, por exemplo, esse equipamento precisa ser modificado, pois 
cada um tem uma vida útil ou um limite de pressão/temperatura que aguenta. Então, há o de-
senvolvimento de novos equipamentos para aguentar essa nova temperatura de pressão. Isso 
vai acontecendo conforme as necessidades dos clientes (Analista de Mercado e Negócios da 
empresa Épsilon).

A gente procura no mercado brasileiro fornecedores que possam atender ou eles nos procuram. 
Eles adaptam as peças conforme nossa necessidade. Se for competitivo, 20% mais barato, a gen-
te não tem o trabalho de importar peça. A gente ganha conteúdo local.

[...]
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A atividade inovativa no Brasil é conduzida pela Petrobras. Nós somente somos parceiros para 
discutir tecnicamente. Quem faz tudo é a Petrobras, dentro do Cenpes (Gerente de Vendas e 
Marketing da empresa Sigma).

Esses resultados permitem sugerir que, embora as empresas do Padrão 2 Perfuração usas-
sem os mecanismos internos em frequência média, sendo equiparadas às empresas do Padrão 3 
Perfuração, ainda possuíam frequência insuficiente no que tange aos mecanismos por meio de 
parcerias, que são capazes de fazê-las acumular capacidade tecnológica no nível avançado.

(iii) Padrão 3 Perfuração: permanência em capacidade inovadora avançada

O Padrão 3 Perfuração foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, mantiveram 
níveis de inovação avançados. De maneira resumida, as empresas deste padrão fizeram mais 
uso tanto de mecanismos internos quanto de parcerias, obtendo também a maior frequência de 
resultados e variedade de mecanismos entre as empresas da amostra da pesquisa.

As frequências de uso e resultados dos mecanismos internos foram muito semelhantes às 
encontradas no Padrão 2 Perfuração, ou seja, frequência média. Dessa forma, a utilização desses 
mecanismos não parece ser determinante para diferenciar padrões de acumulação tecnológica 
entre as empresas. Por sua vez, os mecanismos externos parecem evidenciar o oposto. 

Para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, as empresas do Padrão 3 Per-
furação encontraram-se sistematicamente com frequência média. Em relação aos tipos de me-
canismo, deve-se dizer que, para alguns, o desempenho das empresas foi muito superior ao das 
demais. Foi o caso de aquisição de conhecimento codificado (33% em comparação com 4%), 
assistência técnica (26% em comparação com 8%), contratação de profissionais (34% em com-
paração com 5%) e P&D (40% em comparação com 5%). 

No que se refere aos resultados dos mecanismos externos, alguns se mostraram semelhan-
tes aos do Padrão 2 Perfuração, como informações técnicas sobre produtos existentes, melhorias 
e adaptações em produtos existentes e criação de novos processos. Já outros resultados foram 
notoriamente maiores para as empresas do Padrão 3 Perfuração do que para as dos outros pa-
drões. Pode-se dizer que pelo menos 32% das interações com parceiros geraram criação de no-
vos produtos; 36%, criação de novos conhecimentos científicos; e 30%, patentes. As declarações 
dos representantes das empresas evidenciam a importância dessas parcerias:

Desenvolvemos um produto novo com matéria-prima nacional. Até então, só existia a possibili-
dade desse material no Japão. Nós desenvolvemos todo o produto com fornecedores nacionais, 
o produto é 100% nacional. Esse é um exemplo de melhoria incremental dentro da gama dos 
nossos produtos (Diretor de Tecnologia da empresa Capa).
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Nossa proposta é trabalhar com interação com os outros centros da Zeta e universidades. Intera-
gimos com universidades grandes e pequenas para consultoria. Interagimos com universidades 
do Espírito Santo, Unicamp, USP e LNCC, de Petrópolis. Usamos o centro de computação deles 
(deixou-se de usar o centro de computação em Milão), porque a vantagem de fazer isso aqui é 
começar a forçar as pessoas a melhorar seu trabalho (Diretor da empresa Zeta).

Nós temos uma carteira de projetos junto ao Cenpes. Às vezes, são projetos que inicialmente têm 
um kickoff nosso e temos dois ou três que saíram de pure research para ser ofertado no mercado 
(Diretor Executivo da empresa Delta).

As interações na área de serviços de perfuração e equipamentos associados para as empre-
sas do Padrão 3 Perfuração mostraram-se muito relevantes para seu desempenho tecnológico. 
Em uma indústria em que as parcerias para desenvolvimento conjunto, sobretudo com empre-
sas clientes, são uma vantagem competitiva relevante, as iniciativas das empresas deste padrão 
foram compatíveis com a maioria das grandes empresas de petróleo e gás no mundo. Mais uma 
vez, no entanto, deve-se ressaltar que a ausência de iniciativas mais próximas da ciência básica 
e processos tecnologicamente disruptivos impediram que essas empresas avançassem para o 
nível de capacidade tecnológica de liderança mundial.

5.2.3 Influência dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação 
de poços na indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

5.2.3.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e 
mecanismos de aprendizagem: diferenças e similaridades

Para capturar diferenças entre a frequência relativa do uso dos mecanismos de aprendiza-
gem nos diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimen-
to e completação de poços, foi utilizado o teste ANOVA. Nesse caso, o número de observações foi 
composto por dez empresas, pesquisadas em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 
2009-2011 e 2012-2014. 

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas nessa área, detalhados na subse-
ção 5.1.2.1, consistiram em três padrões distintos: (i) Padrão 1 Revestimento: permanência em 
capacidade inovadora intermediária; (ii) Padrão 2 Revestimento: evolução de capacidade de pro-
dução à inovadora avançada; (iii) Padrão 3 Revestimento: permanência em capacidade inovado-
ra avançada. Busca-se, assim, associar esses padrões com os quatro mecanismos internos, os sete 
mecanismos externos, os seis parceiros e os oito possíveis resultados dos mecanismos internos e 
externos ao longo dos períodos estabelecidos.
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Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional

A Tabela 5.9 apresenta, para cada um dos mecanismos internos, um teste ANOVA para di-
ferenças na frequência média do uso dos referidos mecanismos. Basicamente, a aceitação da hi-
pótese nula para um determinado mecanismo indica que, em média, ele foi usado com a mesma 
frequência por todos os padrões. Nesse caso, como a hipótese nula não foi aceita para os quatro 
mecanismos, foi possível distinguir as diferenças entre os padrões no que diz respeito ao uso 
dos mecanismos internos. Em outras palavras, a intensidade de uso desses mecanismos ajudou 
a explicar os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas em 
revestimento e completação de poços.

Tabela 5.9. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimento 
e completação de poços e variáveis de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Codificação de 
conhecimento

10,399***

Padrão 1 
Revestimento

13%

Padrão 2 
Revestimento

Padrão 3 
Revestimento

68%

-

Compartilhamento 
interno de 

conhecimento
5,583***

Padrão 1 
Revestimento

13%

Padrão 2 
Revestimento

Padrão 3 
Revestimento

77%

-

Criação interna de 
conhecimento

2,013

Padrão 1 
Revestimento

Padrão 2 
Revestimento

47%

Padrão 2 
Revestimento

Padrão 3 
Revestimento

65%

-

Integração interna de 
conhecimento

8,301***

Padrão 1 
Revestimento

13%

Padrão 2 
Revestimento

Padrão 3 
Revestimento

70%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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Para investigar mais detalhadamente as diferenças entre os padrões, foi necessário usar 
um teste estatístico, no qual cada padrão foi comparado com cada um dos demais (e não todos 
ao mesmo tempo, como no teste ANOVA), optando-se pelo teste de Duncan. Nesse caso, como 
foram identificados três distintos padrões, foram feitas três comparações. No limite, o teste indi-
cou que, do ponto de vista estatístico, cada um dos padrões teve uma frequência média distinta 
(frequências baixa, moderada e alta, de acordo com a Tabela 5.9). Na Tabela 5.9, o teste foi esta-
tisticamente significativo para três dos quatro mecanismos internos, atestando que suas médias 
diferenciaram-se entre si, ainda que os Padrões 2 e 3 estivessem no grupo de frequência média. 
Apenas o mecanismo de criação interna de conhecimento não foi estatisticamente significativo. 

O resultado encontrado pela ANOVA mostra que os mecanismos internos influenciaram 
os diferentes padrões de capacidade tecnológica. Isso decorreu da variabilidade desses meca-
nismos entre as empresas na área de revestimento e completação de poços. Seu uso apresentou 
frequências distintas para todas as empresas da amostra, de acordo com seus padrões de acu-
mulação de capacidades tecnológicas maiores ou menores.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

O teste ANOVA também foi aplicado aos resultados dos mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais, apresentados na Tabela 5.10. Mais uma vez, os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas foram as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes 
foram representadas pelos oito possíveis resultados dos mecanismos internos: informações téc-
nicas sobre processos e produtos existentes, melhorias e adaptações em processos e produtos 
existentes, criação de novos processos e produtos, criação de novos conhecimentos científicos 
e patentes.

Tabela 5.10. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimento e 
completação de poços e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
4,016**

Padrão 1 Revestimento

38%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

82%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
4,016*

Padrão 1 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

49%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

74%

-
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Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
4,528**

Padrão 1 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

42%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

73%

-

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
5,694***

Padrão 1 Revestimento

19%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

73%

-

Criação de novos 
processos 

17,209***
Padrão 1 Revestimento

13%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

82%

-

Criação de novos 
produtos

4,460**
Padrão 1 Revestimento

6%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

56%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
3,698**

Padrão 1 Revestimento

9%

Padrão 2 Revestimento

Padrão 3 Revestimento

54%

-

Patentes 6,670***
Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento

5%

Padrão 3 Revestimento

48%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

De acordo com a Tabela 5.10, todos os mecanismos internos mostraram-se estatisticamen-
te significativos. Com exceção de patentes, os Padrões 2 e 3 ficaram em grupos de média seme-
lhantes e o Padrão 1 Revestimento, sistematicamente no grupo de média inferior. A partir do uso 
de mecanismos internos, patentes foram geradas com frequência significativamente maior nas 
empresas do Padrão 3 Revestimento.

Verifica-se, por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais e de seus possíveis resultados na área de revestimento e completação de poços, 
apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10, que, de maneira geral, ajudaram a explicar as diferenças 
existentes entre os três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A frequência de 
uso de mecanismos internos foi bem próxima entre as empresas dos Padrões 1 e 2 na maioria dos 
casos, mas o Padrão 3 Revestimento foi sempre aquele em que se fez mais uso desses mecanis-
mos. Tendo em vista que o Padrão 1 Revestimento correspondia às empresas que conseguiram 
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avançar de nível de capacidade básico para intermediário para essa área no período analisado, os 
mecanismos internos não foram os responsáveis por esse acúmulo de capacidade tecnológica. O 
Padrão 3 Revestimento, por outro lado, manteve sua posição de liderança tecnológica pelo uso 
sistematicamente maior desses mecanismos, em comparação às empresas dos outros padrões.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional

As inferências estatísticas dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais foram 
replicadas para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. A Tabela 5.11 apresenta o 
teste ANOVA para os sete mecanismos externos, representados na primeira coluna: aprendizado 
com usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação de profissio-
nais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento. As variáveis dependentes foram represen-
tadas pelos três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, tendo sido a relação entre 
mecanismos externos e padrões estatisticamente significativa a 10%, 5% ou 1% para todos os 
tipos de mecanismo.

Tabela 5.11. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimento 
e completação de poços e variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Aprendizado com 
usuários líderes

1,767

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento 

12%

- -

Aquisição de 
conhecimento

2,727*

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento 

9%

- -

Assistência técnica 4,028**

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
8%

Padrão 2 
Revestimento 

Padrão 3 
Revestimento

26%

-

Contração de 
profissionais

1,514

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

12%

- -

Diferentes formas de 
ensino

1,567

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

6%

- -
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Mecanismo de 
aprendizagem

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

P&D 5,303***

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
4%

Padrão 3 
Revestimento 32%

-

Treinamento 0,458

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

15%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

De acordo com a Tabela 5.11, apenas três mecanismos externos foram estatisticamente 
significativos para a área de revestimento e completação de poços: aquisição de conhecimento, 
assistência técnica e P&D. Entre eles, destacou-se o mecanismo de P&D, significativo a 1%, com o 
Padrão 3 Revestimento apresentando frequência média de uso substancialmente superior à dos 
demais padrões.

Tipos de parceiro interorganizacional

O teste ANOVA também foi aplicado aos tipos de parceiro com quem foram realizados 
os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, apresentados na Tabela 5.12. Mais uma 
vez, os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foram as variáveis dependentes, 
enquanto as variáveis independentes foram representadas pelos seis tipos de parceiro: clientes, 
consultorias, firmas competidoras, fornecedores, universidades e institutos de pesquisa locais e 
universidades e institutos de pesquisa internacionais.
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Tabela 5.12. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de revestimento e completação de poços e parceiros

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Clientes 1,912

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

20%

- -

Consultorias 1,440

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

9%

- -

Firmas 
competidoras

1,834

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

8%

- -

Fornecedores 2,526*

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

13%

- -

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

2,364

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

7%

- -

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

locais

3,770**

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 

6%

Padrão 2 
Revestimento 

Padrão 3 
Revestimento 20%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Pela Tabela 5.12, apenas dois parceiros foram estatisticamente significativos para a acumu-
lação de capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação de poços, visto que o 
teste ANOVA mostrou-se estatisticamente significativo para todas as variáveis a pelo menos 10%. 
Para fornecedores, embora o resultado tenha sido significativo, todos os padrões apresentaram 
frequência média de uso similar; no caso de universidades e institutos de pesquisa locais, os Pa-
drões 2 e 3 tiveram média superior à do Padrão 1 Revestimento. 
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Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Por fim, o teste ANOVA para os resultados dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais é apresentado na Tabela 5.13. Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
foram as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes foram representadas pe-
los oito possíveis resultados dos mecanismos externos: informações técnicas sobre processos e 
produtos existentes, melhorias e adaptações sobre processos e produtos existentes, criação de 
novos processos e produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.13. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de revestimento e 
completação de poços e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
1,320

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

13%

- -

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
1,814

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

12%

- -

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
2,378

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

15%

- -

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
2,369

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

14%

- -

Criação de novos 
processos 

1,443

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

11%

- -

Criação de novos 
produtos

2,466*

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

11%

- -

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
3,205*

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

11%

- -
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Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Patentes 2,126

Padrão 1 Revestimento

Padrão 2 Revestimento 
Padrão 3 Revestimento

8%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.13 mostra que, entre os resultados do uso de mecanismos externos, apenas dois 
foram estatisticamente significativos: criação de novos produtos e criação de conhecimentos 
científicos. Pode-se concluir que, para a área de revestimento e completação de poços, a maioria 
dos resultados obtidos pelo uso dos mecanismos externos não ajudou a explicar a capacidade 
tecnológica das empresas de petróleo e gás da amostra da pesquisa. Mesmo nos casos em que 
houve significância estatística, os padrões tiveram médias similares, mostrando que os resulta-
dos dessas empresas foram semelhantes, independentemente do seu nível de capacidade tec-
nológica.

5.2.3.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação de poços

Considerando os testes estatísticos da subseção anterior, esta subseção busca ressaltar al-
guns aspectos do uso de mecanismos de aprendizagem por tipo de padrão de acumulação de 
capacidades tecnológicas na área de revestimento e completação de poços. Cada um dos três 
padrões é destacado a seguir.

(i) Padrão 1 Revestimento: permanência em capacidade inovadora intermediária

O Padrão 1 Revestimento foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, se mantive-
ram estagnadas em capacidade inovadora intermediária. As Tabelas 5.9 e 5.10 evidenciam que 
os resultados encontrados para os mecanismos internos foram estatisticamente significativos, 
com exceção de criação interna de conhecimento. No entanto, tanto em relação à variação de 
mecanismos usados quanto aos resultados obtidos pelo uso desses mecanismos, as empresas 
deste padrão foram as que apresentaram as menores frequências médias. 
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Para os mecanismos externos, embora muitos resultados não tenham sido estatisticamen-
te significativos, a tendência manteve-se: as médias de frequência para as empresas do Padrão 1 
Revestimento foram as menores. Deve-se ressaltar que, nas categorias em que esses resultados 
não foram significativos, houve apenas uma demonstração de que não houve variabilidade dos 
resultados entre os padrões. Já os tipos de parceria e resultados da interação foram semelhantes 
para todos os padrões. Em outras palavras, independentemente do padrão ou nível de capaci-
dade para a área de revestimento e completação de poços, as empresas, na maioria dos casos, 
fizeram quase sempre os mesmos tipos de parceria, usaram os mesmos mecanismos e obtiveram 
resultados quase sempre similares. Houve, no entanto, algumas exceções.

Os principais mecanismos utilizados em parceria pelas empresas com capacidade inova-
dora intermediária foram aquisição de conhecimento e assistência técnica. As empresas deste 
padrão também realizaram atividades de P&D em parceira, embora não com frequência alta. 
Destacaram-se as parcerias com fornecedores, realizadas na mesma intensidade para todos os 
padrões, e universidades e institutos de pesquisa, responsáveis por gerar a criação de novos pro-
dutos e conhecimentos científicos.

(ii) Padrão 2 Revestimento: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada

O Padrão 2 Revestimento foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, evoluíram 
da capacidade de produção à inovadora avançada. Como ressaltado na subseção 5.1.2.2, as em-
presas deste padrão, entre 2003 e 2011, apenas eram capazes de fabricar produtos e/ou serviços 
na área com uso das mais avançadas técnicas de organização da produção e com base em certi-
ficações internacionais. Tais empresas conseguiram acumular capacidade tecnológica que lhes 
permitiu implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes globais 
da indústria.

Inicialmente, em relação aos mecanismos internos, o esforço individual das empresas do 
Padrão 2 Revestimento concentrou-se em todos os mecanismos possíveis, com exceção de cria-
ção interna de conhecimento. Esses mecanismos, de maneira geral, foram responsáveis por re-
sultados similares em praticamente todo o gradiente de possíveis resultados.

O uso de mecanismos internos e seus resultados decorrentes tiveram a mesma frequên-
cia média das empresas do Padrão 3 Revestimento. Ressalta-se o compartilhamento interno de 
conhecimento como mecanismo mais frequentemente utilizado, conforme exemplifica o repre-
sentante da empresa Épsilon:

Implementamos um fórum de ideias, no qual todos os funcionários foram colocando as ideias 
e que foi acompanhado gerencialmente; cada ideia era uma forma de diminuição de custos e 
aumento de produtividade. Então, tivemos ideias desde cortar custos de eletricidade, consumo 
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de água, até redesenhar processos de um departamento, deixando mais enxuto, mais eficiente, 
entregando mais rápido.

Referente aos resultados dos mecanismos internos, todos tiveram frequência média de 
uso, de modo similar às empresas do Padrão 3 Revestimento. Em dois casos – informações técni-
cas sobre produtos existentes e melhorias e adaptações em processos existentes –, a frequência 
dessas empresas foi superior à das empresas do Padrão 3 Revestimento, uma vez que estas não 
tiveram uma variação bem definida entre a menor média e a média intermediária.

Quanto aos resultados gerados por meio dos mecanismos externos, destacaram-se as par-
cerias realizadas com fornecedores e universidades e institutos de pesquisa locais. Essa interação 
foi firmada para a aquisição de conhecimento, assistência técnica e P&D. Os resultados dessas 
parcerias foram vistos na criação de novos produtos e conhecimentos científicos, ambos obtidos 
com menor média de frequência e na mesma intensidade entre os padrões. As declarações dos 
representantes das empresas Delta e Épsilon caracterizam o papel das parcerias:

É parte do projeto contínuo da empresa desenvolver ou manter programas de desenvolvimento 
de fornecedores locais (Diretor Executivo da empresa Delta).

Nós temos um centro de tecnologia aqui no Brasil, que trabalha com algumas parcerias com 
universidades e com as operadoras. Temos um Termo de Cooperação Tecnológica com algumas 
operadoras, com quem a gente vem fazendo pesquisa em áreas específicas (Analista de Merca-
do e Negócios da empresa Épsilon).

Infere-se, pela pesquisa de campo e análises estatísticas, que o uso dos mecanismos de 
aprendizagem intraorganizacionais e seus decorrentes resultados tiveram maior impacto na acu-
mulação de capacidades tecnológicas das empresas do Padrão 2 Revestimento. Como se trata 
de empresas que não operavam regularmente na área e passaram a atuar mediante a aquisição 
de empresas, tiveram que intensificar os esforços internos para alcançar o nível de capacidade 
tecnológica avançada, como, por exemplo, pela criação de departamento de P&D no Brasil. A 
fala do representante da empresa Delta demonstra a importância da criação do centro de P&D:

Antes da criação do centro de pesquisa, o desenvolvimento de produtos específicos para petróleo 
era feito lá fora.

[...]

No centro de P&D, existem vários setores que avançaram na pesquisa, tanto de materiais quanto 
de ciência e sua aplicação, que uma organização, pois uma empresa que tenha acesso aos dois 
lados pode trazer ao campo, trazer mais ao petróleo, provar essa tecnologia junto aos nossos 
clientes, podendo ter adoção no mercado.
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(iii) Padrão 3 Revestimento: permanência em capacidade inovadora avançada 

O Padrão 3 Revestimento foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, permanece-
ram no nível de capacidade inovadora avançada. Pela Tabela 5.9, verifica-se que essas empresas 
implementaram os mecanismos internos em uma intensidade semelhante à do Padrão 2 Reves-
timento. Além disso, os valores médios dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 
foram cerca de cinco vezes maiores que os valores do Padrão 1 Revestimento. Isso se deveu pelo 
fato de possuírem departamentos internos de P&D voltados a melhorias contínuas, como expla-
nado na fala do representante da empresa Digama:

A P&D é muito entremeada ao nosso dia a dia. Não dá para separar o que é P&D e o que não é. 
Nosso P&D é bem matricial. Temos uma parte de melhoria contínua, de processos de montagem, 
de ferramentas e execução dos relatórios. Em cima disso, estamos sempre pensando melhores 
maneiras de fazer e também lançando um ou outro produto/equipamento. A cultura da inova-
ção é bem disseminada entre nós.

Os resultados gerados por meio dos mecanismos internos, apresentados na Tabela 5.10, 
mostram que as empresas do Padrão 3 Revestimento evidenciaram todos os tipos possíveis, com 
destaque para as patentes, que tiveram uma frequência média duas vezes maior que a das em-
presas dos outros padrões. Informações técnicas sobre produtos existentes e melhorias e adap-
tações em processos existentes não puderam se distinguir entre as frequências baixa e média, 
podendo ter sido utilizadas na mesma variação das empresas do Padrão 1 Revestimento. A fala 
do representante da empresa Capa demonstra o esforço inovativo interno de qualificar a empre-
sa em nível avançado:

Então, o que a gente tenta fazer é especializar o centro de pesquisa no Brasil em relação aos ou-
tros. Aqui no Brasil, a gente está focando em grandes diâmetros de tubulação e, por outro lado, 
todo tipo de tecnologia de sondagem. Nesse centro, temos esse tipo de especialização. Em outros 
lugares, você pode ver tubos muito menores. Aqui, fazemos testes em escala real com tubos lar-
gos que em outros centros não conseguimos fazer. Fazemos isso para ampliar a gama de desen-
volvimento que temos.

Quanto aos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, apresentados na Tabela 
5.11, a frequência de utilização das empresas pertencentes ao Padrão 3 Revestimento foi bem 
mais expressiva quando comparadas às empresas dos Padrões 1 e 2. Foi o caso de assistência 
técnica (26% em comparação com 8%) e P&D (32% em comparação com 4%). De acordo com a 
Tabela 5.12, as empresas deste padrão fizeram parcerias com universidades e institutos de pes-
quisa locais com frequência superior que as empresas do Padrão 1 Revestimento (20% em com-
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paração com 6%). Já as parcerias com fornecedores apresentaram valores equivalentes aos das 
empresas dos demais padrões. A declaração do representante da empresa Capa exemplifica as 
interações com universidades para a realização de P&D:

Decidimos nos instalar no campus; justamente foi para otimizar, usufruir a possibilidade de ter 
uma interação muito fluida com a UFRJ. Nós temos um contrato guarda-chuva. Tivemos um cer-
to investimento para formar o parque tecnológico e depois definimos projetos de trabalho com 
diferentes departamentos e professores da UFRJ. Então, a princípio, esse contrato guarda-chuva 
permite ter uma flexibilidade com a universidade e realmente estamos tendo uma interação mui-
to boa. Por um lado, temos desenvolvimento de pessoas, tanto nossas quanto da UFRJ que fazem 
pesquisas aqui e trabalham em parceria com alguns departamentos, seja firmando alguma in-
teração que ele não tem, seja algum trabalho de desenvolvimento. Por outro, ajuda a completar 
toda a gama de teste para a qual nós não temos capacidade.

Os resultados gerados por meio dos mecanismos externos, apresentados na Tabela 5.13, 
sugerem que eles não foram suficientes para diferenciar a capacidade tecnológica das empresas 
do Padrão 3 Revestimento e dos demais padrões, uma vez que apenas dois resultados tiveram 
significância estatística, possuindo os padrões médias similares. Em síntese, o Padrão 3 Revesti-
mento foi composto por empresas que, em média, realizaram mecanismos de aprendizagem in-
traorganizacionais com intensidades bem maiores do que das empresas pertencentes ao Padrão 
1 Revestimento e intensidade semelhante à das empresas do Padrão 2 Revestimento. Ressalta-se 
que, nesse último padrão, as empresas também conseguiram acumular capacidades tecnológi-
cas no nível avançado. Destacou-se a alta frequência de P&D em colaboração com universidades 
e institutos de pesquisa locais. 

5.2.4 Influência dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção 
de poços na indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

5.2.4.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e 
mecanismos de aprendizagem: diferenças e similaridades

Para capturar diferenças entre a frequência relativa do uso dos mecanismos de aprendiza-
gem nos diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção 
e manutenção de poços, foi utilizado o teste ANOVA. Nesse caso, o número de observações foi 
composto por 11 empresas, pesquisadas em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 
2009-2011 e 2012-2014. 

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e manuten-
ção de poços foram detalhados na subseção 5.1.1.3, tendo sido definidos três padrões distintos 
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de empresas: (i) Padrão 1 Produção de Poços: evolução de capacidade inovadora básica à inter-
mediária; (ii) Padrão 2 Produção de Poços: evolução de capacidade de produção à inovadora 
avançada; (iii) Padrão 3 Produção: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial. 
Busca-se, assim, associar esses padrões com os quatro mecanismos internos, os sete mecanismos 
externos, os seis parceiros e os oito possíveis resultados dos mecanismos internos e externos, ao 
longo dos períodos estabelecidos.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional

A Tabela 5.14 apresenta, para cada um dos mecanismos internos, um teste ANOVA para 
diferenças na frequência média do seu uso. Basicamente, a aceitação da hipótese nula para um 
determinado mecanismo indica que, em média, ele foi usado com a mesma frequência por to-
dos os padrões. Nesse caso, como a hipótese nula foi aceita para todos os quatro mecanismos, 
foi possível distinguir as diferenças entre os padrões no que diz respeito ao uso dos mecanismos 
internos. Em outras palavras, pode-se dizer que a intensidade de uso desses mecanismos ajudou 
a explicar os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas na 
área de produção e manutenção de poços.

Tabela 5.14. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção 
e manutenção de poços e variáveis de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Codificação de 

conhecimento
13,201***

Padrão 1 Produção de Poços

32%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

71%

-

Compartilhamento 

interno de 

conhecimento

5,263***
Padrão 1 Produção de Poços

36%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

71%

-

Criação interna de 

conhecimento
6,072***

Padrão 1 Produção de Poços

41%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

82%

-

Integração interna 
de conhecimento

6,523***
Padrão 1 Produção de Poços

30%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

68%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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Para investigar mais detalhadamente as diferenças entre os padrões, foi necessário usar 
um teste estatístico, no qual cada padrão foi comparado com cada um dos demais (e não todos 
ao mesmo tempo, como no teste ANOVA), optando-se pelo teste de Duncan. Nesse caso, como 
foram identificados três distintos padrões, foram feitas três comparações. No limite, o teste indi-
cou que, do ponto de vista estatístico, cada um dos padrões teve uma frequência média distinta 
(frequências baixa, intermediária e alta, de acordo com a Tabela 5.14). Na Tabela 5.14, o teste foi 
estatisticamente significativo para todos os mecanismos internos, atestando que as médias dos 
três padrões diferenciaram-se entre si, ainda que os Padrões 2 e 3 estivessem no grupo de fre-
quência média. 

O resultado encontrado pelo teste ANOVA mostra que os mecanismos internos influen-
ciaram os diferentes padrões de capacidade tecnológica. Isso decorreu da variabilidade desses 
mecanismos entre as empresas na área de produção e manutenção de poços. Seu uso apresen-
tou frequências distintas para todas as empresas da amostra, de acordo com seus padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas maiores ou menores.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

O mesmo teste foi feito para os resultados dos mecanismos de aprendizagem intraorgani-
zacionais, apresentados na Tabela 5.15. Mais uma vez, os padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas na área de produção e manutenção de poços foram as variáveis dependentes, 
enquanto as variáveis independentes foram representadas pelos oito possíveis resultados dos 
mecanismos internos: informações técnicas sobre processos e produtos existentes, melhorias e 
adaptações em processos e produtos existentes, criação de novos processos e produtos, criação 
de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.15. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e 
manutenção de poços e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Tete de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
4,272***

Padrão 1 Produção de Poços

55%

Padrão 2 Produção de Poços 

Padrão 3 Produção de Poços 

86%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
5,798***

Padrão 1 Produção de Poços 

51%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

84%

-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
8,758***

Padrão 1 Produção de Poços

39%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

85%

-



123

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Tete de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
10,666***

Padrão 1 Produção de Poços

35%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

86%

-

Criação de novos 
processos 

11,642***
Padrão 1 Produção de Poços

32%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

85%

-

Criação de novos 
produtos

7,075***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

42%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

68%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
15,975***

Padrão 1 Produção de Poços

8%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

62%

-

Patentes 1,461

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços 

Padrão 3 Produção de Poços

24%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.15 mostra que, entre os resultados dos mecanismos internos, apenas patentes 
não se mostrou estatisticamente significativo. Os demais resultados foram todos significativos a 
1%. De maneira geral, percebe-se que, para todos os mecanismos estatisticamente significativos, 
houve uma distinção entre os Padrões 2 e 3 e o Padrão 1 Produção de Poços.

Por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacio-
nais e de seus possíveis resultados na área de produção e manutenção de poços, apresentados 
nas Tabelas 5.14 e 5.15, verifica-se que, de maneira geral, ajudaram a explicar as diferenças exis-
tentes entre os três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A frequência de uso de 
mecanismos internos foi bem próxima entre as empresas dos Padrões 2 e 3, na maioria dos casos. 

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional

As inferências estatísticas dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais foram 
replicadas para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. A Tabela 5.16 apresenta o 
teste ANOVA para os sete mecanismos externos, representados na primeira coluna: aprendizado 
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com usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação de profissio-
nais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento. As variáveis dependentes foram represen-
tadas pelos três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e ma-
nutenção de poços, tendo sido a relação entre mecanismos externos e padrões estatisticamente 
significativa a 10%, 5% ou 1% para todos os tipos de mecanismo.

Tabela 5.16. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção 
e manutenção de poços e variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Aprendizado com 
usuários líderes

7,839***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

7%

Padrão 3 Produção de Poços

35%
-

Aquisição de 
conhecimento

8,825***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

3%

Padrão 3 Produção de Poços

38%
-

Assistência técnica 10,218***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

10%

Padrão 3 Produção de Poços

43%
-

Contração de 
profissionais

8,938***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

7%

Padrão 3 Produção de Poços

37%
-

Diferentes formas de 
ensino

7,147**

Padrão 1 Produção 

Padrão 2 Produção 

1%

Padrão 3 Produção de Poços

33%
-

P&D 9,121***

Padrão 1 Produção de Poços 

Padrão 2 Produção 

7%

Padrão 3 Produção de Poços

42%
-

Treinamento 6,687***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

11%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

27%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Pela Tabela 5.16, percebe-se que todos os mecanismos externos mostraram-se estatistica-
mente significativos a 1%. Para todos eles, com exceção de treinamento, o Padrão 3 Produção de 
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Poços teve média superior à dos Padrões 1 e 2. Em alguns casos, a frequência média de uso foi 
quase 20 vezes superior para o Padrão 3 Produção de Poços.

Tipos de parceiro interorganizacional

O mesmo teste foi feito para os tipos de parceiro com quem foram realizados os meca-
nismos de aprendizagem interorganizacionais, apresentados na Tabela 5.17. Mais uma vez, os 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção de po-
ços foram as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes foram representadas 
pelos seis tipos de parceiro: clientes, consultorias, firmas competidoras, fornecedores, universi-
dades e institutos de pesquisa locais e universidades e institutos de pesquisa internacionais.

Tabela 5.17. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de produção e manutenção de poços e parceiros

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Clientes 6,779**
Padrão 1 Produção de Poços

7%

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

35%

-

Consultorias 9,083***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

3%

Padrão 3 Produção de Poços

37%
-

Firmas 
competidoras

7,505**

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

2%

Padrão 3 Produção de Poços

34%
-

Fornecedores 10,828***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

6%

Padrão 3 Produção de Poços

40%
-

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

11,011***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

0%

Padrão 3 Produção de Poços

38%
-

Universidades 
e institutos de 
pesquisa locais

6,035**

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

9%

Padrão 3 Produção de Poços

38%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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Pela Tabela 5.17, percebe-se que todos os parceiros foram estatisticamente relevantes para 
a acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção de poços, visto 
que o teste ANOVA mostrou-se estatisticamente significativo para todas as variáveis a 1%. Mais 
uma vez, para todos os parceiros, as empresas do Padrão 3 Produção de Poços tiveram frequên-
cia de realização de parcerias maior que as demais.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Por fim, o teste ANOVA para os resultados dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais é apresentado na Tabela 5.18. Os padrões de acumulação de capacidades tecnológi-
cas na área de produção e manutenção de poços foram as variáveis dependentes, enquanto as 
variáveis independentes foram representadas pelos oito possíveis resultados dos mecanismos 
externos: informações técnicas sobre processos e produtos existentes, melhorias e adaptações 
em processos e produtos existentes, criação de novos processos e produtos, criação de novos 
conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.18. Relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de produção e 
manutenção de poços e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
8,736***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

8%

Padrão 3 Produção de Poços

39% 
-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
11,793***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

7%

Padrão 3 Produção de Poços

42%
-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
7,032**

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

11%

Padrão 3 Produção de Poços

39%
-

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
7,974***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

8%

Padrão 3 Produção de Poços

39%
-

Criação de novos 
processos 

7,074**

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

6%

Padrão 3 Produção de Poços

35%
-

Criação de novos 
produtos

8,390***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

5%

Padrão 3 Produção de Poços

37%
-
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Resultado

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
10,139***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

5%

Padrão 3 Produção de Poços

40%
-

Patentes 6,779**

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

1%

Padrão 3 Produção de Poços

33%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e suas frequências médias 
do uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.18 mostra que, entre os resultados dos mecanismos externos, todos se mostra-
ram estatisticamente significativos. Os resultados para as empresas do Padrão 3 Produção de 
Poços foram sistematicamente superiores aos gerados pelas outras empresas, apontando uma 
relação entre esses resultados e a capacidade tecnológica das empresas.

5.2.4.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas na área de produção e manutenção de poços

Com base nos testes estatísticos da subseção anterior, esta subseção busca ressaltar alguns 
aspectos do uso de mecanismos de aprendizagem por tipo de padrão de acumulação de capa-
cidades tecnológicas na área de produção e manutenção de poços. Cada um dos três padrões é 
destacado a seguir.

(i) Padrão 1 Produção de Poços: evolução de capacidade inovadora básica à intermediária

O Padrão 1 Produção de Poços foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, ele-
varam seus níveis de capacidade inovadora básica à intermediária, como ressaltado na subse-
ção 5.1.2.3. Com relação aos tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional, apre-
sentados na Tabela 5.14, percebe-se a importância de todos, porém os valores médios tiveram 
frequência inferior à dos demais padrões. Entre os mecanismos internos mais utilizados pelas 
empresas do Padrão 1 Produção de Poços, destacaram-se compartilhamento e criação internos 
de conhecimento, apontados na fala do representante da empresa Eta sobre um programa im-
plementado internamente para a gestão da inovação:
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Nós acabamos de implementar um programa que temos desenvolvido há dois anos. É um pro-
grama de inovação em que estamos estimulando que todos os funcionários submetam ideias 
em um fórum offshore para serem avaliadas e processadas. Aquelas que agregarem valor para o 
negócio serão implementadas de maneira estruturada. Nós fizemos por meio de um benchmar-
king de inovação com empresas, como a 3M, Embraer, Globo.com e outras, que foram abertas a 
conversar a respeito dos métodos e processos de gestão de inovação. A partir desse benchmar-
king, criamos nosso programa interno de inovação. Procuramos abarcar tanto a inovação es-
pontânea, aquela em que a pessoa tem uma ideia e a submete a um conjunto de funis com gates 
de aprovação para fluir até virar um projeto e ser implementado, ser comercializado (comercia-
lizado internamente, não necessariamente comercializado para o cliente) quanto o encontro de 
inovação estimulada, em que as áreas que têm determinados desafios os coloquem para a co-
munidade da empresa para coletar ideias, informações e outras ferramentas.

Quanto aos resultados gerados por meio dos mecanismos internos, apresentados na Tabe-
la 5.15, o Padrão 1 Produção de Poços destacou-se por informações técnicas sobre processos e 
produtos existentes. Da mesma forma, os resultados apresentaram médias inferiores que a dos 
outros padrões.

Em relação aos mecanismos externos, as empresas deste padrão variaram os tipos, as par-
cerias e os resultados de modo equiparado às médias das empresas do Padrão 2 Produção de 
Poços, o que pode indicar sua evolução no acúmulo de capacidades tecnológicas. Assistência 
técnica e treinamento destacam-se como os mecanismos mais frequentemente realizados em 
parceria. Por sua vez, as parcerias realizadas, sobretudo, com universidades e institutos de pes-
quisa locais, clientes e fornecedores geraram os mais diversos tipos de resultado, ainda que em 
frequência baixa. Destacaram-se as parcerias direcionadas às informações técnicas e melhorias e 
adaptações em processos existentes.

Conforme a declaração do representante da empresa Eta, as parcerias para melhorias em 
processos começaram a ser realizadas no período de elevação do nível de capacidade tecnológi-
ca das empresas do Padrão 1 Produção de Poços:

Em 2009, começamos a participar de um projeto da Petrobras de processo de design compe-
tition. A Petrobras deu duas alternativas de conceito básico, convidou as empresas a estudar e 
adaptar esses conceitos genéricos para aplicação nesse processo. Apresentamos soluções de sis-
temas de elevação de óleo para dois campos no pré-sal e criamos uma solução de risers.

De modo análogo, o representante da empresa Zeta declarou haver mais projetos em par-
ceria com clientes nos últimos anos:

A gente tem visto, de dois, três anos para cá, realmente uma revitalização dos projetos.
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Portanto, as empresas do Padrão 1 Produção de Poços conseguiram elevar sua capacidade 
tecnológica tanto pelo uso sistemático de mecanismos internos quanto pelo uso de mecanismos 
em parceria. Contudo, o esforço realizado mediante tais mecanismos não foi suficiente para ge-
rarem resultados mais próximos das empresas com nível de inovação avançado, cuja atividade 
de P&D esteve mais presente.

(ii) Padrão 2 Produção de Poços: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada

O Padrão 2 Produção de Poços foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, eleva-
ram seus níveis de capacidade de produção à inovadora avançada. Assim como no Padrão 1 Pro-
dução de Poços, percebe-se, pelas estatísticas da Tabela 5.14, que este padrão pode ser explicado 
por meio dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais.

A frequência de uso dos mecanismos internos possuiu um valor médio intermediário, ten-
do sido superior ao valor de todos os mecanismos usados pelas empresas do Padrão 1 Produção 
de Poços e semelhante ao das empresas do Padrão 3 Produção de Poços. Ressalta-se também 
que as empresas do Padrão 2 Produção de Poços utilizaram os mecanismos internos, em média, 
o dobro de vezes que as empresas do Padrão 1 Produção de Poços, com destaque para criação 
interna de conhecimento (82% em comparação com 42%). Tais mecanismos resultaram, princi-
palmente, em melhorias e adaptações em processos e produtos existentes e na criação de novos 
processos. Conforme realçado na fala do representante da empresa Épsilon, os esforços em pro-
cessos é parte fundamental como método de aprendizagem interno e em parceria:

A Épsilon é uma empresa muito voltada para o processo. Então, tudo é documentado com pro-
cesso específico e acompanhado muito fortemente. A troca de conhecimento de processo acon-
tece mais no desenvolvimento de fornecedores.

A declaração do representante da empresa Delta também exemplifica como a tecnologia 
de big data é utilizada internamente na forma de mecanismo de aprendizagem:

Em relação a big data, nós lançamos The Industrial of Internet, em que a empresa criou uma 
plataforma analítica para utilizar seu banco de dados dentro do seu cloud; uma plataforma de 
open source que permite que qualquer pessoa programe em cima dela. Utiliza sua informação, 
com seu desenvolvedor operacional, para fornecer informação para tomada de decisão. Esse é o 
grande lançamento da Delta, que pode, sim, mudar bastante o mercado.

Quanto aos mecanismos externos, observa-se que tanto sua utilização quanto os tipos de 
parceiro e resultados decorrentes possuíram uma frequência média menor, equiparada à das 
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empresas do Padrão 1 Produção de Poços e inferior à das empresas do Padrão 3 Produção de 
Poços. Isso demonstra que a elevação do nível de capacidade tecnológica foi explicada, particu-
larmente, pelos mecanismos internos, em detrimento dos mecanismos realizados em parceria. O 
esforço inovativo direcionado mais intensamente aos mecanismos internos foi demandado pela 
incorporação de uma nova empresa atuante na área de produção e manutenção de poços e pela 
criação de departamentos internos de P&D no Brasil.

As parcerias das empresas do Padrão 2 Produção de Poços foram firmadas, mais frequen-
temente, com universidades e institutos de pesquisa locais e clientes, para a realização de as-
sistência técnica e treinamento, especialmente. Os resultados dessas parcerias foram vistos em 
melhorias e adaptações em processos e produtos existentes e em informações técnicas sobre 
processos existentes. A fala do representante da empresa Épsilon demonstra a visão da empresa 
quanto às parcerias:

Estamos tentando agora, nos últimos anos, abrir um leque maior, pensando em outras áreas. 
Tentando diversificar para não ficarmos tão dependentes de um cliente só, da Petrobras. Há ain-
da outros detalhes que podemos descobrir que dá para fazer dinheiro, sem ser só com o operador 
de petróleo. Acho que, de certa forma, com o preço tão baixo do barril de petróleo, as empresas 
têm feito menos exploração e mais desenvolvimento de produção.

Em síntese, os esforços em mecanismos internos para gerar resultados em processos foram 
fundamentais para que as empresas acumulassem capacidade tecnológica a partir da aquisição 
de outras empresas e da criação de departamentos internos de P&D. Embora as parcerias tam-
bém tenham sido importantes para a aprendizagem, os mecanismos internos parecem ter sido 
determinantes para avançar ao nível de inovação avançado.

(iii) Padrão 3 Produção de Poços: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial

O Padrão 3 Produção de Poços foi representado por empresas que, de 2003 a 2014, man-
tiveram seus níveis de capacidade inovadora de liderança mundial. Assim como nos padrões 
anteriores, este padrão pode ser explicado estatisticamente por meio dos mecanismos de apren-
dizagem intraorganizacionais.

O uso de mecanismos internos foi evidenciado para empresas do Padrão 3 Produção de 
Poços, com destaque para criação interna de conhecimento, usado o dobro de vezes que as 
empresas do Padrão 1 Produção de Poços. Esses mecanismos geraram resultados superiores aos 
das empresas do Padrão 1, destacando-se criação de novos processos, melhorias e adaptações 
e informações técnicas sobre processos e produtos existentes, como é apontado pela fala do 
representante da empresa Alfa:
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Os programas que desenvolvemos para otimização de solda geram redução de tempo de proces-
so em atividades-gargalo, maior qualidade, menores retrabalhos ou problemas de você ter que 
fazer maior controle de inspeção de peças.

Contudo, a permanência em capacidade inovadora de liderança mundial parece ter deri-
vado dos mecanismos externos e dos decorrentes resultados realizados por meio de parcerias. 
As empresas do Padrão 3 Produção de Poços mostraram ter feito todos os tipos de parceria, em 
frequência muito superior à dos demais padrões. Foi o caso, por exemplo, das parcerias com 
fornecedores (40% em comparação com 6%), universidades e institutos de pesquisa locais (38% 
em comparação com 9%) e clientes (35% em comparação com 7%). Além disso, esse foi o único 
padrão da área de produção e manutenção de poços que fez parcerias com universidades e ins-
titutos de pesquisa internacionais.

Os mecanismos externos utilizados em parceria apresentaram um valor médio superior 
ao dos demais padrões. P&D em colaboração com parceiros foi realizado em uma frequência de 
42%, contra 7% pelas empresas do Padrão 1 Produção de Poços e Padrão 2 Produção de Poços. 
Como exposto pelas declarações dos representantes das empresas Alfa e Gama, as parcerias fo-
mentam P&D básicos:

A gente faz muita pesquisa básica na parte de escoamento multifásico, que é em parceria (Geren-
te de P&D da empresa Alfa).

A inovação tem sempre o objetivo de atender a uma demanda ou um gap tecnológico do cliente. 
Então, por exemplo, se o cliente precisa de um equipamento para trabalhar numa determinada 
condição que não existe, desenvolvemos uma solução para aquela condição (Diretor Comercial 
e de Marketing da empresa Gama).

De modo semelhante, assistência técnica (43% em comparação com 10%) e aquisição de 
conhecimento (38% em comparação com 3%) também foram destaque para as empresas do 
Padrão 3 Produção de Poços. A fala dos representantes das empresas exemplifica essas parcerias:

Nossa infraestrutura de testes feita no Brasil foi construída similar a uma unidade que existe na 
matriz. Então, a capacidade técnica para testar sistemas de produção submarina, nós a temos. 
O que ainda está em fase de desenvolvimento é uma etapa na sequência, que hoje a gente vem 
desenvolvendo com fornecedor ou com universidades (Gerente de P&D da empresa Alfa).

O cliente indica qual é a necessidade. Por exemplo, a Petrobras precisava transportar o óleo e gás 
de uma maneira mais econômica e rentável. Nós aumentamos a resistência do material, conse-
guimos diminuir a espessura. Trabalhamos em conjunto para conseguir esse propósito. É preciso 
unir toda a cadeia (Diretor de Tecnologia da empresa Capa).
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No tocante aos resultados das parcerias das empresas do Padrão 3 Produção de Poços, as 
patentes foram as implicações mais expressivas, em comparação com as empresas dos demais 
padrões (33% em comparação com 1%). Todos os outros resultados foram evidenciados, com 
variação bastante superior ao valor médio das empresas dos outros padrões.

As parcerias geraram aprimoramento tanto em produtos quanto em processos, como é 
possível verificar pela fala dos representantes das empresas Alfa e Gama:

Hoje, a gente desenvolve conceitos para nossos clientes aqui no Brasil em sistema de separação 
submarina. Nós temos qualificação de novos materiais, novos revestimentos, para aguentar 
maiores temperaturas, maiores pressões, para que a gente tenha maior produtividade. Nós fa-
zemos desenvolvimento de novos processos aqui também. Desenvolvimento de novos processos 
de solda orbital, desenvolvimento de novos conceitos de solda para reduzir custos, aumentar efi-
ciência de processos, tornar o processo mais robusto. Isso a gente faz em parceria com universida-
de, faz internamente; então, tem uma gama muito grande de atividades que hoje nós já fazemos 
com os clientes (Gerente de P&D da empresa Alfa).

As inovações são realizadas em duas vertentes. Na parte de processo, de engenharia e fabricação, 
fomos atrás de consultores que tinham mais conhecimento do que a gente, para aprender com 
eles. Na parte de produto, começamos a dar um direcionamento diferente para repensar a ma-
neira como fabricamos nosso equipamento, depois fomos para outro nível implementando uma 
mudança de design no produto, deixando mais compacto e menos custoso (Diretor Comercial e 
de Marketing da empresa Gama).

Em síntese, a permanência das empresas do Padrão 3 Produção de Poços no nível de ino-
vação de liderança mundial deveu-se muito às parcerias e aos resultados decorrentes delas. Esse 
padrão de empresas esteve engajado com as universidades e clientes para desenvolver produtos 
inovadores à base de P&D básicos, compatíveis para a exploração do pré-sal.

5.2.5 Síntese da influência dos mecanismos de aprendizagem 
nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Uma síntese dos resultados encontrados sobre a relação entre mecanismos de aprendiza-
gem e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de petróleo e gás entre 
2003 e 2014 é apresentada a seguir para as áreas de serviços de perfuração e equipamentos asso-
ciados, revestimento e completação de poços e produção e manutenção de poços.

Primeiramente, para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, verifi-
cou-se que os Padrões 2 e 3 usaram os mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais em 
frequência semelhante e com maior intensidade que o Padrão 1 Perfuração. Em relação aos resul-
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tados obtidos com esses mecanismos, novamente houve maior frequência para as empresas dos 
Padrões 2 e 3.

Já o panorama para os mecanismos externos foi distinto. Inicialmente, as médias do Pa-
drão 3 Perfuração para todas as categorias (mecanismos, parceiros e resultados) foram sempre 
maiores ou iguais às dos demais padrões. Em alguns casos, as empresas do Padrão 2 Perfuração 
equipararam-se às do Padrão 3, utilizando mecanismos, parcerias e resultados, no mínimo, com 
o dobro da frequência que as empresas do Padrão 1 Perfuração, o que demonstra como as parce-
rias foram importantes para as empresas no Padrão 3 Perfuração. Em outras palavras, isso explica, 
em parte, a permanência no nível de capacidade tecnológica de liderança mundial para o padrão 
durante o período considerado.

Usando exemplos encontrados na pesquisa de campo, as empresas do Padrão 3 Perfuração 
estiveram, de maneira geral, sempre preocupadas em estabelecer parcerias com todo tipo de 
organização, o que foi evidenciado pelas suas médias, por vezes dez vezes superior. Na área de 
serviços de perfuração e equipamentos associados, essas parcerias ocorreram, principalmente, 
para desenvolvimento de novas tecnologias em empresas clientes. As empresas dos Padrões 1 
e 2, por sua vez, apresentaram iniciativas mais tímidas em relação a parcerias, ainda que alguns 
resultados obtidos no Padrão 2 tenham sido maiores. Isso se deveu principalmente ao fato de as 
empresas do Padrão 2 Perfuração estarem há mais tempo estabelecidas no Brasil; logo, com mais 
experiência em parcerias.

Assim como na área de serviços de perfuração e equipamentos associados, as diferenças 
entre os padrões na área de revestimento e completação de poços em relação aos mecanismos 
internos seguiram comportamento parecido. Inicialmente, os mecanismos internos foram utili-
zados pelas empresas de todos os padrões, com intensidade de uso e resultados equiparados 
para as empresas dos Padrões 2 e 3.

Como evidenciado pela pesquisa de campo, os esforços individuais das empresas do Pa-
drão 2 Revestimento foram muito importantes para elevar seu nível de capacidade tecnológica, 
que ocorreu devido à incorporação de outras empresas atuantes na área e à formação de depar-
tamentos de P&D no Brasil. Logo, também houve um esforço dessas empresas no que tange aos 
mecanismos em parceria, equiparado ao das empresas do Padrão 3 Revestimento, na maioria 
dos casos.

Os dados que se mostraram estatisticamente significativos para os mecanismos externos 
evidenciaram que as parcerias foram firmadas, principalmente, com fornecedores, na mesma 
intensidade para todos os padrões, e com universidades e institutos de pesquisa locais, mais 
frequentemente para as empresas dos Padrões 2 e 3. Destaca-se, ainda, que as empresas do Pa-
drão 3 Revestimento realizaram P&D em parceria em intensidade muito maior que as demais 
empresas. Por sua vez, os resultados de tais parcerias não tiveram variação significativa entre as 
empresas dos três padrões.
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Da mesma forma, na área de produção e manutenção de poços, os mecanismos internos ti-
veram desempenho semelhante. Tais mecanismos e os resultados decorrentes foram superiores 
para as empresas dos Padrões 2 e 3, chegando ao dobro da frequência muitas vezes. No caso das 
empresas do Padrão 3 Produção de Poços, os mecanismos internos mostraram-se importantes 
para a manutenção do seu nível de capacidade tecnológica de liderança mundial. Por sua vez, as 
empresas do Padrão 2 Produção de Poços empregaram esforços internos para elevar seu nível de 
capacidade tecnológica por meio da aquisição de empresas da área de produção e manutenção 
de poços e da criação de departamentos de P&D no Brasil.

No que se refere aos mecanismos externos, as empresas do Padrão 3 Produção de Poços 
destacaram-se em todas as categorias (mecanismos, parceiros e resultados), com frequência su-
perior à das empresas dos demais padrões.

É importante ressaltar que, além do teste ANOVA, foram realizadas diferentes estimativas 
econométricas com os dados obtidos pela pesquisa. Essas estimativas foram omitidas deste tra-
balho apenas porque seus resultados apontavam para as mesmas conclusões obtidas com o 
teste ANOVA. Como se trata de uma amostra pequena, no entanto, os resultados do teste ANOVA 
foram mais robustos. 

5.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho 
da indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção busca inferir a relação entre os padrões e os níveis de acumulação de capa-
cidades tecnológicos das empresas de petróleo e gás pesquisadas e algumas variáveis de de-
sempenho competitivo – produtividade do trabalho (receita bruta de vendas pelo número de 
trabalhadores) e proporção das receitas obtidas com exportação. Essa análise foi feita tanto por 
uma abordagem qualitativa, pela realização de entrevistas com as empresas de petróleo e gás e 
de workshops com especialistas do setor, quanto por uma abordagem quantitativa, por inferên-
cias estatísticas com métodos distintos dos questionários aplicados.

As estimativas estatísticas entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e de-
sempenho foram feitas por meio de ANOVA e regressões. Esses testes foram organizados em três 
subseções: a subseção 5.3.1 analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e seus desempenhos; 
na subseção 5.3.2, a mesma relação é observada para a área de revestimento e completação de 
poços; por fim, na subseção 5.3.3, faz-se essa análise para a área de produção e manutenção de 
poços. 
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5.3.1 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
serviços de perfuração e equipamentos associados no desempenho 
da indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados da indústria de petróleo e 
gás no Brasil, entre 2003 e 2014, e algumas variáveis selecionadas de desempenho das empresas. 
Essa relação foi testada por meio de ANOVA, assim como foi feito na subseção 5.2.

Para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, o número de observa-
ções foi composto por nove empresas da amostra, em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 
2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014. Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
foram os mesmos definidos na subseção 5.1.2.1: (i) Padrão 1 Perfuração: permanência em capa-
cidade inovadora básica; (ii) Padrão 2 Perfuração: permanência em capacidade inovadora inter-
mediária; (iii) Padrão 3 Perfuração: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial. 
Busca-se, assim, associar esses padrões (variáveis explicativas) com as variáveis de desempenho 
(variáveis dependentes).

A Tabela 5.19 apresenta o teste ANOVA para as duas variáveis de desempenho na primeira 
coluna: produtividade do trabalho (em reais por trabalhador) e proporção das receitas obtidas 
com exportação (em %). As relações entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológi-
cas e as duas variáveis de desempenho mostraram-se positivas e estatisticamente significativas 
a 1%. Tanto na produtividade do trabalho quanto na variável de exportação, o teste de Duncan 
delimitou duas diferenças de médias entre os três padrões de capacidade tecnológica na área de 
serviços de perfuração e equipamentos associados. 

Tabela 5.19. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de serviços 
de perfuração e equipamentos associados e variáveis de desempenho

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Produtividade do 
trabalho

5,654***  Padrão 1 Perfuração

R$ 154.192,20

Padrão 2 
Perfuração

R$ 425.536,70

Padrão 3 
Perfuração

R$ 639.559,50

Proporção das receitas 
obtidas com exportação

0,603

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

9,48%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de serviços de perfuração e equipamentos associados e as variáveis de desempenho 

(ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem 
respeito aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados 

na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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A Tabela 5.19 mostra que a média da produtividade do trabalho para as empresas dos dife-
rentes padrões para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados foi substancial-
mente distinta. A produtividade média para as empresas do Padrão 3 Perfuração, por exemplo, 
foi quase seis vezes maior que a das empresas do Padrão 1 Perfuração (R$ 154.192,20 contra R$ 
639.559,50). As empresas no Padrão 2 Perfuração, por sua vez, tiveram produtividade média de 
R$ 425.536,70, valor intermediário em relação aos outros padrões. De maneira geral, nessa área, 
maiores níveis de capacidade tecnológica inovadora corresponderam a maiores níveis de produ-
tividade. 

Pela pesquisa de campo com as empresas do Padrão 2 Perfuração, elas fizeram investimen-
tos pontuais em inovação, pois não possuíam departamentos de P&D dedicados, o que ajuda a 
justificar o fato de terem estagnado no nível de inovação intermediário. A declaração do repre-
sentante da empresa Épsilon aponta que o processo de aquisição de outra empresa do setor 
também impactou nos esforços para acúmulo de capacidade inovativa e na elevação do market 
share:

Temos aumentado o market share, mas era para estarmos muito melhores. Despendemos muita 
energia com a fusão da Ômega, enquanto isso não estávamos pensando tão fortemente em ino-
vação. Afinal de contas, estávamos adquirindo uma empresa grande e íamos adquirir a tecnolo-
gia, o portfólio de serviços dela.

As entrevistas com os representantes das empresas do Padrão 3 Perfuração confirmaram 
seu melhor desempenho produtivo em decorrência dos investimentos em inovações, os quais 
configuraram a permanência na capacidade tecnológica de liderança mundial:

A Delta está sempre adotando novas ideias que o mercado tem dificuldade de aceitar. É algo que 
mantemos, pois traz grandes ganhos per capita. É capacitação humana (Diretor Executivo da 
empresa Delta).

Há vários resultados decorrentes da inovação: a produtividade aumentou, nossos custos hoje 
diminuíram, estamos introduzindo produtos novos no mercado (Diretor Comercial e de Marke-
ting da empresa Gama).

A Zeta continua sendo a número um em termos de serviços. Se você vir o valor de mercado na 
bolsa de Nova Iorque, ela é o dobro das outras duas ou das outras três remanescentes. Isso man-
tém a Zeta muito à frente do mercado. Eu não vejo nenhum dos nossos competidores fazendo o 
movimento que a Zeta fez (Diretor da empresa Zeta).

Por outro lado, os resultados para inserção externa, medidos pelo percentual da receita 
obtida com exportações, revelam que as empresas de todos os padrões tiveram resultados se-
melhantes: pouco menos de 10% das receitas foram obtidas com exportações. A semelhança 
de desempenho exportador entre as empresas faz com que a ANOVA não seja estatisticamente 
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significativa. Em outras palavras, o nível de capacidade tecnológica das empresas nessa área não 
estava relacionado com seu desempenho exportador.

De acordo com a pesquisa de campo, não houve uma participação de destaque no mer-
cado externo das empresas na área de serviços de perfuração e equipamentos associados. Isso 
ocorreu, em parte, devido às exigências de especificações técnicas aos produtos demandados 
pelo principal cliente do mercado de petróleo e gás brasileiro, a Petrobras. As empresas informa-
ram que foram requisitados determinados detalhamentos aos produtos, os quais levaram à per-
da de competitividade no mercado externo. A declaração do representante da empresa Gama 
expõe essa problemática:

Só há um operador no Brasil, a Petrobras, que não desenvolve campos em outros lugares do mun-
do; então, como vamos exportar os equipamentos? Como vamos exportar se os equipamentos 
seguem um padrão próprio de especificação, ou seja, o equipamento que você faz para a Petro-
bras só serve para a Petrobras? Como vamos tornar a indústria conhecida se os operadores que 
operam no mundo todo não conhecem nossa indústria? Então, o primeiro problema de competi-
tividade é tornar uma indústria conhecida. E não é por falta de competência, porque a indústria 
brasileira tem competência para várias coisas.

Por sua vez, o representante da Petrobras informou que há a compreensão dentro da com-
panhia de que as exigências de especificações técnicas dificultam a exportação e a diversificação 
no mercado. Ciente disso, a Petrobras está modificando sua forma de contratação, de modo que, 
possivelmente, seja verificado um comportamento diferente das empresas nos anos futuros.

A Petrobras adotou as especificações técnicas antes de as normas internacionais serem empre-
gadas. Logo, a Petrobras está à frente das normas internacionais. As normas da Petrobras são 
criadas com base em algum problema apresentado, visando sempre à segurança da operação. É 
necessário um nível alto de especificações técnicas para garantir a segurança. Contudo, a Petro-
bras já está mudando esse comportamento e contratando por especificações de funcionamento, 
e não mais por especificações técnicas (Representante da Petrobras).

5.3.2 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas na 
área de revestimento e completação de poços no desempenho 
da indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas na área de revestimento e completação de poços da indústria de petróleo e gás no Brasil, 
entre 2003 e 2014, e algumas variáveis selecionadas de desempenho das empresas. Assim como 
na área de serviços de perfuração e equipamentos associados, analisada na subseção 5.3.1, uti-
lizou-se a ANOVA.
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Na área de revestimento e completação de poços, o número de observações foi composto 
por dez empresas da amostra, nos quatro triênios estabelecidos. Os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas foram os mesmos definidos na subseção 5.1.2.2: (i) Padrão 1 Revesti-
mento: permanência em capacidade inovadora intermediária; (ii) Padrão 2 Revestimento: evolu-
ção de capacidade de produção à inovadora avançada; (iii) Padrão 3 Revestimento: permanência 
em capacidade inovadora avançada. Busca-se, assim, associar esses padrões (variáveis explicati-
vas) com as variáveis de desempenho (variáveis dependentes).

A Tabela 5.20 apresenta o teste ANOVA para as duas variáveis de desempenho na primeira 
coluna: produtividade do trabalho (em reais por trabalhador) e proporção das receitas obtidas 
com exportação (em %). Assim como na área de serviços de perfuração e equipamentos associa-
dos, o teste de Duncan delimitou duas diferenças de média entre os três padrões de capacidade 
tecnológica para apenas uma das variáveis analisadas: produtividade do trabalho.

Tabela 5.20. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
revestimento e completação de poços e variáveis de desempenho

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Produtividade do 
trabalho

3,648*** 
Padrão 1 

Revestimento

R$ 186.960,40

Padrão 2 
Revestimento

Padrão 3 
Revestimento

R$ 545.470,80

 -

Proporção das receitas 
obtidas com exportação

0,837

Padrão 1 Perfuração

Padrão 2 Perfuração

Padrão 3 Perfuração

10,68%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de revestimento e completação de poços e as variáveis de desempenho. Os símbo-
los *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos 
resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mes-

ma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.20 mostra que a média de produtividade do trabalho das empresas do Padrão 2 
Revestimento e do Padrão 3 Revestimento foi aproximadamente quatro vezes maior que a mé-
dia das empresas do Padrão 1 Revestimento. Diferentemente do encontrado para a área de ser-
viços de perfuração e equipamentos associados, para a área de revestimento e completação de 
poços, os dois grupos de empresas com maiores níveis de capacidade tecnológica ficaram com 
média similar. Esse resultado é particularmente interessante quando se percebe que as empresas 
dos Padrões 2 e 3 são aquelas que chegaram ao último triênio com nível de inovação avançado. A 
diferença de níveis de capacidade dessas empresas para aquelas do Padrão 1 Revestimento pare-
ce estar relacionada com sua produtividade do trabalho. A fala dos representantes das empresas 
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demonstra como os investimentos em inovação possibilitaram o aumento de produtividade e 
de market share: 

O cimento autocicatrizante tem impacto no tempo de sonda. Numa sonda que custa um milhão 
de dólares por dia, conseguimos economizar um valor significativo (Diretor da empresa Zeta).

Com os investimentos feitos de alguns anos para cá, a Iota desenvolveu produtos que somente 
ela tem capacidade de fornecer (Presidente da Região Brasil da empresa Iota).

Nos últimos anos, considerando todo o processo de pesquisa, inovação e diversificação de ser-
viços, realmente tem ajudado a aumentar o market share de forma exponencial (Analista de 
Mercado e Negócios da empresa Épsilon).

Os resultados para desempenho exportador não se mostraram suficientemente relaciona-
dos com o nível de capacidade tecnológica das empresas na área de revestimento e completa-
ção de poços. Assim como na área de serviços de perfuração e equipamentos associados, a razão 
que justificou o fraco desempenho das empresas no mercado internacional estava, em parte, 
relacionada com as exigências de especificações técnicas nos produtos demandados pela Petro-
bras. Conforme comentado pela empresa Iota, há exageros por parte da Petrobras, pois existem 
espaços para a otimização dos recursos, caso ocorra a flexibilização pelo lado da companhia. O 
representante da empresa Capa também abordou os empecilhos criados pelas exigências de 
especificações técnicas na inserção internacional:

O mercado brasileiro é muito específico, porque passou muitos anos principalmente fornecendo 
para uma única empresa muito técnica, muito demandante e que definiu várias características 
específicas para suas necessidades. Quando iniciamos o processo de partir para o mercado de 
exportação, passamos e ainda estamos passando por um processo de adaptação. Quando você 
vai para determinados mercados, determinados clientes, eles têm outras necessidades, seguem 
outras regulamentações, você tem que se adaptar (Diretor de Tecnologia da empresa Capa).

Além disso, as exigências impostas pela Petrobras às empresas locais prejudicam seu forne-
cimento às outras operadoras. Como destacado pelo representante da Shell, as empresas forne-
cedoras acabam mantendo sua produção voltada ao mercado doméstico:

Nós pedimos exigências para as empresas, a Petrobras pede outras e isso não permite que ela ou 
qualquer outro fornecedor possa padronizar, reduzir custo, garantir qualidade, tempos de entre-
ga mais curtos e exportação (Representante da empresa Shell).
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5.3.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de produção e manutenção de poços no desempenho 
da indústria de petróleo e gás no Brasil (2003-2014)

Esta subseção analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas na área de produção e manutenção de poços da indústria de petróleo e gás no Brasil, entre 
2003 e 2014, e algumas variáveis selecionadas de desempenho das empresas. Assim como nas 
outras áreas, utilizou-se a ANOVA.

Na área de produção e manutenção de poços, o número de observações foi composto 
por 11 empresas da amostra, nos quatro triênios estabelecidos. Os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas foram os mesmos definidos na subseção 5.1.2.3: (i) Padrão 1 Produção 
de Poços: evolução de capacidade inovadora básica à intermediária; (ii) Padrão 2 Produção de 
Poços: evolução de capacidade de produção à inovadora avançada; (iii) Padrão 3 Produção de 
Poços: permanência em capacidade inovadora de liderança mundial. Busca-se, assim, associar 
esses padrões (variáveis explicativas) com as variáveis de desempenho (variáveis dependentes).

A Tabela 5.21 apresenta o teste ANOVA para as duas variáveis de desempenho na primeira 
coluna: produtividade do trabalho (em reais por trabalhador) e proporção das receitas obtidas 
com exportação (em %). As relações entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológi-
cas e as duas variáveis de desempenho mostraram-se positivas e estatisticamente significativas 
a 1%. Diferentemente das duas áreas anteriores, o teste de Duncan delimitou duas diferenças de 
médias entre os três padrões de capacidade tecnológica na área de produção e manutenção de 
poços para as duas variáveis analisadas. 

Tabela 5.21. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
produção e manutenção de poços e variáveis de desempenho

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Produtividade do 
trabalho

10,132***  Padrão 1 Produção de Poços

R$ 229.758,70

Padrão 2 Produção de Poços

Padrão 3 Produção de Poços

R$ 603.134,50

-

Proporção das receitas 
obtidas com exportação

8,065***

Padrão 1 Produção de Poços

Padrão 2 Produção de Poços

5,47%

Padrão 3 Produção de Poços

45,87%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste 
de diferença entre os padrões na área de produção e manutenção de poços e as variáveis de desempenho (ANOVA). Os 
símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respei-
to aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na 

mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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A Tabela 5.21 mostra que a produtividade média das empresas do Padrão 2 Produção de 
Poços e do Padrão 3 Produção de Poços foi aproximadamente três vezes maior do que a das em-
presas do Padrão 1 Produção de Poços (R$ 229.758,70 versus R$ 603.134,50). De maneira geral, 
conclui-se que o nível de capacidade das empresas nessa área estava diretamente relacionado 
com seu desempenho competitivo. Embora no último triênio as empresas do Padrão 3 Produção 
de Poços estivessem no nível de capacidade tecnológica de liderança mundial e as do Padrão 2 
Produção de Poços, no nível de capacidade tecnológica avançada, apresentaram resultados se-
melhantes. As declarações das empresas do Padrão 3 Produção de Poços apontam os impactos 
da acumulação de capacidades tecnológicas em nível de liderança mundial:

Esta fábrica é a maior de subsea do mundo. É a fábrica mais completa. Não tem nenhuma fábri-
ca da Gama no mundo que faça todos os equipamentos num lugar só. Esta é a única fábrica da 
Gama que faz tudo no mesmo lugar e que está com os procedimentos mais modernos do mundo. 
Os produtos que desenvolvemos nos últimos anos tornaram nossa organização no Brasil centro 
de excelência da Gama (Diretor Comercial e de Marketing da empresa Gama).

Nós miramos o market share das nossas vendas de produtos novos e realmente essa porcenta-
gem tem aumentado. Nosso foco é aumentar essa porcentagem com produtos de maior valor 
agregado (Diretor de Tecnologia da empresa Capa).

A Alfa teve um aumento considerável no seu market share no avanço da tecnologia para a nova 
linha de equipamentos para o pré-sal. Onde a gente era o terceiro fornecedor da Petrobras na li-
nha de equipamentos submarinos, hoje nos tornamos o segundo, bastante próximos ao primeiro 
(Gerente de P&D da empresa Alfa).

A declaração do representante da empresa Épsilon exemplifica o esforço das empresas do 
Padrão 2 Produção de Poços em elevar seu nível de capacidade tecnológica para avançado no 
período considerado pela pesquisa. Mais uma vez, ressalta-se a importância do desafio de ex-
ploração do pré-sal para a acumulação de capacidades tecnológicas das empresas de petróleo 
e gás.

Há determinadas áreas que geralmente estão na vanguarda do desenvolvimento, sempre usan-
do o estado da arte. Aqui no Brasil é um caso assim, justamente por causa de deep water e pré-
-sal. Como as barreiras, os limites foram aumentando muito rapidamente, a tecnologia teve que 
ir atrás. Então, a gente teve que investir em tecnologia. Investir em pesquisa aqui no Brasil dá 
resultado porque senão não conseguiríamos acompanhar o pré-sal, com mais de dois mil metros 
de lâmina d’água. Se a empresa não investe em tecnologia, está fora de mercado. Então, é muito 
nítido isso na indústria de petróleo. Isso acontece com a Épsilon. Se deixamos de investir numa 
área específica, notamos que vamos perdendo market share (Analista de Mercado e Negócios 
da empresa Épsilon).
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Ainda, na área de produção e manutenção de poços, os resultados relacionados à inserção 
externa foram os únicos que parecem estar relacionados com o nível de capacidade tecnológica 
das empresas. Essa relação, por sua vez, deu-se de maneira distinta entre as empresas nessa área: 
enquanto as empresas do Padrão 1 Produção de Poços e do Padrão 2 Produção de Poços tiveram 
média de receita com exportação pouco maior que 6%, as empresas do Padrão 3 Produção de 
Poços revelaram média quase nove vezes superior (45,87%). Isso porque as empresas desenvol-
veram produtos inovadores para o mundo, direcionados à exploração em águas ultraprofundas, 
que se tornaram atrativos no mercado externo.

Nesse caso, as exigências de especificações técnicas pela Petrobras não parecem ter im-
pactado na competitividade internacional dos produtos, conforme explicita o representante da 
empresa Alfa:

Nós exportamos e agora vamos começar a exportar mais. Essa planta aqui no Brasil foi criada 
não só para atender à demanda regional, mas também para atender à demanda de outras re-
giões desse produto que a gente fabrica aqui.
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Esta seção apresenta uma discussão dos resultados encontrados pela pesquisa e, a partir 

dela, algumas recomendações práticas de estratégias empresariais e políticas públicas para a in-
dústria de petróleo e gás no Brasil. Foi dividida em três subseções: na subseção 6.1, discutem-se 
os resultados encontrados a partir do modelo analítico e das principais questões propostas pela 
pesquisa; na subseção 6.2, são elaboradas algumas implicações para estratégias empresariais e 
políticas públicas; por fim, na seção 6.3, apresentam-se algumas limitações e recomendações 
para pesquisas futuras.

6.1 Discussão dos resultados

O objetivo da pesquisa foi analisar algumas questões relacionadas à competitividade da 
indústria de petróleo e gás no Brasil, entre 2003 e 2014, e o papel das capacidades tecnológicas 
inovadoras. Inicialmente, foram identificados níveis e padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas das empresas que compõem a indústria brasileira de petróleo e gás. Em seguida, 
analisou-se o uso de diferentes mecanismos de aprendizagem, como também a forma como 
afetaram os níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. Por último, testaram-
-se os resultados gerados pela acumulação de capacidades tecnológicas por meio de impactos 
no desempenho competitivo das empresas (produtividade do trabalho e inserção internacio-
nal). Essas três etapas buscaram analisar não apenas diferenças e semelhanças entre as empresas 
pesquisadas, mas também três áreas tecnológicas distintas dentro das próprias empresas: (i) ser-
viços de perfuração e equipamentos associados; (ii) revestimento e completação de poços; (iii) 
produção e manutenção de poços. 

A pesquisa contou com evidências primárias obtidas por meio de entrevistas e aplicação 
de questionários a diretores e gestores de empresas de petróleo e gás e da realização de um wor-
kshop com vários agentes da indústria (empresários, fornecedores, consultores, pesquisadores 
de institutos de pesquisa e universidades e representantes de órgãos governamentais). Foram 
analisadas evidências qualitativas e quantitativas mediante testes estatísticos, tendo havido a 
adesão de 14 empresas fornecedoras de primeiro elo da cadeia de petróleo e gás no Brasil, que 
representavam pelo menos 80% dessa indústria no país.

Levando em consideração a relevância da indústria de petróleo e gás para o Brasil – com 
participação no PIB do país próxima dos 10% nos últimos anos, petróleo e seus derivados são 
produtos de grande relevância na pauta exportadora e algumas das principais fontes energéti-
cas do país –, é possível afirmar que esse processo teve impactos positivos também no aumento 
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da capacidade tecnológica da indústria brasileira como um todo. Nesse sentido, averiguou-se 
que essa indústria manteve e/ou elevou sua capacidade tecnológica para as diferentes áreas 
analisadas.

Os resultados encontrados para cada uma das três etapas do objetivo de pesquisa são res-
saltados a seguir.

6.1.1 Acumulação de capacidades tecnológicas 

Foram identificadas significativas diferenças entre as empresas da indústria de petróleo 
e gás no Brasil, mais especificamente, não só entre elas, mas também dentro delas (em relação 
às suas áreas tecnológicas). Essas diferenças fizeram-se valer por meio de duas abordagens de 
análise: níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A abordagem por níveis 
foi representada por uma escala em cinco níveis (um nível de capacidade de produção e quatro 
níveis de capacidades inovadoras) de complexidade e novidade de atividades tecnológicas que 
a empresa poderia implementar em um dado período de tempo, enquanto a abordagem por pa-
drões combinou empresas que acumularam níveis similares de capacidade tecnológica ao longo 
do tempo (entre 2003 e 2014 para esta pesquisa), identificando uma determinada trajetória. Os 
principais resultados são apresentados na sequência:

• Os resultados da pesquisa mostram que as empresas de petróleo e gás no Brasil encon-
travam-se em padrões distintos de acumulação de capacidades tecnológicas para três 
importantes áreas (serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento 
e completação de poços e produção e manutenção de poços), sugerindo que reco-
mendações de estratégias empresariais e de políticas públicas que tratam da indústria 
como um todo homogêneo escondem a complexidade e a variabilidade das atividades 
inovadoras e das capacidades tecnológicas relacionadas a elas. Isso é importante não 
apenas para formuladores de políticas públicas, como também para gestores de em-
presas de petróleo e gás, que devem possuir estratégias distintas de acumulação de 
capacidades tecnológicas para as distintas áreas.

• Para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, para todos os perío-
dos analisados, todas as empresas (as quatro no primeiro e segundo triênios, as seis no 
penúltimo triênio ou as nove no último triênio) apresentaram o nível de capacidade 
de produção e o nível de capacidade inovadora básica, ou seja, foram empresas capa-
zes de implementar não apenas atividades de produção com base no uso de tecnolo-
gias e sistemas de produção existentes, como também de fazer pequenas melhorias 
e adaptações nessas tecnologias. Apenas 25% das empresas da amostra acumularam 
o nível de liderança mundial no primeiro e segundo triênios, 33% das empresas no 
terceiro triênio, a partir da entrada de duas empresas na amostra, e 44% das empresas 
no último triênio, devido à entrada de três empresas na amostra. O nível 5 refere-se à 
capacidade da empresa de implementar atividades inovadoras à base de P&D, relativas 
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à criação e desenvolvimento de tecnologias de processo e organização da produção, 
novas para o mundo e que abriram oportunidades para a entrada em novos negócios.

• Na área de revestimento e completação de poços, nos dois primeiros triênios, 75% das 
empresas da amostra acumularam o nível de capacidade inovadora básica, número 
que aumentou para 80% com a entrada de duas empresas na amostra no terceiro triê-
nio e para 100% pela entrada de mais duas empresas no último triênio. Apenas 13% 
das empresas nos dois primeiros triênios e 20% nos dois últimos triênios acumularam 
o nível 5 de inovação.

• Por fim, na área de produção e manutenção de poços, no primeiro triênio, 75% das 
empresas da amostra acumularam o nível 2 de capacidade inovadora, número que au-
mentou para 82% com a entrada de três empresas na amostra no segundo e terceiro 
triênios e para 100% com a entrada de mais duas empresas no último triênio. Apenas 
13% das empresas no primeiro triênio, 27% das empresas no segundo e no terceiro 
triênios e 36% no último triênio acumularam o nível 5 de inovação. 

6.1.2 Influência dos mecanismos de aprendizagem na 
acumulação de capacidades tecnológicas

As diferenças entre as empresas pesquisadas de petróleo e gás no Brasil em termos de ní-
veis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, destacadas na subseção anterior, fi-
zeram-se valer por diversas fontes de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais. 
Os mecanismos internos representaram a geração interna de conhecimento por parte da empre-
sa, por meio de criação, compartilhamento, integração e codificação interna; já os mecanismos 
externos, os fluxos e ligações de saber tecnológico entre empresas e demais organizações do 
sistema de inovação, como universidades, institutos de pesquisa, consultores, competidores e 
outras empresas ao longo da cadeia produtiva (fornecedores e clientes). Essas ligações envol-
veram diversos tipos de interação (P&D, aquisição de conhecimento, treinamento, assistência 
técnica etc.) e geraram diferentes resultados (melhorias em produtos ou processos, criação de 
conhecimentos científicos, patentes etc.). Foram encontradas incidências distintas de tipos de 
mecanismo de aprendizagem, tipos de parceria envolvidos nesses mecanismos e tipos de resul-
tado gerados entre as empresas pesquisadas. Os principais resultados são ressaltados a seguir:

• Assim como foram encontrados diferentes níveis de capacidade e padrões de acumu-
lação tecnológica para as empresas de petróleo e gás estudadas nesta pesquisa, foram 
identificadas diferenças em relação às fontes usadas para o desenvolvimento das ca-
pacidades tecnológicas. Em todas as áreas, os mecanismos de aprendizagem intra e 
interorganizacionais estiveram correlacionados com o nível de capacidade tecnológica 
das empresas.

• Para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, o uso e os resultados 
dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais tiveram maior intensidade nas 
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empresas do Padrão 2 Perfuração e Padrão 3 Perfuração do que nas empresas do Pa-
drão 1 Perfuração. Todos os parceiros foram estatisticamente relevantes para a acumu-
lação de capacidades tecnológicas na área. De maneira geral, para todos os parceiros, 
o Padrão 3 Perfuração foi aquele em que a frequência de uso foi maior, com números 
significativamente maiores que a média das empresas do Padrão 1 Perfuração e do Pa-
drão 2 Perfuração. Para os resultados tecnologicamente mais complexos, como criação 
de novos produtos, conhecimentos científicos e patentes, o Padrão 3 Perfuração teve 
frequência média de uso muito superior à dos demais padrões. Para resultados menos 
complexos, como melhorias e adaptações em produtos existentes e informações téc-
nicas sobre produtos existentes, o Padrão 2 Perfuração e o Pedrão 3 Perfuração ficaram 
no mesmo grupo de média. As empresas dos Padrões 1 e 2 apresentaram iniciativas 
mais tímidas em relação a parcerias, ainda que alguns resultados obtidos para o Padrão 
2 tenham sido maiores. Isso se deveu principalmente porque as empresas do Padrão 2 
Perfuração estavam há mais tempo estabelecidas no Brasil; logo, tinham mais experiên-
cia em parcerias.

• Para a área de revestimento e completação de poços, o uso dos mecanismos de apren-
dizagem intraorganizacionais e seus decorrentes resultados tiveram maior impacto na 
acumulação de capacidades tecnológicas nas empresas do Padrão 2 Revestimento. 
Como se trata de empresas que não operavam regularmente na área e passaram a atuar 
mediante a aquisição de empresas, elas tiveram que intensificar os esforços internos 
para alcançar o nível de capacidade tecnológica avançado, como, por exemplo, pela 
criação de departamento de P&D no Brasil. Apenas três mecanismos externos foram 
estatisticamente significativos: aquisição de conhecimento, assistência técnica e P&D. 
Da mesma forma, apenas parcerias com fornecedores e universidades e institutos de 
pesquisa locais mostraram-se relacionadas com o nível de capacidade inovadora das 
empresas na área. Ainda nesse sentido, a maioria dos resultados obtidos pelo uso dos 
mecanismos externos não ajudou a explicar a capacidade tecnológica das empresas de 
petróleo e gás da amostra da pesquisa. Mesmo nos casos em que houve significância 
estatística, os padrões apresentaram médias similares, o que mostra que os resultados 
dessas empresas foram semelhantes independentemente do seu nível de capacidade 
tecnológica.

• Por fim, na área de produção e manutenção de poços, os esforços em mecanismos in-
ternos para gerar resultados em processos foram fundamentais para que as empresas 
do Padrão 2 Produção de Poços acumulassem capacidade tecnológica a partir da aqui-
sição de outras empresas e da criação de departamentos internos de P&D. Embora as 
parcerias também tenham sido importantes para a aprendizagem, os mecanismos in-
ternos parecem ter sido determinantes para avançar ao nível de inovação avançado. No 
caso dos mecanismos externos, todos os parceiros foram estatisticamente relevantes 
para a acumulação de capacidades tecnológicas. Mais uma vez, para todos os parceiros, 
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as empresas do Padrão 3 Produção de Poços tiveram frequência de realização de par-
cerias maior que as demais. Existiu uma relação entre esses resultados e a capacidade 
tecnológica das empresas, com destaque para aquelas do Padrão 3 Produção de Poços, 
que se mantiveram, durante todo o tempo analisado, com nível de capacidade inova-
dora de liderança mundial.

6.1.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho competitivo

As últimas conclusões deste trabalho ficam a cargo dos impactos da acumulação de ca-
pacidades tecnológicas no desempenho competitivo da indústria de petróleo e gás no Brasil. 
O desempenho da indústria, medido por meio de indicadores de produtividade do trabalho e 
proporção das receitas obtidas com exportação, pode ser resumido nos tópicos a seguir:

• De maneira geral, para as três áreas tecnológicas, as variáveis de produtividade do tra-
balho estavam correlacionadas com o nível de capacidade tecnológica das empresas 
da amostra da pesquisa. Já para a variável de inserção externa, apenas na área de pro-
dução e manutenção de poços houve relação com o nível de capacidade tecnológica 
inovadora das empresas.

• Para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, a produtividade mé-
dia para as empresas do Padrão 3 Perfuração, por exemplo, foi quase seis vezes maior 
que a das empresas do Padrão 1 Perfuração (R$ 154.192,20 contra R$ 639.559,50). As 
empresas do Padrão 2 Perfuração, por sua vez, tiveram produtividade média de R$ 
425.536,70, valor intermediário entre os outros padrões. De maneira geral, nesta área, 
maiores níveis de capacidade tecnológica inovadora corresponderam a maiores níveis 
de produtividade do trabalho.

• Na área de revestimento e completação de poços, diferentemente do encontrado para 
a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, os dois grupos de em-
presas com maiores níveis de capacidade tecnológica ficaram com média similar. Esse 
resultado é particularmente interessante quando se percebe que as empresas do Pa-
drão 2 Revestimento e Padrão 3 Revestimento foram aquelas que chegaram ao último 
triênio com nível de capacidade inovadora avançado. A diferença entre os níveis de 
capacidade dessas empresas e daquelas do Padrão 1 Revestimento parece estar rela-
cionada com sua produtividade do trabalho.

• Por fim, na área de produção e manutenção de poços, a produtividade média das em-
presas do Padrão 2 Produção de Poços e Padrão 3 Produção de Poços foi aproximada-
mente três vezes maior do que a das empresas do Padrão 1 Produção (R$ 229.758,70 
versus R$ 603.134,50). De maneira geral, conclui-se que o nível de capacidade das em-
presas nesta área estava diretamente relacionado com seu desempenho competitivo. 

• Em relação à inserção externa, não houve uma participação de destaque no mercado 
externo das empresas nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados 
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e revestimento e completação de poços, devido, em parte, às exigências de especifica-
ções técnicas aos produtos demandadas pelo principal cliente do mercado de petróleo 
e gás brasileiro, a Petrobras. A grande variedade de requisitos impostos aos produtos 
levou à perda de competitividade no mercado externo e condicionou o comportamen-
to das empresas direcionadas ao mercado doméstico.

• Na área de produção e manutenção de poços, a relação da inserção externa com o nível 
de capacidade tecnológica das empresas deu-se de maneira distinta entre os padrões: 
enquanto as empresas do Padrão 1 Produção de Poços e do Padrão 2 Produção de Po-
ços apresentaram média de receita com exportação pouco maior que 6%, as empresas 
do Padrão 3 Produção de Poços tiveram média quase nove vezes superior (45,87%). Isso 
porque as empresas desenvolveram produtos inovadores para o mundo, direcionados 
à exploração em águas ultraprofundas, que se tornaram atrativos no mercado externo. 
Ainda, nesta área, as exigências de especificações técnicas pela Petrobras não impacta-
ram a competitividade internacional dos produtos.

6.2 Implicações para estratégias empresariais e políticas públicas

Algumas ações de políticas públicas ou empresariais não geram os efeitos desejados por 
incorporarem conceitos estreitos ou limitados de tecnologia e inovação. Sendo assim, torna-se 
necessário levar em consideração os seguintes pontos.

Esclarecimentos sobre a perspectiva ampla de tecnologia e inovação

• A tecnologia não é somente maquinaria ou equipamentos, muito menos apenas insta-
lações físicas e laboratórios. Embora essa associação seja comum, sabe-se que, em mui-
tos casos, a mera aquisição de equipamentos mais modernos não implica necessaria-
mente avanços. Equipamentos tecnologicamente avançados exigem conhecimentos 
de capital humano qualificado e especializado para serem operados. Existe também 
um sistema organizacional capaz de integrar as diversas especialidades profissionais 
e as instalações físicas num uso eficiente da tecnologia e sua posterior adaptação e 
aprimoramento.

• Assim como a tecnologia, a inovação deve ser compreendida de maneira abrangente, 
ou seja, muito além do tradicional high-end à base de P&D. Inovação também envolve 
um contínuo de atividades que variam da imitação duplicativa, em vários níveis de mo-
dificação com base em engenharia (como é típico das indústrias alemãs de máquinas, 
líderes globais em vários segmentos), até os mais avançados níveis de P&D. A visão 
limitada de inovação, incorporada em diferentes estratégias empresariais e de políticas 
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governamentais, ignora o papel das atividades inovadoras básicas, que são, em muitos 
casos, precondições para o engajamento em atividades inovadoras mais sofisticadas.

• Essa perspectiva abrangente é de fundamental importância para compreender a dinâ-
mica do processo de inovação, particularmente no contexto de economias em desen-
volvimento, como a do Brasil. Nesse caso, a maioria das empresas ainda se encontra 
no processo de evoluir de níveis de capacidade de produção para níveis progressivos 
de capacidades tecnológicas inovadoras, especialmente de níveis básicos para níveis 
superiores.

Perspectivas sobre capacidades tecnológicas de produção e inovadoras

• A capacidade tecnológica é um conjunto ou estoque de recursos à base de conheci-
mento que permite às empresas realizar tanto as atividades de produção ou operacio-
nais quanto as de inovação. Enquanto as capacidades de produção estão relacionadas 
a atividades de uso/operação de tecnologias e de sistemas de produção existentes, 
a capacidade inovadora permite realizar modificações em tecnologias existentes ou 
mesmo gerar novas tecnologias.

• A distinção entre os dois tipos de capacidade tecnológica é essencial para melhor en-
tender o desempenho competitivo de uma empresa e indústria. É possível produzir 
milhões de toneladas de determinado produto com alta eficiência, sem, no entanto, 
ter capacidade para realizar mudanças no seu processo produtivo. Nesse caso, uma 
empresa pode ter capacidade tecnológica de produção avançada sem ter nenhuma 
capacidade tecnológica de inovação.

• Maior capacidade tecnológica de produção pode permitir ganhos no desempenho téc-
nico de uma empresa, enquanto maior capacidade tecnológica inovadora pode per-
mitir a criação de tecnologias mais difíceis de ser copiadas ou de oportunidades para 
entrada em novos segmentos de mercado. Assim, ambos os tipos de capacidade tec-
nológica devem ser nutridos na empresa, embora requeiram estratégias diferenciadas.

Empresas na mesma indústria e áreas tecnológicas de uma mesma empresa são diferentes

• Os resultados da pesquisa mostram que as empresas de petróleo e gás no Brasil encon-
travam-se em padrões distintos de acumulação de capacidades tecnológicas para três 
importantes áreas (serviços de perfuração e equipamentos associados, revestimento 
e completação de poços e produção e manutenção de poços), sugerindo que reco-
mendações de estratégias empresariais e de políticas públicas que tratam da indústria 
como um todo homogêneo escondem a complexidade e a variabilidade das atividades 
inovadoras e das capacidades tecnológicas relacionadas a elas. Isso é importante não 
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apenas para formuladores de políticas públicas, como também para gestores de em-
presas de petróleo e gás, que devem possuir estratégias distintas de acumulação de 
capacidades tecnológicas para as distintas áreas. 

• Para a área de serviços de perfuração e equipamentos associados, para todos os perío-
dos analisados, todas as empresas (as quatro no primeiro e segundo triênios, as seis no 
penúltimo triênio ou as nove no último triênio) apresentaram o nível de capacidade 
de produção e o nível de capacidade inovadora básica, ou seja, foram empresas capa-
zes de implementar não apenas atividades de produção com base no uso de tecnolo-
gias e sistemas de produção existentes, como também de fazer pequenas melhorias 
e adaptações nessas tecnologias. Apenas 25% das empresas da amostra acumularam 
o nível de liderança mundial no primeiro e segundo triênios, 33% das empresas no 
terceiro triênio, a partir da entrada de duas empresas na amostra, e 44% das empresas 
no último triênio, devido à entrada de três empresas na amostra. O nível 5 refere-se à 
capacidade da empresa de implementar atividades inovadoras à base de P&D, relativas 
à criação e desenvolvimento de tecnologias de processo e organização da produção, 
novas para o mundo e que abriram oportunidades para a entrada em novos negócios.

• Na área de revestimento e completação de poços, nos dois primeiros triênios, 75% das 
empresas da amostra acumularam o nível de capacidade inovadora básica, número 
que aumentou para 80% com a entrada de duas empresas na amostra no terceiro triê-
nio e para 100% pela entrada de mais duas empresas no último triênio. Apenas 13% 
das empresas nos dois primeiros triênios e 20% nos dois últimos triênios acumularam 
o nível 5 de inovação.

• Por fim, na área de produção e manutenção de poços, no primeiro triênio, 75% das 
empresas da amostra acumularam o nível 2 de capacidade inovadora, número que au-
mentou para 82% com a entrada de três empresas na amostra no segundo e terceiro 
triênios e para 100% com a entrada de mais duas empresas no último triênio. Apenas 
13% das empresas no primeiro triênio, 27% das empresas no segundo e no terceiro 
triênios e 36% no último triênio acumularam o nível 5 de inovação.

Diversificação industrial

• A indústria brasileira de petróleo e gás acumulou níveis de capacidade tecnológica de 
liderança mundial nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados e 
produção e manutenção de poços, havendo uma persistência dessa trajetória, com 
produção industrial cada vez mais concentrada nos equipamentos para extração de 
petróleo em águas ultraprofundas. Contudo, confiar no sucesso atual e insistir em fazer 
mais do mesmo pode levar ao enfraquecimento gradual das capacidades inovadoras 
conquistadas até aqui e, consequentemente, à deterioração do desempenho compe-
titivo.
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• Há esforços ainda muito incipientes de diversificação por parte das empresas brasilei-
ras de petróleo e gás no tocante às atividades relacionadas aos serviços e equipamen-
tos dessa indústria para outras atividades industriais que sejam novas para o Brasil.

Exposição à competição global

• Em relação à inserção externa, não houve uma participação de destaque no mercado 
externo das empresas nas áreas de serviços de perfuração e equipamentos associados 
e revestimento e completação de poços, devido, em parte, às exigências de especifica-
ções técnicas aos produtos demandadas pelo principal cliente do mercado de petróleo 
e gás brasileiro, a Petrobras. A grande variedade de requisitos impostos aos produtos 
levou à perda de competitividade no mercado externo e condicionou o comportamen-
to das empresas direcionadas ao mercado doméstico. No caso da área de produção 
e manutenção de poços, as exigências de especificações técnicas pela Petrobras não 
parecem ter impactado tanto na competitividade internacional dos produtos. Isso por-
que as empresas desenvolveram produtos inovadores para o mundo, direcionados à 
exploração em águas ultraprofundas, que se tornaram atrativos no mercado externo.

• Cabe à política industrial perseguir metas de internacionalização da indústria brasileira 
de petróleo e gás. Nesse sentido, um alinhamento estratégico com a Petrobras faz-se 
necessário quanto à padronização dos serviços e equipamentos. Ressalta-se a iniciativa 
em curso de flexibilização do conteúdo local, que passou a contar com créditos relacio-
nados à exportação de serviços e equipamentos.

• É importante considerar a experiência internacional da Noruega, cuja internacionali-
zação da indústria de petróleo e gás tem sido uma alta prioridade no arcabouço de 
sua política industrial. O objetivo contemplou a utilização da capacidade tecnológica 
desenvolvida internamente para o mercado internacional, fortalecendo, dessa forma, 
o crescimento e desenvolvimento do cluster de petróleo no país no longo prazo. Atual-
mente, os produtos e sistemas avançados criados na Noruega competem com sucesso 
no mercado global, inclusive no Brasil.

Natureza colaborativa e sistêmica da capacidade tecnológica, da inovação e da aprendizagem 
tecnológica

• Esta pesquisa corrobora a ideia de que se foi o tempo em que as empresas eram autos-
suficientes em capacidades tecnológicas e realizavam atividades inovadoras de forma 
individual. Verificou-se que grande parte das capacidades tecnológicas inovadoras foi 
acumulada por meio de parcerias com universidades e institutos de pesquisa locais, 
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consultores e agentes ao longo da cadeia produtiva (fornecedores e clientes). Empre-
sas que acumularam níveis mais avançados de capacidade tecnológica têm sido mais 
proativas no estabelecimento de vários arranjos colaborativos com esses tipos de par-
ceiro para a realização de atividades inovadoras. A distribuição das capacidades tecno-
lógicas, para além dos muros das empresas, assim como o envolvimento de parceiros 
externos no processo de inovação, é irreversível e confirma a fragmentação das ativi-
dades inovadoras.

• Essa tendência impõe novos desafios aos gestores, que precisam diariamente criar me-
canismos de interface com parceiros diversos, assim como aprimorar práticas de coor-
denação e integração de conhecimentos externos, vindos de parceiros distintos, para 
dar eficácia ao processo de inovação.

• Por sua vez, a gestão dos mecanismos de aprendizagem cada vez mais demanda capa-
cidades gerenciais para interagir com uma gama vasta de parceiros. Isso acontece não 
só em nível local, mas especialmente em nível internacional para empresas que preci-
sam sustentar ou alcançar níveis de capacidade tecnológica de classe mundial.

Formação diferenciada de capital humano

• Ações para aumentar e melhorar a oferta de recursos humanos, criando massa crítica 
altamente qualificada, são necessárias para atingir objetivos de inovação na indústria 
de petróleo e gás. É importante que o ensino superior público e privado e o sistema de 
treinamento dentro das empresas forneçam conhecimentos e habilidades apropriados 
para o alinhamento com novas capacidades inovadoras essenciais para a diversificação 
industrial.

• É relevante fazer a distinção entre capital humano relacionado a uma tecnologia exis-
tente, cujo mindset vem sendo preparado desde os bancos das universidades e apro-
fundado pelas empresas, e capital humano para se engajar em atividades tecnológicas 
novas para a indústria e o país, como as relacionadas à diversificação industrial. É pre-
ciso que as empresas, em sintonia com as universidades, engajem-se na preparação 
desses diferentes tipos de capital humano.

Políticas industriais e financiamento público para inovação

• Como se sabe, a indústria de petróleo e gás no Brasil foi deliberadamente desenvolvida 
pelo Estado, por meio da Petrobras, como parte do processo de industrialização do país. 
Depois de um intervalo de relativa ausência de políticas industriais no fim da década 
de 1980 e durante os anos 1990, algumas políticas industriais foram implementadas no 
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Brasil nos últimos anos, com o objetivo geral de fortalecer e expandir a base industrial 
brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas. O foco foi no 
estímulo à inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade.74 Foram 
elas: Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE, 2004-2008), Política 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP, 2008-2010) e Plano Brasil Maior (PBM, 2011-2014), 
que apresentavam algumas especificidades. Por exemplo, a PITCE propunha um foco 
maior em opções estratégicas (semicondutores, software, bens de capital e fármacos) 
e atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia, biomassa/energia 
renováveis). Já a PDP e o PBM envolviam um conjunto muito amplo de setores indus-
triais subdivididos em programas e blocos mais específicos. Em todas essas políticas 
industriais, as ações voltaram-se muito mais para instrumentos de financiamento e in-
centivos fiscais para a expansão produtiva do que para a inovação. As medidas volta-
das à inovação concentraram-se na criação de mecanismos de financiamento público, 
principalmente por meio do BNDES e da Finep, e de incentivos fiscais. Houve também a 
implementação de instrumentos de proteção do mercado doméstico para alguns seto-
res específicos (por exemplo, reforço de políticas de conteúdo local em alguns setores 
industriais e proteções tarifárias de importação) e metas de curto prazo incompatíveis 
com a melhor avaliação de uma política industrial. Até mesmo a PITCE, que na teoria 
voltava-se para setores considerados estratégicos, resultou na prática mais em conjun-
tos abrangentes de iniciativas, com forte predomínio de ações horizontais.

• Particularmente para a indústria petrolífera, a PITCE, a PDP e o PBM explicitaram metas 
e objetivos específicos para o setor. Nas linhas de ação horizontais da PITCE, estabe-
leceu-se a meta de fortalecer a cadeia produtiva de petróleo e gás por meio da Rede 
Brasil de Tecnologia, que consistia na implantação de 165 projetos para a substituição 
competitiva de importações. A PDP tinha como objetivos para a indústria de petróleo 
e gás a liderança mundial e a conquista de mercados por meio da autossuficiência em 
petróleo e da revitalização e ampliação da indústria nacional, em bases competitivas 
sustentáveis, na implantação de projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior. Estipula-
ram-se as metas para o Brasil aumentar a produção de petróleo e gás natural e manter 
os 75% (já praticados) em conteúdo local nos projetos. Já o PBM objetivou ampliar a 
participação no fornecimento de bens e serviços de empresas nacionais; promover a 
inovação, incentivando a cooperação e o desenvolvimento tecnológico; aumentar a 
qualificação dos recursos humanos; incentivar polos produtivos e tecnológicos e a for-
mação de empresas-âncora da cadeia de fornecedores de petróleo, gás e naval; e diver-
sificar as exportações e promover a internacionalização das empresas brasileiras. Para 
isso, as medidas propostas contemplavam a manutenção no novo marco regulatório 
do petróleo dos recursos de participações governamentais (royalties) para inovação e 
capacitação da indústria de petróleo; a permissão do acesso das empresas à parte dos 
recursos da cláusula de P&D dos contratos de concessão para exploração, desenvolvi-

74 Ver ABDI (2016).
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mento e produção de petróleo e gás natural, firmados pela ANP e operadoras; a integra-
ção do conhecimento, inovação e tecnologia no conteúdo local brasileiro a partir das 
redes temáticas e sistema tecnológico da Petrobras; a identificação de oportunidades 
e de estímulo ao desenvolvimento e à nacionalização de equipamentos, sistemas com-
plexos e serviços de valor agregado para a indústria de petróleo, gás e naval brasileira; 
o mapeamento de demandas tecnológicas não atendidas internamente para formação 
de parcerias tecnológicas entre empresas brasileiras e estrangeiras, entre outras. Na 
prática, o PBM expandiu linhas de crédito e incentivos para inovação por intermédio do 
BNDES e da Finep. Essas propostas, no entanto, não chegaram a ser consolidadas e fo-
ram descontinuadas com o fim do programa, em 2014. Deve-se chamar atenção, nesse 
caso, à necessidade de continuidade e de um horizonte de longo prazo no desenho de 
políticas industriais voltadas para a inovação.

• Verificou-se, no workshop e nas entrevistas de campo com representantes de empresas 
de petróleo e gás realizados por esta pesquisa, que a oferta de linhas de crédito para 
o investimento produtivo e inovativo não constitui hoje um problema para o setor no 
Brasil. Contudo, as linhas de crédito para inovação disponíveis carecem de processos 
mais ágeis e menos burocráticos. Devido às exigências financeiras, esses recursos es-
tão disponíveis com maior facilidade apenas para empresas de grande porte e exigem 
detalhes técnicos que muitas vezes inibem sua procura. Por outro lado, faltam às em-
presas conhecimento e organização na captação de recursos financeiros para inovação. 
Nesse aspecto, parece essencial a necessidade de uma maior simplificação e divulga-
ção do acesso ao financiamento público existente destinado à inovação.

• A indústria e as políticas não têm demonstrado ações permanentes de desenvolvimen-
to de fornecedores locais, particularmente de médias e pequenas empresas em ascen-
são tecnológica e com potencial para ingresso no mercado internacional. Tais empre-
sas, tanto originadas das grandes empresas existentes quanto start-ups provenientes 
de empreendedores individuais, vinculados ou não às empresas da indústria, poderiam 
ter um papel importante no processo de diversificação industrial, assim como na sus-
tentação de capacidades inovadoras.

• As políticas públicas para inovação precisam balancear a ênfase dada aos incentivos 
a atividades de P&D nas universidades e institutos de pesquisa e nas empresas (não 
apenas grandes, mas também nas médias e pequenas, incluindo fornecedores). Em-
bora tenham sido criados alguns mecanismos de financiamento público para projetos 
de pesquisa aplicada entre empresas e institutos de pesquisa e universidades (como é 
o caso da cláusula de P&D da ANP), as interações entre essas organizações devem ser 
cada vez maiores. Além disso, as universidades devem ir além da ciência e fortalecer as 
parcerias com as empresas para que saibam o que estas estão demandando.

• No caso específico da cláusula de P&D e inovação da ANP, a qual destina 1% da receita 
bruta de campos com grandes produções para atividades dessa natureza, cabe incen-
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tivar uma crescente presença das empresas fornecedoras no acesso a esse recurso. Em-
bora a atualização dessa cláusula, em 2015, já tenha flexibilizado no sentido de incluir 
a participação das empresas fornecedoras, nota-se ainda certo distanciamento delas, 
seja pela burocratização excessiva da ANP, seja pela falta de interesse das operadoras 
na interação. De acordo com as evidências encontradas neste trabalho, as parcerias 
para desenvolvimento tecnológico entre as empresas fornecedoras do primeiro elo e a 
Petrobras foram essenciais para a acumulação de capacidades tecnológicas, ao ponto 
de garantir níveis de liderança mundial às empresas. Nesse sentido, entende-se que a 
ANP deve atuar em prol do estreitamento das relações entre as operadoras e as empre-
sas fornecedoras, tanto do primeiro quanto dos demais elos, gerando valor e inovação 
na cadeia de petróleo e gás.

Políticas públicas devem evitar o protecionismo exacerbado

• A busca por uma política pública de inovação em uma perspectiva colaborativa e sistê-
mica não significa, no entanto, um controle protecionista exacerbado. Uma política de 
inovação deve também fornecer um ambiente de pressão competitiva. Um ambiente 
econômico competitivo sistêmico é importante para o desenvolvimento de capacida-
des inovadoras, pois somente ele estimula o esforço contínuo por parte das empresas 
em inovar. Restrições às importações, por exemplo, dificultam o próprio processo de 
aprendizagem e acumulação de capacidades tecnológicas dentro das empresas.

• Apesar de ser um mecanismo bastante sofisticado, a exigência de conteúdo local pre-
cisa estar alinhada à política industrial de petróleo e gás. Um caminho a seguir pode 
considerar a concentração de esforços em áreas tecnológicas do setor em que o país 
pretende ser mais competitivo internacionalmente. Por exemplo, a indústria de petró-
leo e gás brasileira adquiriu alta capacidade tecnológica em serviços e equipamentos 
para a exploração em águas ultraprofundas, estabelecendo empresas fornecedoras em 
nível de liderança mundial. A exigência de conteúdo local poderia focar áreas mais es-
tratégicas e flexibilizar aquelas em que a indústria brasileira é pouco representativa.

• É importante considerar o exemplo de experiências internacionais em políticas de 
conteúdo local para a indústria de petróleo e gás. Por exemplo, a Noruega não impôs 
requisitos de conteúdo local à sua indústria de petróleo e gás. Para induzir a maior 
participação de serviços e equipamentos locais nos investimentos, as empresas com 
elevado percentual de conteúdo local eram favorecidas nas rodadas de licitações. De 
forma análoga, no Reino Unido, não houve uma participação efetiva para estimular o 
desenvolvimento da cadeia de fornecedores por meio de políticas públicas. Contudo, 
as operadoras de petróleo que utilizam alto índice de conteúdo local tinham as novas 
rodadas licitatórias facilitadas. Na Indonésia, o objetivo principal da política de conteú-
do local era desenvolver capacidades locais que habilitassem as empresas domésticas 
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a competir no mercado nacional, regional e internacional de petróleo onshore. Desse 
modo, estabeleceram-se diferentes faixas de conteúdo local para segmentos estratégi-
cos da cadeia.

Políticas públicas devem ser avaliadas

• A despeito das dificuldades de avaliar uma política industrial, a avaliação constante de 
políticas públicas é essencial para seu aperfeiçoamento. No Brasil, alguns estudos têm 
buscado a avaliação de políticas públicas, principalmente no que se refere à inovação. 
Essa avaliação ocorre em termos do impacto de uma dada política na produtividade 
das empresas e seus gastos com inovação. No país, percebe-se que, em geral, essas 
políticas carecem de uma elaboração baseada em evidências coletadas diretamente 
do setor produtivo a que se referem, isto é, que se atenham a um diagnóstico crível 
das necessidades e demandas do setor. Um estudo voltado para uma indústria especí-
fica (como a petrolífera) e, mais ainda, atinente às suas áreas tecnológicas (sua cadeia 
produtiva, por conseguinte) pode fornecer uma perspectiva mais pormenorizada das 
necessidades, bem como contribuir com a racionalização de mecanismos de monitora-
mento e avaliação de políticas públicas.

6.3 Limitações e recomendações para pesquisas futuras

Apesar dos seus méritos, esta pesquisa apresentou também algumas limitações. Primei-
ramente, não foram examinadas todas as empresas da indústria de petróleo e gás brasileira e 
sabe-se que, mesmo para aquelas que foram examinadas, existem diferenças entre suas diver-
sas unidades fabris (dentro e fora do Brasil). Dessa maneira, os resultados estatísticos devem ser 
sempre analisados com cautela, com a necessidade de observar a correlação e não a causalidade 
das variáveis.

Além disso, a pesquisa focou os últimos 12 anos, enquanto uma melhor observação da tra-
jetória ou de um padrão de acumulação de capacidades tecnológicas requer um tempo maior, 
por se tratar de um processo longo e histórico, como mencionado no background da indústria 
de petróleo e gás, na subseção 4.3. Com um período de análise maior, muito provavelmente as 
trajetórias encontradas teriam sido distintas.

Por fim, embora tenham sido realizadas entrevistas como forma de ampliar os resultados 
estatísticos obtidos, não se pode afirmar que essas empresas foram profundamente estudadas, 
visto que foi realizada apenas uma entrevista com cada uma delas.

Sugere-se para pesquisas futuras um acompanhamento das trajetórias de acumulação de 
capacidades tecnológicas das empresas de petróleo e gás no Brasil por um período maior, de ma-
neira a incorporar maiores alterações em suas trajetórias de aprendizagem. Além disso, a mesma 
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estratégia empírica pode ser utilizada para analisar outras indústrias que não a de petróleo e 
gás, de forma a encontrar quais seriam as relações existentes entre processos de aprendizagem, 
capacidade inovadora e desempenho competitivo. 
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