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RESUMO 

 

O princípio da geração de propriedade intelectual pode ser considerado um fator incentivador 

de geração de novas tecnologias, produtos e processos e requer a criação de empresas 

inovadoras, como também a proteção e transferência de tecnologias em várias áreas de 

conhecimento, principalmente as inovações que sejam voltadas para a necessidade do 

mercado. A inovação como atividade de mercado é a exploração de novas ideias para 

melhorar os negócios, criando vantagens competitivas e gerando sucesso, podendo ser 

realizada pela empresa, individualmente ou em parceria com outras empresas instituições ou 

também adaptando ideias de outras empresas nacionais ou estrangeiras. Dessa forma, a Rede 

de Petróleo e Gás de Sergipe associa-se com outras redes no Estado e no Brasil como também 

com empresas internacionais, com o objetivo de se integrar com instituições, governos e 

empresas em ações que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva do petróleo, gás e 

energia, estimulando a ampliação e aberturas de novos empreendimentos, além do 

investimento em PD&I. A Rede também investe na promoção do desenvolvimento de 

produtos e serviços com qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente e responsabilidade 

social e o fortalecimento das empresas, através de capacitação, certificação, proteção das 

inovações, focando na conquista de novos mercados. Assim, o presente estudo apresenta o 

resultado de uma pesquisa sobre a geração da propriedade intelectual na Rede Petrogas/SE 

com o objetivo de mapear a proteção intelectual nas empresas com base tecnológica da Rede. 

Metodologicamente, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, a qual foi 

realizada na própria Rede com entrevistas e perguntas semiestruturadas aos gestores e visita 

ao SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – e, por fim, o 

processamento dos dados e interpretação dos resultados. Como resultado preliminar da 

pesquisa, pode-se identificar que ainda é pequeno o número de empresas da Rede Petrogas/SE 

com inovações protegidas e/ou que tenham realizado transferências de tecnologia, apesar de 

toda a inovação e tecnologia existentes, parcerias realizadas e captação de recursos, 

necessitando de uma cultura mais atuante entre as empresas da Rede sobre a importância de se 

proteger uma invenção, um equipamento ou um processo. 
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ABSTRACT 

 

The principle of generation of intellectual property can be considered a supportive factor for 

generating new technologies, products and processes and requires the creation of innovative 

companies, as well as the protection and transfer of technology in various fields of 

knowledge, especially innovations that are aimed to the market need. Innovation as market 

activity is the exploration of new ideas to improve business, creating competitive advantages 

and generating success, being performed by the company, individually or in partnership with 

other companies or institutions also adapting ideas of other domestic or foreign companies. 

Thus, the Petroleum Network and Sergipe gas is associated with other networks in the state 

and in Brazil as well as with international companies in order to integrate with institutions, 

governments and companies in actions that favor the development of the production chain oil, 

gas and energy, stimulating the expansion and new ventures openings, in addition to 

investment in RD & I. The Network also invests in promoting the development of products 

and services with quality, safety, respect for the environment and social responsibility and the 

strengthening of companies, through training, certification, protection of innovations, 

focusing on new markets. The present study reports the results of a research on the generation 

of intellectual property in Petrogas Network / SE in order to map the intellectual protection in 

companies with technology-based Network. Methodologically, were conducted literature 

searches and field research, which was performed in the Network and semistructured 

interviews with questions to managers and visit the SEBRAE - Brazilian Service of Support 

for Micro and Small Enterprises - and, finally, data processing and interpretation of results. 

As a preliminary search result, you can identify what is still a small number of companies 

Petrogas Network / SE protected innovations and / or who have completed technology 

transfers, despite all the existing innovation and technology, made partnerships and funding 

resources, requiring a more active culture among Network companies on the importance of 

protecting an invention, a device or process. 
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1. INTRODUÇÃO 

A inovação como atividade de mercado é a exploração de novas ideias para melhorar 

os negócios, criando vantagens competitivas e gerando sucesso, podendo ser realizada pela 

empresa, individualmente ou em parceria com outras empresas, instituições ou também 

adaptando ideias de outras empresas nacionais ou estrangeiras.    

Para Shumpeter (1982), a inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que 

alteram os métodos de produção, criando novas formas de organização do trabalho, e ao 

produzir novas mercadorias, possibilita a abertura de novas mercadorias mediante a criação de 

novos usos e consumos.  

O processo de inovação e de acumulação de aprendizagem tornou-se assunto 

estratégico nos debates de desenvolvimento do país e regiões. Ciência, Tecnologia e Inovação 

(C,T&I) são elementos chaves para o crescimento, a competitividade e o desenvolvimento de 

empresas, industrias, regiões e países (VIOTTI e MACEDO, 2003). 

Algumas leis no Brasil definem o termo inovação, sendo que esses conceitos estão 

diretamente relacionados ao mercado, ou seja, de acordo com a inovação especifica de cada 

organização, estabelecida pelas empresas. A Lei nº 10.973 define que a inovação é a 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviço. (BRASIL, Lei nº 10.973, 2004, p. 1).  

No Brasil, apesar da vigência de Leis nº 10. 973 e nº 11. 487 e de leis estaduais que 

estimulam a pratica de inovação nas empresas, o fomento e a cooperação das universidades e 

as empresas, a utilização de incentivos fiscais e a subvenção econômica para a inovação, 

muitas e pequenas empresas desconhecem ou tem dificuldades no acesso aos benefícios 

dessas leis. 

Este fato é comprovado por meio da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), 

considerada a maior pesquisa no âmbito sobre inovação, realizada pelo realizada pelo Instituto 

de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual apura os indicadores de inovação nas 

empresas brasileiras. Os resultados demonstram que esses instrumentos governamentais de 

apoio à inovação são poucos utilizados pelas empresas.  

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

preocupado com a questão da inovação, estabeleceu como um dos objetivos estratégico 

prioritários promover a inovação nas micro e pequenas empresas (SEBRAE, 2008). 

Segundo dados do relatório “Desenvolvimento Tecnológico e inovação nas 

Microempresas e Pequenas Empresas: Fatores de Influencia” elaborado pelo Fórum 

Permanente de microempresas e empresas de pequeno porte (2007), indicam algumas 
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questões que dificultam o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas MPEs. Destacam-se 

as seguintes dificuldades: reduzido conhecimento técnico da parte das MPEs, dependência de 

fornecedores dos principais insumos tecnológicos inovadores, baixo nível de investimento em 

PD&I adequado à realidade das MPEs, pouca tradição em investir em desenvolvimento 

tecnológico, alto custo para aquisição das inovações, acesso às linhas de credito para adquirir 

equipamentos, a pouca aproximação dos centros tecnológicos, carência de infraestrutura e 

pessoal adequado, entre outras.  

Desse modo, independente das discussões sobre o porte da empresa (micro, pequena, 

média ou grande) e a facilidade para inovar, a capacidade inovadora da empresa decorre das 

atitudes e gestão empresarial de cada empresa. Realizar investimentos em PD&I, entre outras 

atividades inovadores, para as empresas que os fazem, maiores são as chances de serem mais 

inovadoras do que as demais.  

Assim, verificou-se a importância da participação das empresas no contexto na 

geração de novos negócios, mediante a cooperação efetiva, bem como o aspecto inovativo que 

é representado pela interação com os institutos de pesquisa e os estudos desenvolvidos 

internamente nas empresas, demonstrando a visão de futuro dos empreendedores.     

Dessa forma, a Rede Petrogas/SE associa-se com outras redes no Estado e no Brasil, 

com objetivo de integrar-se com instituições, governos e empresas em ações que propiciem o 

desenvolvimento da cadeia produtiva do petróleo, gás e energia, estimulando a ampliação e 

aberturas de novos empreendimentos, além do investimento em PD&I. 

A Rede Petrogas também investe na promoção do desenvolvimento de produtos e 

serviços com qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social e o 

fortalecimento das empresas, através de capacitação, certificação, proteção das inovações, 

focando na conquista de novos mercados.   

Neste sentido, o princípio da geração de propriedade intelectual pode ser considerado 

um fator incentivador de geração de novas tecnologias, produtos e processos e requer a 

criação de empresas inovadoras, como também a proteção e transferência de tecnologias em 

várias áreas do conhecimento, principalmente as inovações voltadas para a necessidade do 

mercado. 

Para Oliveira (2012), os instrumentos da propriedade intelectual podem ser utilizados 

de forma a incentivar o fluxo de informações entre agentes envolvidos na cooperação e 

parcerias com a finalidade de ser uma fonte para a atividade inovadora.  

A problemática da pesquisa envolvendo o tema são diversas, mas o fundamental é o 

desenvolvimento inovador dos produtos e serviços da Rede Petrogas/SE exige um 
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aprofundamento no conhecimento sobre a propriedade intelectual, que é o facilitador para a 

transferência de tecnologia necessária para as inovações criadas pelas empresas da Rede, 

fortalecendo a cadeia produtiva de Sergipe para os mercados nacional e internacional.  

 Assim, surge a seguinte questão: como as empresas da Rede Petrogas/SE  irão 

comercializar seus produtos e serviços sem proteger suas inovações? O objetivo geral dessa 

pesquisa foi  analisar a propriedade intelectual das empresas de base tecnológica da Rede 

Petrogas de Sergipe. Especificamente, identificar as empresas da Rede Petrogas/SE, investigar 

o processo inovador das empresas de base tecnológica, mapear a geração de propriedade 

intelectual nas empresas e contribuir para conscientizar acerca da importância da proteção da 

propriedade intelectual para as empresas. 

Dessa forma, justifica-se a execução deste trabalho como um  instrumento de 

conhecimento, pois poucos estudos, tanto no Brasil quanto em Sergipe, são desenvolvidos 

sobre o tema propriedade intelectual nas empresas da Rede.   

A relevância desse tema consiste no fato de que a realidade tem mostrado cada vez 

mais a importância da inovação teconologica para o desenvolvimentos das empresas de base 

tecnológica da Rede Petrogas, sendo fundamental a proteção dessas tecnologias para que 

essas empresas possam avançar e participar ativamente da concorrência no mercado. 

Este estudo  iniciou-se com a introdução, na qual foi delimitada a maneira como a 

pesquisa foi fomentada, enfocando ainda a problemática do tema, seus objetivos, justificativa 

e relevância. 

Posteriormente, o marco teórico, onde se forneceu aspectos gerais sobre Inovação 

como  conceito e tipos inovação, base legal da inovação no Brasil, a inovação tecnológica no 

Brasil e a inovação tecnológica nas empresas. Depois contextualizou a Propriedade 

Intelectual, Patentes, Marcas, Desenho Industrial e Registro de Software e por fim, abordou 

da historicamente a Rede Petrogas/SE incluindo o breve histórico, objetivo e missão; as empresas 

da Rede; composição, conectividade e funcionamento; gestão de inovação e tecnologia; produtos e 

serviços inovadores. Na sequência, traz o método abordado, onde se delimitou o tipo de 

pesquisa e local do estudo, sujeitos e amostra, o período e instrumento de coleta de dados e a 

coleta de dados.  

Os resultados e discussão foram apresentados por meio de análise dos dados, 

procurando-se estabelecer uma vinculação entre as informações obtidas com os estudos dos 

autores utilizados no marco teórico. Por fim, a conclusão, a qual se deu através dos resultados 

de campo e a interpretação dos dados a respeito de tudo o que foi discorrido neste trabalho, 
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assim como a sua devida compreensão e sugestão para trabalhos futuros. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A INOVAÇÃO 

Atualmente, no Brasil, as Universidades, Instituições de pesquisa e empresas vêm 

demonstrando um grande potencial em desenvolvimento de pesquisa e auxiliando nos avanços 

tecnológicos existentes, embora algumas áreas ainda sejam aprendizes no conhecimento em 

inovação. 

A inovação vem ganhando importância crescente como objetivo de políticas públicas 

e estudos acadêmicos. Parte dessa aplicação deriva da hipótese de que as inovações 

possibilitam o aumento da competitividade entre as empresas. (SCHUMPETER, 1982).  

Autores como PATEL e PAVITT (1994), afirmam que a competitividade acaba 

estimulando as empresas a investir em inovação e mudanças; sendo estas não realizadas, 

ocorrerá uma ameaça no crescimento e desenvolvimento empresarial.  

Já CORRÊA e BÊRNI (2000, p. 8), argumentam: “uma firma empreendedora busca 

obter vantagens competitivas, através da inovação, realizando melhorias continuas em seus 

processos e produtos”.  

LEMOS (2000) apresenta que para as empresas inserirem o processo de inovação 

precisam do apoio de agentes externos, tais como instituições de pesquisas e universidades 

que fornecem base para o conhecimento científico e tecnológico para a geração de 

conhecimento e capacitação de pessoas.  

Nesse contexto, destaca-se a necessidade dos Agentes Locais de Inovação, que têm 

como base a metodologia da transferência de conhecimento para a formação da cultura da 

inovação na gestão das micro e pequenas empresas, com o objetivo de aumentar a 

competitividade destas empresas, gerando impacto direto na gestão empresarial e na melhoria 

dos produtos e processos. 

 

2.1.1. CONCEITO E TIPOS DE INOVAÇÃO 

Nos últimos anos, é evidente o envolvimento direto de universidades na pesquisa 

como importante aliado do setor produtivo das empresas, ou seja, sem o conhecimento não há 

desenvolvimento na inovação tecnológica. 

O termo inovar vem do latim “innovare” que significa fazer algo novo. 
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Schumpeter (1982) foi um dos primeiros autores a diferenciar conceitualmente a 

invenção de inovação: a invenção está relacionada a algo novo e a inovação está ligada ao 

processo de criar novos produtos comercializados a partir de uma nova invenção 

desenvolvida. 

[...] Inovar significa novo produto ou mudança de qualidade em produtos existentes; 

novo método de produção;abertura de novos mercados,conquista de uma fonte de 

oferta de matéria prima ou outros insumo;estabelecimento de uma nova indústria. 

[...]  

 

Segundo Motta (1998) a inovação fundamenta-se na crença da melhoria crescente. 

Criação, invenção ou descoberta são ideias novas não aplicadas. Mudar é aplicar a novidade; 

é o uso de uma descoberta ou invenção: é introduzir o incomum, tanto no sentido positivo 

quanto no negativo. A inovação refere-se a uma mudança julgada benéfica; é a solução 

criativa de problemas, provocando o desenvolvimento de uma empresa. 

Existe, entretanto, uma diferença marcante entre o termo inovação e invenção que 

segundo Faberger (2006, p. 23-24):   

 
“A invenção será a primeira ideia que uma pessoa em um novo produto ou processo, 

enquanto a inovação seria a primeira tentativa de realizá-lo. Interesse em diferenças 

claras devido, principalmente, ao fato de que às vezes é difícil de fazer, porque são 

muitas vezes intimamente ligados. Neste sentido, deve-se também levar em conta 

que do ponto de vista do negócio, para transformar uma invenção em uma inovação, 

a empresa tem de combinar elementos diferentes, tais como conhecimento, 

habilidade, capacidades e recursos. E, para isso, tem de haver alguém encarregado 

de organizar tudo estas tarefas para vir a ser concretizadas. “  

 

No Quadro 1, apresentam-se algumas definições para inovação, sob a perspectiva de 

alguns autores. 

 

Quadro 1. Definições do termo inovação 

Fonte Definição 

Drucker (1981) 

 

“o ato de atribuir novas capacidades aos recursos 

(processos e pessoas) existentes na empresa  gerar 

riqueza” 

 

Dosi (1988) “Entende que o processo de inovação pode ser 

compreendido como busca e descoberta 

experimentação, desenvolvimento, imitação de novos 

produtos e processos de produtos e produção e novas 

formas de organização.” 

 

Ediquist (2001, p 7) 

 

“novas criações, invenções econômicas, normalmente 

por empresas  ou, às vezes por pessoas”. 

Talámo (2002) 

 

“A inovação abrange a disponibilidade de uma 

invenção em larga escala.” 
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Possas (2003, p. 16) “É uma atividade empresarial voltada essencialmente 

ao mercado em busca de lucro. “ 

Correia et al (2005, p. 6) 

 

“a inovação ocorre em busca de lucro, ele é 

estimulante”. 
Fonte da pesquisa com base na revisão literária (2014). 

 

Para Hernândez (2009, p. 8), a inovação é um fenômeno econômico de valor 

organizacional resultante da combinação de fatores de produção e conhecimento que resulta 

um novo produto ou serviço, um método de produção, um novo mercado ou a utilização de 

uma nova entrada ou de uma nova tecnologia. 

Gomes, Machado e Giotto (2009 p. 2), consideram a inovação como o uso de um 

novo conhecimento tecnológico de mercado com a finalidade de oferecer um novo produto ou 

serviço para o seu consumidor. 

A inovação normalmente é confundida com a invenção, sendo a invenção apenas o 

primeiro passo de um processo para difundir, e efetivamente seja apresentada uma boa ideia 

para a criação de um novo produto no mercado econômico (TIDD, BESSANT, PAVITT, 

2009). 

Segundo Fiates (2008, p. 169):   

“...não há dúvidas sobre a importância da inovação no contexto organizacional. 

Os avanços científicos e tecnológicos reduzem o ciclo de vida dos produtos e 

serviços, o que requer das organizações uma capacidade de acompanhar e 

incorporar inovações em todos os níveis da empresa. Nesse contexto, a inovação 

é apontada como o diferencial que as organizações deveriam perseguir para 

alcançar níveis sólidos de competitividade”. 

 

 

Segundo o SEBRAE (2011), inovar é a implementação de um produto ou serviço, 

novo ou melhorado, um processo, um novo método de marketing ou organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

Algumas leis no Brasil definem o termo inovação, sendo que esses conceitos estão 

diretamente relacionados ao mercado, ou seja, de acordo com a inovação específica de cada 

organização estabelecida pelas empresas. A Lei nº 10.973 define que a inovação é a 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviço. ( LEMOS,2000). 

Conforme a Lei Federal -  LC nº 123 de 14 de dezembro de 2006, conhecida como a 

Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, define a inovação como uma concepção de um 

novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades, 

características, melhorias, incrementação e efeitos de qualidade ou produtividade, resultando 
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em maior competitividade no mercado. (BRASIL, LC- Lei Complementar nº 123, 2006, p. 

29).  

Enfim, como existem diversas definições sobre o termo inovação, temos também 

diversas quanto ao tipo de inovação: produto, processo, gestão organizacional, marketing, 

tecnologia, incremental e entre outros.  

Betz (1987), abrange a inovação tecnológica como a introdução de produtos, 

processos e serviços no mercado, baseada em novas tecnologias. 

Segundo Damanpour (1991) apud Gomes, Machado e Giotto (2009), é muito 

importante que as organizações consigam diferenciar quais tipos de inovações aos quais estão 

propensas, objetivando diferenciar pontos fortes e fracos para adequar o seu comportamento 

organizacional ao crescimento.   

Para Oliveira (2001), a inovação tecnológica é responsável pelo aperfeiçoamento de 

técnicas de produção, resultando assim, ganhos na competitividade no mercado econômico.   

Freeman (1982), define que as inovações incrementais são aquelas que introduzem 

alterações nos produtos ou processos que não modificam a estruturação da produção. 

 

2.1.2. BASE LEGAL DA INOVAÇÃO NO BRASIL. 

A legislação brasileira, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação - MCTI possui duas leis federais específicas que se destacam e incentivam a 

inovação nas empresas, universidades, centros e institutos tecnológicos, bem como a 

cooperação entre as universidades e as empresas: a Lei nº 10.973 e a Lei Federal 11.196 

(MCTI, 2011).   

A Lei nº 10.973, também conhecida como a Lei da Inovação, aprovada em 2 de 

dezembro de 2004 e regulamentada pelo Decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005, constituiu 

um termo legal para o fomento e estímulo nas empresas, como também em universidades e 

instituições de pesquisa tecnológica (MOREIRA et al, 2007).  

Segundo o SEBRAE (2007), a Lei da inovação tem como objetivo criar ambientes 

favoráveis para aumentar o envolvimento das empresas no desenvolvimento em projetos 

inovadores que levam a gerar novos produtos e processos. 

Para Almeida (2008) a Lei da inovação dispõe sobre incentivos à inovação e a 

pesquisa científica e tecnológica através de medidas para a construção de ambientes propícios 

e estímulo a inovação nas empresas incluindo a subvenção econômica. 

A Lei Federal 11.196 vetada em 21 de novembro de 2005, mais conhecida como a 

Lei do Bem, foi alterada pela Lei Federal 11.487 de 15 de junho de 2007, denominada Lei 
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Rouanet por permitir incentivos fiscais e projetos para empresas conduzidos por universidades 

e institutos de pesquisa para inovação (UNICAMP, 2007).     

Russo (2011) afirma que, incentivos fiscais federais proporcionados pela Lei do Bem 

podem ser usufruídos por empresas de forma automática, desde que realizem pesquisas 

tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica. 

Conforme Silva (2012), a Lei do Bem traz muitos benefícios através das subvenções 

econômicas que podem ser concedidas quando se contratam pesquisadores, mestres ou 

doutores para realizarem atividades de pesquisa nas empresas.  

Em Sergipe, a Lei Estadual nº 6.794, sancionada em 2 de setembro de 2009, 

denominada Lei Estadual de Inovação, dispõe sobre medidas de incentivos à inovação e à 

pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo do Estado de Sergipe.  

 

 Art. 23. O Estado de Sergipe, por meio de seus órgãos da Administração Pública 

Estadual, Direta ou Indireta, deve incentivar o processo de inovação em empresas e 

nas entidades privadas sem fins lucrativos voltadas para atividades de inovação, 

sediadas neste Estado, mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais 

e de infraestrutura, a concessão de apoio financeiro, de benefícios fiscais, subvenção 

econômica e participação societária e exercício de compra do Estado.  

 

 Art. 25. As agências de fomento estaduais devem promover, por meio de 

programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro-empresas, empresas 

de pequeno porte e empreendimentos de economia solidária, inclusive mediante 

extensão tecnológica realizada pelas ICTESEs (PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL Nº 26015, do dia 03/12/2009). 

 

As Leis Federais nº 10.973 e nº 11.487 e a Lei Estadual nº 6.794 comprovam que 

existem, da parte dos governos federais e estaduais, instrumentos legais para fomento e 

estimulo à inovação nas empresas, sendo que essas leis precisam ser mais conhecidas pelos 

empresários das MPEs para que possam usufruir mais dos benefícios proporcionados por cada 

uma dessas leis. 

 

2.1.3. A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL 

A inovação tecnológica no Brasil é apresentada por meio da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (PINTEC) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). 

A PINTEC é definida como a maior pesquisa na esfera nacional sobre inovação e 

apura os indicadores de inovação das empresas brasileiras, sobre estratégias adotadas, os 

esforços empreendidos, os incentivos, os obstáculos e resultados de inovação de acordo com 
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os padrões internacionais definidos pela OCDE-Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (IBGE, 2010). 

Objetivamente, a PINTEC fornece dados para a construção de indicadores das 

atividades de inovação das empresas brasileiras, e o resultado é a taxa de inovação, ou seja, o 

percentual de empresa que introduziu pelo menos um produto ou processo tecnologicamente 

novo.  

A pesquisa PINTEC contempla suas primeiras versões. Em 2008, houve a edição 

publicada onde o conceito sobre inovação foi ampliada ao reunir a inovação organizacional e 

de marketing na esfera da pesquisa.  Os dados da pesquisa apresentados na Tabela 1, à taxa de 

inovação da indústria dos serviços selecionados e o setor de pesquisa e desenvolvimento 

(PD&I) cresceu 21% nos últimos oito anos subindo de 31,5% em 2000 para 33,3% em 2003, 

passando para 33,4% em 2005 atingindo 38,1% em 2008 (IBGE, 2010). 

 

Tabela 1 – Evolução da taxa de inovação das empresas participantes do PINTEC no período  

de 2000 a 2008 

 

ANO 

 

2000 2003 2005 2008 

 

TAXA DE 

INOVAÇÃO 

 

31,5% 33,3% 33,4% 38,1% 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Outro item da pesquisa PINTEC 2008 é o apoio do governo por meio de politicas 

adotadas na empresa e engloba: financiamento, incentivos fiscais, subvenções, participação 

em programas públicos voltados para o sistema tecnológico e outros. Comparando o 

percentual de empresas inovadoras que utilizam ao menos um instrumento de apoio 

governamental de 2003 a 2005 como o resultado observado de 2006 a 2008, conclui-se que 

houve um aumento na participação de 18,8% a 22,3%. 

De acordo com essa pesquisa, verificou-se que independente da atividade (indústria, 

serviço ou PD&I) existe o desenvolvimento de inovação nas empresas sejam elas de pequeno, 

médio ou grande porte e a taxa de inovação cresce a cada ano de acordo com as necessidades 

apresentadas no mercado. 
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2.1.4. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS EMPRESAS. 

A inovação nas empresas é um fato polêmico em diversos estudos que tratam desse 

tema, ou seja, a relação entre o tamanho da empresa e o desenvolvimento inovador, muitas 

pesquisas afirmam que as grandes empresas (GE) tem maior capacidade de inovar em função 

de seus laboratórios de PD&I. 

Para Schumpeter (1982), as grandes empresas seriam o principal caminho da 

atividade de inovação, pois as grandes empresas obtêm melhores resultados de inovação, 

devido a disponibilidade de fundos internos e parcerias de investimento tecnológico constante 

tendo maior facilidade em organizar seus custos por diferentes atividades e mais condições de 

superar as deficiências dos mercados.   

Rogers (2004) conclui que as empresas de maior porte possuem vantagens por causa 

das suas economias em escala, melhor acesso aos recursos financeiros e maior atratividade 

para os recursos humanos qualificados, devido à estabilidade, reputação e salários mais altos. 

Conforme a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 2010, as 

grandes empresas são importantes no processo de inovação no setor produtivo brasileiro e são 

responsáveis por aproximadamente, 75% de investimentos de máquinas e equipamentos e por 

78,7 % de investimentos em PD&I da indústria brasileira. Sendo o núcleo mais dinâmico 

representado pelas grandes empresas, em que as expectativas de investimento em inovação 

sinalizam o ritmo de setor produtivo.  

Hobday (1994) apud Lastres et al. (2003) comentam que as pequenas empresas não 

dispõem de ativos complementares necessários para explorar inovações em mercado de 

produção e tem dificuldades de alcançar resultados de suas inovações. Já as grandes empresas 

raramente dividem suas capacidades essenciais dentro da rede por questões econômicas, 

tecnológicas e estratégicas. 

Dessa forma, o investimento em PD&I é uma estratégia importante para o 

desenvolvimento de inovação nas empresas, apesar de que para as pequenas empresas esse 

investimento resulta no custo elevado em PD&I e inviabilidade da produção em pequena 

escala, devendo buscar parcerias com universidade e centros de C&T para viabilizar as 

atividades de PD&I. 

Segundo dados do relatório “Desenvolvimento Tecnológico e inovação nas 

Microempresas e Pequenas Empresas: Fatores de Influencia” elaborado pelo Fórum 

Permanente de microempresas e empresas de pequeno porte (2007) indicam algumas questões 

que dificultam o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas MPEs. Destacando-se as 

seguintes dificuldades: reduzido conhecimento técnico da parte das MPEs, dependência de 



24 

 

fornecedores dos principais insumos tecnológicos inovadores, baixo nível de investimento em 

PD&I adequado à realidade das MPEs, pouca tradição em investir em desenvolvimento 

tecnológico, alto custo para aquisição das inovações, dificuldades para acessar linhas de 

credito para adquirir equipamentos, a pouca aproximação dos centros tecnológicos, carência 

de infraestrutura e pessoal adequado, entre outras.  

Botelho, Carrijo, Kamasaki (2007), defendem que quanto menor o tamanho da 

empresa, mais inovadora ela é, e destacam que os fatores que favorecem a inovação das 

pequenas empresas são a localização em Arranjos Produtivos Locais e as interações e 

proximidades com as instituições em PD&I. 

Portanto, independente das discussões sobre o porte da empresa (micro, pequena, 

média ou grande) e a facilidade para inovar, a capacidade de inovação da empresa decorre das 

atitudes e gestão empresarial de cada empresa. Assim, realizar investimento em PD&I e entre 

outras atividades inovadores as empresas terão mais chances de ganhar a concorrência no 

mercado.  

 

2.2.  PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A propriedade intelectual significa proteção de direitos do intelecto humano, ou seja, 

é um termo específico utilizado para indicar os direitos de propriedade sobre bens intangíveis, 

resultante de atividades industriais e cientifica, literárias e artísticas, certificando sua 

titularidade num determinado período de tempo (RUSSO, 2012).  

Segundo Pimentel (2009) a propriedade intelectual é um conjunto de princípios e 

regras jurídicas que regulam a aquisição e o uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos 

intangíveis diferenciados que podem ser usados no comércio. 

  

Para Oliveira (2012), os instrumentos da propriedade intelectual podem ser utilizados 

de forma a incentivar o fluxo de informações entre agentes envolvidos na cooperação e 

parcerias com a finalidade de ser uma fonte pra atividade inovadora. Sendo, os aspectos de 

barreira, difusão e de transferência de tecnologia condicionados a estratégia do detentor da 

propriedade do bem intangível. 

 

Silveira (2005, p. 45) frisa que:   

“…distingue-se, portanto, a invenção industrial das demais criações do espírito 

não só pelo fato de ela objetivar a utilidade como também por seu caráter 

abstrato, que consiste na concepção de uma nova relação de causalidade não 

encontrável na natureza. Dentre os bens imateriais abrangidos pela propriedade 

intelectual e possuidores de legislação existem atualmente no Brasil os seguintes: 
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patente de invenção; patente de modelo de utilidade; registro de desenho 

industrial; registro de marcas; registro de indicações geográficas; registro de 

cultivares; registro de topografia de circuitos integrados; registro de direitos 

autorais e registro de softwares”.  

  

 

De acordo com Bocchino et al (2010, p. 58):   
 

“…entende-se por propriedade intelectual o conjunto de direitos imateriais que 

incidem sobre o intelecto humano e que são possuidores de valor econômico. Ao 

se proteger tais direitos, pretende-se respeitar a autoria e incentivar a divulgação 

da ideia”.    

 

Nesse seguimento, a Propriedade Intelectual resulta além dos fatores jurídicos que 

envolvem direitos e deveres, a necessidade do conhecimento moral e ético do cidadão de 

maneira a respeitar o trabalho intelectual do outro, porque a propriedade intelectual envolve 

resultados de cunho do intelecto humano e não da força do trabalho. A Propriedade Intelectual 

é instrumento essencial na proteção do conhecimento e para sua transformação em benefícios 

sociais 

Druzian (2011), afirma que o sistema de propriedade intelectual permite incentivar a 

geração de novas tecnologias, produtos e processos, tal como promover a criação de empresas 

inovadoras em todas as áreas de conhecimento, e principalmente nas atividades diretamente 

para solucionar problemas de crescimento no país.      

O embasamento da propriedade intelectual é a estabilização entre a proteção de 

direitos privados e interesse social, formalizando as relações de parcerias e cooperação, 

proporcionado segurança jurídica entre as partes. Assim, o conhecimento codificado e 

protegido pela propriedade intelectual possa ser transacionado, possibilitando formas de 

exploração do mesmo mercado (SOUSA, 2012).  

Assim, a Propriedade Intelectual possui diversas formas de proteção: Desenho 

Industrial, Patentes, Marcas, Indicação Geográfica e direitos de autor. No Brasil, o Art. 2º da 

Lei nº 9279, de 14/05/1996 é realizada a proteção dos direitos relativos à propriedade 

industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. 

 

 

2.2.1. PATENTE DE INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE 

A patente é um instrumento jurídico que protege a invenção fruto de um grande 

esforço de pesquisa da empresa ou de um pesquisador no desenvolvimento de novos produtos 

e processos tecnológicos, tornando um investimento seguro, rentável e legítimo, prevenindo 

do comportamento desleal dos concorrentes evitando que estes copiem e comercializem o 
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produto desenvolvido, a um preço mais baixo, desrespeitando o esforço realizado e os custos 

envolvidos (SILVA et al, 2011). 

Segundo a Lei 9.297 de 1996, denominada Lei da Propriedade Industrial ou LPI, é 

patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial, conforme o artigo 8a da citada Lei.   

Neste sentido, um pedido de patente deverá conter requerimento, o relatório 

descritivo, as reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e o comprovante de pagamento 

da retribuição relativa ao deposito. O pedido deve ser solicitado ao INPI, como também neste, 

são apresentados exigências cabíveis a algum problema e como também a apresentação de 

documentos restantes. Sendo o pedido mencionado a uma única invenção ou a um grupo de 

invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 

Para Nunes (2012), a Patente ou Carta-Patente é um título de propriedade que 

concede ao seu detentor o direito exclusivo de fazer o uso de uma invenção por tempo e em 

territórios limitados onde foi concedida por um escritório de patentes, sendo a patente par a 

região constituída por um período limitado de tempo, geralmente 20 anos a partir da data do 

depósito do pedido da patente. 

 

A Patente de Invenção protege um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido 

no objeto da invenção pleiteada em um pedido de patente, cuja matéria se inclua no 

mesmo conceito inventivo, mesmo que destituído de atividade inventiva diante de 

um apedido de um pedido de patente principal concedia. Tendo o certificado de 

invenção como um acessório da patente de invenção, que tem a data final de 

vigência da patente principal, acompanhado para todos os efeitos legais (SILVA et 

al, 2011).  

 

Segundo o artigo 13 da LPI “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, 

para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente e óbvia do estado da técnica”. 

A Patente de Modelo de Utilidade (MU) significa melhoria funcional ou um 

aperfeiçoamento no desempenho do uso ou da fabricação de um objeto, que ode ser um 

utilitário, máquinas, equipamentos, ferramentas, produtos, mais jamais um processo de 

obtenção, fabricação ou extrato entre outros.  

Para Vasconcelos (2011), o modelo de utilidade consiste em um instrumento, 

utensilio e objeto de uso prático ou parte deste, que apresente uma nova forma ou disposição 

que resulte em melhoria funcionar no seu uso ou em sua fabricação.   

Assim, a diferença de patente de invenção e o modelo de utilidade, portanto, é que a 

primeira resulta na concessão proteção de uma solução de um problema técnico, enquanto que 
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o segundo destina-se a melhoria ou aperfeiçoamento técnico de um objeto, ou seja, uma 

inovação incremental. 

 

2.2.4. REGISTRO DE PROGRAMA DE SOFTWARE  

No Brasil, o Registro do Programa de Computador é protegido por Lei do Direito 

Autoral, sendo competência do INPI, que atribuída através do Decreto 2.556/98, de 20 de 

abril de 1998, e é regido pela Lei nº 9.609/ 98, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como 

Lei do Software e a Lei nº 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei de Direito de Autor. 

A proteção concede ao titular o direito exclusivo de autorizar ou vetar o uso 

comercial, sendo que no ambiente virtual essas questões se tornam complexas pelas 

características de armazenamento e transferência de dados, s quais condicionam uma nova 

dinâmica das relações de venda e licença ou outra forma de transferência da cópia do 

programa (SILVA, p.86, 2012). 

Segundo o INPI 2010, “os direitos patrimoniais que se aplicam aos Programas de 

Computador são os direitos exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra, incorrendo em 

lícito quem, por qualquer meio, no todo ou em parte, reproduz, vende, expõe à venda, oculta 

ou tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia, sem a autorização expressa do 

autor ou de quem o representa.” 

A validade dos direitos Autorais no caso do Registro de Software é de 50 anos 

contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação ou na data da criação do 

programa, sendo necessário o sigilo entre os inventores e instituição solicitada mantido por 10 

anos e prorrogado se solicitado pelo titular. 

 

2.2.5. DESENHO INDUSTRIAL 

O Desenho Industrial (DI) entende-se por proteção dos aspectos estéticos e funcional 

dos produtos, ou seja, estética se refere a imagens final do produto, aquela oferecida à 

percepção do consumidor, e o funcional a aplicação eficácia e funcionalidadedo produto para 

o mercado (Santos 2012 Apuld BARROS 2007) . 

Segundo o artigo 95 da LPI, o desenho industrial pode ser compreendido par fins de 

proteção legal, como a forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de 

linhas e cores que possa ser aplicado a um produto proporcionando o resultado visual e 

original da sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

De acordo com Farias (2007) o design de um produto é um fator imprescindível para 

sua comercialização, pois desde o início da civilização os povos já se importavam com o 
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embelezamento dos produtos, os tornando mais atrativos. Assim, um produto ou uma 

embalagem visualmente diferenciada e atrativa podem trazer uma vantagem competitiva 

sobre os concorrentes.   

A proteção do DI é realizada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

INPI e vigora em 10 anos contando da data de deposito prorrogáveis por mais 3 anos 

sucessivos a 5 anos, até chegar o prazo máximo 25 anos contados da data do deposito. 

 

 

2.2.6. INDICAÇOES GEOGRAFICAS 

As indicações geográficas (IG) são sinais distintivos do comércio, ou seja, sinais 

caracterizados por sua titularidade e uso coletivos, regulamentada pela Lei nº 9.279/ 1996, nos 

artigos 176 e 182 e pela Resolução nº 75/ 2000 do INPI.   

Esse tópico é essencial para a proteção dos direitos dos produtos com origem 

geográfica definida que incorporam ativos imateriais como reputação, fatores ambientais e 

humanos, ou seja, é uma maneira de informar a localidade de determinado produto, sem a 

ocorrência de propagação incorreta, e também para a divulgação da localidade expondo as 

produtividades de cada região do país com suas características e mantendo principalmente a 

originalidade (WIPO, 2005). 

 

 Segundo Peralta e Silva 2012 as IG visam à proteção de um nome geográfico que se 

tornou reconhecido pelo púbico ou um nome geográfico identificador de um produto 

diferenciado por características derivadas da localidade geográfica de onde é produzido, 

extraído ou fabricado.  

A IG é pode ser de indicação de procedência (IP) e a denominação de origem (DO). A 

primeira trata-se do nome geográfico de um país,cidade, região ou localidade que tenha 

tornado conhecido. Já o (DO) segundo refere-se ao nome geográfico que designe produto ou 

serviço cujas as qualidades ou características apresentem ao meio geográfico, incluindo 

fatores naturais e humano.  

 

2.2.7. CULTIVAR 

A proteção dos cultivares é realizada pelo serviço Nacional de proteção de 

Cultivaresórgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento através da Lei nº 9. 456/1996. 
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Segundo Pimentel (2005) o regime jurídico que efetua a concessão do certificado de 

proteção de cultivaresé a única existente no Brasil para a livre utilização de plantas ou de suas 

partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa.   

 

 

2.3. A REDE PETRÓLEO E GÁS DO ESTADO DE SERGIPE 

 

2.3.1. BREVE HISTÓRICO, OBJETIVO E MISSÃO 

A Rede Petróleo e Gás do Estado de Sergipe também conhecida como Rede 

Petrogas/SE é composta por instituições de ensino, capacitação e fomento, universidades, 

governos, grandes e médias empresas lideradas pela PETROBRAS e empresas fornecedoras. 

A Rede começou a estruturar-se em 2003 após um diagnóstico realizado pelo SEBRAE e 

PETROBRAS através de uma experiência vivenciada pela Rede do Rio Grande do Sul. 

Assim, essa ação buscou fortalecer a cadeia produtiva industrial do P&G de Sergipe como 

também integrar-se com instituições, governo e empresas, estimulando a ampliação e abertura 

de novos empreendimentos, além do investimento em PD&I.  

Desde a fundação a Rede Petrogas/SE busca interagir, como também integrar-se a 

outras Redes, a exemplos a Rede Sergipe de Tecnologia, Rede Metrologia de Sergipe e as 

Redes Petrogas existentes no Brasil, visando seu crescimento e fortalecimento de suas 

atividades e de seus associados.  

Nesse sentido, o objetivo da Rede é agregar seus associados mediante as ações que 

propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás, de forma que estimule a 

ampliação, abertura de novos empreendimentos, investimentos em PD&I e ao mesmo tempo a 

qualidade dos produtos e serviços ofertados. 

A missão da Rede consiste em contribuir para o desenvolvimento econômico-social e 

humano de Sergipe; integrando as ações do setor produtivo, instituições e governo, na cadeia 

produtiva de petróleo e gás do estado, promovendo a inserção competitiva das empresas dos 

mercados local, nacional e internacional (site da Rede Petrogas Sergipe) 

Dessa forma, a Rede busca também o desenvolvimento de produtos e serviços, 

mediante a qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente, responsabilidade social, assim 

como fortalecimento das empresas através da capacitação, certificação e divulgação. Suas 

iniciativas têm como foco a ampliação e conquistas de novos mercados, visando àinserção 

competitiva das empresas afiliadas a rede. 
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2.3.2. AS EMPRESAS DA REDE 

As empresas que participam da Rede Petrogas/SE apresentam uma grande 

participação no desenvolvimento das ações, apresentando um significativo conteúdo nas 

atividades produtivas realizadas. 

De acordo com as informações contidas no site da Rede existem 184 (cento e oitenta 

e quatro) empresas associadas, sendo que 36 com base tecnológica que apresentam 

representatividade com foco na atividade e produção de petróleoe gás no Estado de Sergipe 

utilizando inovações tecnológicas.  

Na tabela a seguir, encontram-se as empresas de base tecnológica citadas 

anteriormente: 

 

Quadro 2 – Empresas de base tecnológica associadas à Rede Petrogas/SE 

ORDEM EMPRESA 

01 AG-Representações Comerciais. 

02 Ambiental – Controle de Valores e Serviços Gerais. 

03 A&R Consultoria e Engenharia 

04 BRAIN Engenharia. 

05 COMANT 

06 CPF-Comercial de parafusos e ferragens LTDA 

07 Disk Brinds. 

08 EAUT – Comercial e Serviços. 

09 ENGEPET 

10 FTS- Fábricas de Teste Software 

11 FALCON- Falcon Monitoramento Robôtico 

12 FJ- Engenharia. 

13 Flodin do Brasil 

 

 

Quadro 2 – Empresas de base tecnológica associadas à Rede Petrogas/SE (cont.) 

ORDEM EMPRESA 

14 GSP-Projetos e Laboratório de Metrologia 

15 Instituto de Tecnologia e Pesquisa 

16 KJM Telecon Ltda-ME 

17 Lavex Uniforme 

18 Lojão a Eletricidade 
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19 Masterplan- Consultoria Projetos e Meio ambiente. 

20 Maynard Arquitetura e Construção 

21 Marterradius Locações Ltda 

22 Multiradiuns 

23 Petrolab- Líder em Química de Petróleo 

24 Prosigns-Comunicação Visual 

25 Remolix 

26 ROMEC Ferramentas 

27 SIGMARHOH- Oulfield parts and services 

28 SIGMARHOH Wts 

29 SWX Software 

30 TECNOGÁS 

31 TEXAS do Brasil Oil & Gás 

32 TOTVS Sergipe 

33 Triad Engenharia e Automação Ltda-ME 

34 Videojan – Audio Visual e informática 

35 Wellcon 

36 WF Eletric Works 

 

 Um breve relato sobre parte das empresas e seus produtos e serviços: 

 Multsoluções - Essa empresa desenvolveu um detector de gás, equipamento utilizado 

pelos geólogos e engenheiros de perfuração nas sondas de perfuração para identificar, 

quantificar e o monitorar os gases existentes nos fluidos (lama) de perfuração. É um 

equipamento de vital importância para a segurança e operação da sonda. O detector de gás 

criado pela Multsoluções veio substituir os equivalentes importados, com grandes melhorias. 

Enquanto os importados operados pela Petrobras são analógicos e com ranges limitados, além 

de difícil aquisição de peças para manutenção, os da Multsoluções são digitais, com um range 

que contempla um número maior de gases, mais precisos, mais compactos e utilizando uma 

tecnologia própria e o mais importante, atendendo cada especificidade exigida pela operação 

da Petrobras, o que não acontece com os importados. É um produto patenteado e bastante 

comercializado dentro da Petrobras. 

 Na área de serviços a Multsoluções desenvolveu um sistema inédito de monitoração e 

proteção de áreas remotas dos campos de petróleo da Petrobras em Sergipe, sujeitas a atos de 

vandalismos. Para isso teve que projetar e fabricar novos componentes eletrônicos, prospectar 



32 

 

fornecedores fora do país, principalmente de Israel, país tradicional no desenvolvimento de 

equipamentos de monitoração e proteção de áreas e instalações.  

 Sigmarhoh Oilfield Parts and Services - Essa empresa produz peças e equipamentos 

para mineração, petróleo e gás, na sua grande maioria peças metálicas. Mais recentemente, em 

função das demandas identificadas pela ação de DTI do Convênio Petrobras-Sebrae, entrou na 

linha de elastômeros especiais, principalmente fabricando elementos de pistões e vedações 

especiais para bombas alternativas de perfuração. Dentro da linha de vedações inovou com 

produtos que substituíram os importados com melhorias na qualidade do material, na 

durabilidade e no preço. Para isso mantém uma parceria com a UFS - Universidade Federal de 

Sergipe, na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. 

 Sigmarhoh Well Testing Services - É a empresa novata do grupo Sigmarhoh do 

Brasil, constituindo-se na primeira companhia brasileira de avaliação de poços. Seus 

concorrentes são empresas multinacionais de grande porte, como a Halliburton e a 

Schlumberger. Apesar de prestar serviços para grandes empresas como a Petrobras, veio 

atender um nicho de mercado constituído pelas pequenas e médias operadoras de campos 

maduros onshore (terrestres). Nos seus três anos de existência já desenvolveu soluções 

inovadoras para seus clientes, como a produção antecipada de poços terrestres através de um 

conjunto de vasos e tanques, projetados e construídos por ela própria.  

 CPF Parafusos - Empresa que iniciou suas atividades no ramo comercial como 

fornecedora de parafusos para a área de petróleo. Percebendo as necessidades locais da 

Petrobras e o potencial de crescimento da cadeia de petróleo e gás no Nordeste, passou a 

fabricante de parafusos especiais e com o apoio do Convênio Petrobras-Sebrae, se certificou 

na norma ISO-9001, obtendo-se assim o CRCC, cadastro corporativo da Petrobras, como 

fornecedor de parafusos especiais com requisitos técnicos (RQT). Tornou-se o único 

fabricante de parafusos RQT do Nordeste. Outro serviço inovador oferecido pela empresa em 

paradas de manutenção de unidades industriais de grande porte, principalmente refinarias é o 

uso de uma unidade móvel que fabrica no próprio local os parafusos e fixadores, minimizando 

estoques e reduzindo tempo de espera. 

 Engepet - Empresa fundada por profissionais oriundos da Petrobras, especialista em 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias de elevação e produção de petróleo. É certificada 

pela Bureau Veritas Certification no SGI - Sistema de Gestão Integrada, nas normas ISO-

9001, ISO-14001 e OSHAS-18001. O seu produto mais conhecido é o sistema de bombeio 

pneumático tipo BPZ, método de bombeio para elevação artificial criado pela Petrobras, que 

tem apresentado ótimos resultados na revitalização de campos maduros. A Engepet é a 
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empresa licenciada pela Petrobras para o desenvolvimento e a comercialização da tecnologia 

do bombeio pneumático, principalmente porque o seu diretor técnico é o inventor dessa 

tecnologia quando ainda era empregado da Petrobras. 

 A Engepet desenvolveu também um método para injeção de vapor em poços 

equipados para bombeio mecânico, sem a necessidade de intervenção de sondas, reduzindo 

assim os custos operacionais dos poços injetores de vapor. Atualmente a empresa vem 

trabalhando em parceria com o Cenpes da Petrobras num projeto de desenvolvimento de um 

gerador de vapor para operar dentro dos poços injetores de vapor possibilitando assim o 

aproveitamento máximo da energia térmica produzida; nos sistemas convencionais a geração 

de vapor é feita em estações distantes dos poços injetores, causando grandes perdas de energia 

durante o percurso do vapor, desde o gerador até a rocha reservatório. 

Em parceria com outra empresa sergipana, a Engepet também é detentora de uma concessão 

para a exploração de gás no campo denominado Oeste de Canoas, localizado no Estado do 

Maranhão.  

 Wellcon - Fundada em 1998 por um profissional egresso dos quadros da Petrobras, a 

Wellcon é uma empresa especializada em treinamento e consultoria em controle de poços. 

Também  é certificada pela Bureau Veritas Certification no SGI - Sistema de Gestão 

Integrada, nas normas ISO-9001, ISO-14001 e OSHAS-18001. Foi a primeira empresa na 

América Latina a ser certificada pelas entidades internacionais IADC e IWCF, atualmente 

acreditada pelo IADC para controle de poço nas atividades de Perfuração, Workover e 

Wellservice ( flexitubo, snubbing e wire line) nos níveis Introdutório, Fundamental e 

Supervisão, tanto para BOP de superfície quanto para BOP Submarino. 

 Desenvolveu seu próprio simulador para atender as prerrogativas de águas ultra 

profundas, utilizado em projetos de poços, no treinamento de controle de poço e no seu curso 

de pós graduação (Latu Senso) em Engenharia de Petróleo. 

Desenvolveu ainda o SIM - Sistema Integrado de Monitoramento que visa a integração do 

monitoramento operacional de sondas de perfuração ou de completação, com sistema visual, 

promovendo melhoria e segurança no processo de controle das operações realizadas em poços 

petrolíferos. O SIM disponibiliza um conjunto de informações acerca das operações 

executadas na sonda sendo possível promover uma intervenção operacional segura e integrada 

com a manutenção preditiva. A disponibilidade de informação tanto em tempo real como por 

relatórios das operações executadas permite a intervenção e melhorias de cada uma destas 

operações. 
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 A Wellcon foi uma das poucas empresas do Nordeste a ser contemplada pelo 

conhecido edital do pré-sal da FINEP, o Edital MCT/FINEP/AT - Cooperação ICT-Empresas 

- PRÉ-SAL-3/2010, em um projeto com a parceria da UFS, Universidade Federal de Sergipe. 

 Ainda podemos ressaltar duas empresas sergipanas voltadas para a nacionalização de 

peças e produtos aplicados na área de petróleo e gás: 

 A Sigmarhoh Oilfield Parts and Services a vários anos vem nacionalizando peças e 

componentes de equipamentos ligados à perfuração e workover, principalmente de bombas. 

São centenas de componentes. E recentemente, como já relatado acima, vem inovando em 

vedações feitas de elastômeros especiais. Uma delas substitui várias vedações ao mesmo 

tempo, sendo apropriada para diferentes tipos de lama de perfuração, produto singular no 

mercado mundial. 

 A Petrolab Industrial e Comercial Ltda desenvolveu uma diversidade de produtos 

químicos voltados para o tratamento do petróleo, gás e água, aditivos para fluídos de 

perfuração, completação e estimulação e finalmente produtos para o refino, tais como 

desemulsificantes, inibidores de corrosão, melhoradores de fluxo/ redutores de fricção, 

agentes anti-fouling e sequestrantes de H2S. Ela também presta serviços ligados à aplicação 

dos seus produtos. Vale ressaltar que a Petrolab exporta parte desses produtos para a Arábia 

Saudita, sendo responsável hoje por 8% da pauta de exportação do Estado de Sergipe. Na 

OTC 2013 a PETROLAB se destacou apresentando os recentes desenvolvimentos 

tecnológicos do seu setor de P&D, como o SULFA-ZERO um sequestrante de H2S com 

características que o torna ainda mais amigável ao meio ambiente. 

 Nesse sentido, as empresas ofertam bens e serviços mediante disponibilidade dos 

trabalhos de infraestrutura, como também equipamentos e a produção de atividades necessária 

à exploração de petróleo e gás ofertando os serviços de informática, capacitação, soldagem, e 

demais serviçosnecessários ao desenvolvimento das atividades na Rede. 

Assim, verificou-se a importância da participação das empresas no contexto na Rede, 

destacando a geração de novos negócios, mediante a cooperação efetiva dos associados, bem 

como o aspecto inovativo que é representado pela interação com os institutos de pesquisa e os 

estudos desenvolvidos internamente nas firmas, demonstrando a visão de futuro dos 

empreendedores.     
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As empresas que compõem a Rede são representadas através da Associação de 

Petróleo, Gás e Energia de Sergipe-PENSE sendo possívelpercebera diversidade nas 

atividades econômicasque constituem aofertadas de produtos e serviço. E contam com oforte 

apoio de parceiros como do SEBRAE, PETROBRAS e o Programa de Mobilização da 

Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural - PROMIMPI. 

Dessa forma, o mapeamento das atividades desenvolvidas pelas empresas 

componentes da Rede, que constituem a oferta de produtos e serviços disponibilizados pelas 

empresas. Sendo possível desenvolver um levantamento adequado sobre as atividades 

econômicas desenvolvidas por elas, de forma que seja apresentado paraevidenciar do seu 

contexto. 

Portanto, foram listadas as principais atividades econômicas realizadas pelas 

empresas da Rede, proporcionando melhor entendimento em relação à pesquisa desenvolvida. 

Essa apresentação compreende o quadro que se segue. 

 

Quadro 3 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas da Rede Petrogas/SE 

ORDEM ATIVIDADE ECONÔMICA 

01 Serviços de Consultoria e Engenharia 

02 Serviços de consultoria e Meio Ambiente 

03 Comercio e Serviço de Informática 

04 Capacitação Empresarial e Mão-de-Obra 

05 Construção Civil, Inspeção e Engenharia 

06 Comércio, Produtos e Serviços Técnicos 

07 Serviços Técnicos em Petróleo 

08 Serv. Mecân. Industr. Peças e Ferramentas 

09 Marketing, Mídia, Publicidade e Propaganda 

10 Logística, Transporte e Empreendimento 

Fonte: Rede Petrogas (2014) 
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Enfim, a variedade de atividades desenvolvidas pelas empresas da Rede proporciona 

a entrada de novas, que passam a participar da rede, mas por vezes deixam de participar muito 

provavelmente por não terem visão de futuro em relação as conquistas da rede, que não 

privilegia resultados imediatistas.  

 

2.3.3 COMPOSIÇÃO, CONECTIVIDADE E FUNCIONAMENTO DA REDE 

PETROGAS/SE 

Os produtos e serviços ofertados pelas empresas que compõem a Rede têm como 

principal demandante a PETROBRAS, ou seja, essas empresas comercializam seus produtos e 

prestam serviço na rede realizam negócios também com outras empresas estatais, nacionais e 

até internacionais, as quais desenvolvem atividades de produçãoe exploração do Petróleo em 

solo brasileiro. 

As instituições que compõem a Rede Petrogas/SE estão traçadas num mapa para 

melhor compreender a composição apresentada. 

 

Figura 1: Composição da Rede Petrogas Sergipe/SE 

 
 

O trabalho da Rede apresenta a participação de diversos atores que a compõem, os 

quais desenvolvem importantes papéis, situando-se estrategicamente dentro de um eficiente 
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elo que visa seu funcionamento, sendo enfatizado nos Anais da Rede Petrogas, apresentados 

no modelo de atuação (2006) através do mapa, conforme a organização seguinte:  

A - Empresas ancoradas (líderes): PETROBRAS e SERGÁS; 

B - Empresas fornecedoras: Associação das empresas de Petróleo, Gás e 

Energia de Sergipe-PENSE; 

C - Institutos de pesquisa, apoio e capacitação: Universidade Federal de 

Sergipe-UFS, o Instituto Federal de Educação Superior– IFS, o Instituto Evaldo Lodi-IEL,o 

Sergipe Parque Tecnológico- SERGIPETEC,o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- 

SENAI,o Serviço Nacional de Aprendizagem comercial - SENAC, O Serviço de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa - 

ITP da Universidade Tiradentes,a Fundação de Amparo a Pesquisa Tecnológica de Sergipe- 

FAPITEC; 

D - Governos (estadual e federal): Estadual a Secretaria de Desenvolvimento, 

Indústria, Comércio e Tecnologia- SEDETEC; 

E - Instituições Financeiras: Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. 

O planejamento anual efetuado pela Rede, ou seja, a governança é definido por uma 

constituição operacional na qual sua estrutura envolve uma estratégia articulada sendo 

constituída por instância de decisões que compreendem 3 (três) representações de acordo com 

o site da Rede Petrogas Sergipe www.redepetrogas.com.br, a saber: 

1ª Instância: Assembleia Geral – acontece mensalmente, onde as decisões são 

discutidas e deliberadas. 

2ª Instância: Conselho de Gestão ou Grupo de Trabalho – são fóruns especialistas 

compostos por um número mínimo de participantes, para trabalhar temas ou processos 

específicos, redigidos por metas e planos de ação. Ex: GT de Tecnologia.    

3ª Instância: Secretaria Executiva – tem como finalidade facilitar e agilizar as 

operações da rede, não cabendo a ela qualquer centralidade política. Hoje em exercício pelo 

SEBRAE-SE. 

A figura 2 a seguir mostra a dinâmica de relacionamento interno e externo adotados 

pela Rede Petrogas Sergipe com outras redes. 
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Figura 2: Conectividade da Rede Petrogas Sergipe 

 
 

Este modelo inclui um novo modelo organizacional que destaca os princípios da 

gestão participativa, destacando a descentralização de comando focado na liderança a qual 

fundamenta no fortalecimento da conectividade entre os membros e baseia-se na ampliação, 

bem como na relação com outras redes locais como também nacionais. 

Segundo o que apresentamos anteriormente, os produtos, equipamentos e serviços 

desenvolvimentos destinam-se principalmente a PETROBRAS, que na condição de empresa 

demandante, concentra significativa oferta. 

Assim, os produtos e serviços também encontram outros clientes que demandam 

equipamentos, consultorias, mão de obra, serviço de exploração e demais condições 

estruturadas para as atividades de produção e exploração de petróleo e gás. Analise o gráfico a 

seguir. 
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Figura 3 - Funcionamento da Rede Petrogas Sergipe 

 
 

Os trabalhos estruturados pela Rede, apresentam como foco institucional em etapas 

de funcionamento, tendo como composição baseada em três grupos de trabalho, segue abaixo: 

 

1 - GT Tecnologia – Grupo de trabalho voltado à temática Tecnologia. 

2 – GT Capacitação -  Grupo de trabalho voltado à temática Capacitação. 

3 – GT Comunicação - Grupo de trabalho voltado à temática Comunicação. 

 

As múltiplas atividades produtivas, bem como de infraestrutura exploração de 

petróleo e os serviços de consultorias foram destacados na pesquisa.   

 

2.3.4. GESTÃO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA REDE PETROGAS/SE 

No ano de 2006 durante a primeira etapa do Convenio PETROBRS-SEBRAE, os 

convênios dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe tiveram o apoio 

do Comitê Gestor Nacional para formar um Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia, cujo 

objetivo geral era desenvolver uma metodologia para identificar, junto a grandes empresas da 

cadeia produtiva demandas tecnológicas que pudessem ser desenvolvidaspor micro e 
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pequenas empresas e articular ações para desenvolver essas tecnologias promovendo a 

inovação tecnológica ao longo da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energia - CPPGE. 

Dessa forma, o Convenio PETROBRAS-SEBRAE através de um workshop 

realizado com a participação da Gerencia de Materiais da PETROBRAS, desenvolveu uma 

Metodologia de Apoio Tecnológico e Fomento à Inovação nas MPES da CPPGE (DTI). 

Sendo essa metodologia testada em outros convênios de outros Estados, onde apenas em 

Sergipe o projeto foi levado adiante. 

Ao convênio de Sergipe coube a incumbência de testar a metodologia desenvolvida 

pelo GT Nacional de Tecnologia, onde as empresas da Rede encontram diversos estágios de 

evolução. O convívio entre as empresas e instituições de fomento e de ciência e tecnologia 

trouxe ao longo do tempo para o grupo, informações importantes sobre suas capacidades 

gerenciais e técnicas, principalmente suas capacidades de inovar.    

Segundo Dosi (1988), “Inovação é a busca, descoberta, experimentação, 

desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, novos processos e novas técnicas 

organizacionais”, sendo esse conceito bastante abrangente e comtempla tanto as empresas de 

base tecnológica como as dos setores tradicionais. 

As micros e pequenas empresas da CPPGE de Sergipe com exceções (empresas de 

base tecnológica) trilharam um caminho natural n escala de inovação, iniciando pela fase de 

IMITAÇÃO, passando pela fase de MELHORIA e chegando finalmente na fase de 

CRIAÇÃO.  

A Figura 4 a seguir, representa o processo evolutivo das micro e pequenas empresas. 

Figura 4. Processo evolutivo das micro e pequenas empresas 
 

      Escala de Inovação                                                                                Nível de Capacidade                                                           

                                        

Fonte:  Rede Petrogas ( 2012) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



41 

 

A IMITAÇÃO: se faz observando, desmontando e montando equipamento 

repetidamente, até o momento que aprendemos e fazemos outros iguais ou melhores, 

ensaiando a criatividade. É a chamada Engenharia Reversa.  

A MELHORIA se faz a partir do trabalho sobre o que já existe, poupando tempo e 

produtos escassos surgindo para resolver problemas práticos. 

A CRIAÇÃO se caracteriza pelo ineditismo; ocorre na maioria das vezes por 

implementar resultados de pesquisas a novos produtos, assim disponibilizando ao mercado e 

acabam por beneficiar os consumidores e diferenciar a empresa. 

No passar dos anos, iniciou-se o piloto da Metodologia de Apoio Tecnológico e 

Fomento à Inovação nas MPES da CPPGE (DTI) e projetos que visaram sensibilizar e 

incentivar as gerentes sobre a importância dessa metodologia em prol da inovação 

tecnológicas desenvolvidas nas micro e pequenas empresa locais. 

Assim, o surgimento de incentivos e iniciativas nas empresas resultou no processo de 

inovação nas empresas com a utilização da sua estrutura interna, passando a buscar 

financiamento para seus projetos de inovação através da participação de editais nacionais e 

estaduais.  

Portanto, todas as empresas, sejam elas micro, pequenas ou grandes, podem e devem 

inovar para que continuem a ser competitivas num mercado cada vez mais dinâmico e 

globalizado. 

 

 

2.3.5. PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES DA REDE PETROGAS/SE 

De acordo com as demandas tecnológicas junto com as empresas e instituições 

locais, observou-se o surgimento de iniciativas que ajudaram no incremento do processo 

inovação nas empresas com a utilização de estrutura interna, que passaram a buscar 

financiamento para seus projetos de inovação através de editais nacionais e estaduais.  

O Quadro 4, a seguir, apresenta os produtos e serviços inovadores já desenvolvidos e 

suas respectivas empresas. 

 

Quadro 4 - Produtos e Serviços inovadores da Rede Petrogas/SE 

Ordem Produto / Serviço Inovador desenvolvido Empresa 

01 Simulador para treinamento em áreas 

petrolíferas  

WELLCON Treinamento e Consultoria 

Ltda. 
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02 Monitoramento e analise de vibrações de 

máquinas via ZigBee (SAY) 

WELLCON Treinamento e Consultoria 

Ltda. 

03 Sistema integrado de monitoramento das 

operações em poços petrolíferos(SIM) 

WELLCON Treinamento e Consultoria 

Ltda. 

04 Inovação no processo de licenciamento 

ambiental para projetos de energia 

TECNOGAS Consultoria e Serviços 

Ltda. 

05 Transição de comércio para fabricante, no 

ramo de parafusos e fixadores  

CPF Comercial Parafusos e Ferragem 

Ltda. 

 

 

Quadro 4 - Produtos e Serviços inovadores da Rede Petrogas/SE 

Ordem Produto / Serviço Inovador desenvolvido Empresa 

06 Desenvolvimento de detector de gás para 

poços de petróleo-DG-M2 

MULT SOLUÇÔES Indústria Comércio 

e Serviços Ltda. 

07 Monitoração eletrônica em áreas remotas 

para coibir vandalismos 

MULT SOLUÇÔES Indústria Comércio 

e Serviços Ltda. 

08 Desenvolvimento de um gerador para 

operar dentro de poços injetores a vapor 

ENGEPET Empresa de Engenharia de 

Petróleo Ltda. 

09 Injeção cíclica de vapor em produção de 

óleo alternadamente sem necessidade de 

sonda (ICVPA)  

ENGEPET Empresa de Engenharia de 

Petróleo Ltda 

10 USPEG-Universidade Setorial de Petróleo, 

Energia e Gás 

TECNED Tecnologia Educacionais 

Ltda. 

11 Desenvolvimento de retificador de corrente 

impressa em sistema de proteção catódica 

para uso da SERGAS 

EAUT Comércio de Material Elétrico e 

Serviços Ltda  

12 Desenvolvimento de aquecedores solares 

para uso industrial e residencial 

SOLENERGIA-Soluções em Energia 

Industrial e Comercial Ltda. 

13 Desenvolvimento de gaxetas e vedações 

especiais para o segmento de petróleo e gás 

SIGMARHOH do Brasil Ltda. 

14 Serviços técnicos especializados de 

avaliação de poços e testes de formação 

SIGMARHOH Wellil Testing Services 

15 
Desenvolvimento de vedações especiais 

SIGMARHOH do Brasil Ltda. 

16 Método para injeção cíclica de vapor em 

poços equipados para bombeio mecânico, 

sem necessidade de intervenção de sonda. 

ENGEPET Empresa de Engenharia de 

Petróleo Ltda. 

17 Método de elevação para produção de poços 

de baixa produtividade, que em função 

disso foram fechados, visando a 

substituição das unidades de bombeio de 

pequeno porte (cavalo de pau) 

 

ENGEPET Empresa de Engenharia de 

Petróleo Ltda. 

18 Serviços de manutenção preditiva (análise 

de vibração) Software 

WELLCON Treinamento e Consultoria 

Ltda 

19 Monitoração eletrônica em áreas remotas 

para coibir vandalismos 

Multsoluções Ltda. 
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20 Desenvolvimento e fabricação de painéis 

elétricos específicos 

EUAT Ltda. 

21 
Fabricação de parafusos especiais 

CPF Comercial Parafusos e Ferragem 

Ltda. 

22 Sistema de monitoramento de parâmetros à 

distância (em sondas de produção e 

perfuração), com transmissão wire less, das 

sondas 

WELLCON Treinamento e Consultoria 

Ltda. 

 
 
Quadro 4 - Produtos e Serviços inovadores da Rede Petrogas/SE 

Ordem Produto / Serviço Inovador desenvolvido Empresa 

23 Serviços técnicos especializados de 

avaliação de poços (mercado nas mãos de 

grandes empresas multinacionais como 

Halliburton e Schlumberger) 

SIGMARHOH Wellil Testing Services 

24 Desenvolvimento de retificador de corrente 

impressa em sistemas de proteção catódica 

em gasodutos terrestres 

EAUT Comércio de Material Elétrico e 

Serviços Ltda 

25 Desenvolvimento de um detector de gás 

para monitoramento de poços de petróleo 

Multsoluções Ltda 

 

 

2.3.6. EXPERIÊNCIAS EM REDES DE PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL 

O Brasil está diante de oportunidades que surgem a partir de um novo ciclo de 

desenvolvimento econômico. Nos últimos anos, temas como investimento e inovação 

tecnológica passaram a dominar a agenda das políticas de desenvolvimento da produção no 

Brasil.  

As empresas vinculadas à cadeia produtiva do petróleo têm um papel relevante neste 

novo ciclo de desenvolvimento, pois parte significativa dos investimentos na economia nos 

próximos anos será realizada nessa cadeia.  

Esse contexto motivou o Ipea e a PETROBRAS a firmarem parceria para mensurar a 

importância das atividades da PETROBRAS no desenvolvimento produtivo e tecnológico das 

empresas fornecedoras da PETROBRAS no Brasil.  É uma parceria singular pela dimensão 

das informações e das competências que foram mobilizadas. O Ipea coordenou a equipe de 

pesquisadores vinculados à PUC-RS, UFF, UFPR, UFMG, UFRJ, UFU, UnB, UNICAMP e 

USP, além dos seus próprios profissionais, que reuniu o maior conjunto de informações sobre 

a cadeia produtiva do petróleo no Brasil.  
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As informações são provenientes de 69.874 empresas que forneceram bens e serviços 

para PETROBRAS nos 10 anos compreendidos entre 1998 e 2007. A PETROBRAS comprou 

dessas empresas produtos  equivalentes a  R$ 378 bilhões. Em média, foram 18 mil empresas 

e R$ 38 bilhões ao ano. Vale ressaltar também a importância dessa parceria do ponto de vista 

do seu caráter histórico-institucional. Ipea e PETROBRAS nasceram em meados do século 

passado e, cada instituição, em sua respectiva área de atuação, cumpriu funções 

insubstituíveis na história econômica e política do pais.  

O Ipea, desde a sua fundação, em 1967, teve suas atividades vinculadas à constituição 

de planos estratégicos de longo e médio prazos, visando alterar a estrutura econômica do país 

por meio da formulação de projetos específicos para consolidar a estratégia de substituição de 

importações. Durante a gestão do ministro Reis Velloso, foram gestados, por exemplo, o I 

PND (1972-1974) e o II PND (1975-1979). Um dos objetivos do II PND era enfrentar a 

dependência externa causada pelo alto valor da importação diante do primeiro choque do 

petróleo (1973) e também pela elevada importação de uma série de bens de capital e 

intermediários.  

Com a intenção de efetuar um ajuste estrutural, o plano determinou a realização de 

investimentos, em especial na área petrolífera. O resultado dos investimentos na produção de 

petróleo foi percebido vários anos depois. Em 1983/84, o País já registrava uma menor 

dependência externa dessa fonte energética. A PETROBRAS foi fundada em 1953, no 

decorrer do ciclo de desenvolvimento Vargas – JK.  

Desde seus primórdios, foi levada a desenvolver tecnologias a fim de suprir uma 

defasagem evidente, afinal, todos os projetos iniciais de refinarias e instalações eram obtidos 

por meio de tecnologia externa. O trabalho contínuo de engenheiros e profissionais afins 

qualificados e as iniciativas de P&D propiciaram ao País domínio e inovação  na tecnologia 

do petróleo. Logo surgiram as primeiras encomendas ao então incipiente setor de bens de 

capital no Brasil.  

As atuais empresas nacionais pertencentes à cadeia do petróleo, em especial aquelas 

que integram o setor de bens de capital, implantadas a partir de demandas da PETROBRAS, 

foram de suma importância para a assimilação e apropriação da tecnologia estrangeira vinda 

ao País. À medida que a industrialização brasileira avançava, as inovações também adquiriam 

sentido prático. Ou seja, depois de assimilada pelo setor de bens de capital, a tecnologia 

importada era adaptada às condições do País, gerando o desenvolvimento de novas 

tecnologias mais adequadas e nacionais.  
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A indústria de bens de capital torna-se então um dos grandes polos indutores do 

crescimento econômico. A rica história de planejamento do Estado brasileiro e da busca de 

autossuficiência na produção de petróleo consolidam-se ao mesmo tempo que a 

PETROBRAS torna-se uma das maiores empresas do mundo.  

No período atual, com a descoberta e início da exploração do pré-sal, novas 

perspectivas se abrem para a economia brasileira. A produção crescente de petróleo significa 

uma contratação avolumada de fornecedores de bens e serviços. Isso exigirá maior preparo 

tecnológico dos produtores nacionais e o desenvolvimento tecnológico de seus fornecedores 

de bens e serviços.  

As empresas petroleiras encontram-se no epicentro de uma lenta e complexa 

transformação do regime produtivo atual. As mudanças climáticas e a busca incessante de 

ações mitigatórias; a lenta mas inexorável alteração da matriz energética em direção a 

energias limpas; e a emergência das clean technologies são desafios no curto e no longo 

prazos para o Brasil e para a PETROBRAS. 

Assim, a seguir serão apresentadas experiências da PETROBRAS encontradas em 

pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica – IPEA onde revestem-se de 

fundamental importância para o desenvolvimento deste estudo, onde seram apresentadas neste 

item alguns informações sobre ações atividades realizadas em 2012, identificando o poder de 

compra,fornecedores e  engajamento de inovação. 

 

2.3.6.1 O poder de compra da PETROBRAS 

Nesta etapa tem como base o poder de compra da Petrobras, impactos das compras 

sobre seus fornecedores no Brasil relevante em relação ao desenvolvimento nacional.  

Neste contexto se comparado com a media dos países em desenvolvimento, o Brasil  

possui um mercado interno relativamente grande , indicador de que a sustentabilidade  do seu 

crescimento no médio e longo prazo depende da geração de crescimento novo, bem como da 

capacidade  de transformação deste conhecimento em novos produtos e processos , que 

correspondem à capacidade  de gerar inovaçoes tecnológicas.  

Conforme a pesquisa, não é possível admitir que apenas o conhecimento importado 

das máquinas e equipamentos , ou mesmo em pacotes tecnológicos absorvidos por países 

tecnologicamente  mais avançados , seja sufiente para sustentar um crescimento mais 

acelerados da economia brasileira. 

Assim, uma das potencialidades impulsionadas pela demanada  de bens e serviços da 

PETROBRAS,está relacionada à escala das suas compras e consequentemente da sua 
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produção. Segundo a Rede, o diferencial do tamanho entre firmas, pode corresponder uma 

diferença importante em relação a competitividade. 

Enfatiza-se a condição de que comparativamente, a produção da firma pode 

aumentar mais que proporcional, o aumento dos fatores de produção utilizadas  por ela, dado 

que há rendimentos crescentes de escala internas, e que com base em tais rendimentos, o 

aumento do tamanho da firma, pode induzir a uma forte elevação da sua produtividade. 

Destaca-se que , não são apenas os rendimentos crescentes de escala que apresentam  

aplicação de variedade de atributos, mais também fatores como: 1- gestão,2-utilização 

adequada de insumos, assim como qualquer outro falor que afete a capacidade produtiva da 

empresa.Enfatiza-se principalmente a capacidade de realização de inovaçoes tecnológicas por 

parte da firma.  

Ao mesmo tempo, as exigências de qualidade emitidas por parte dos clientes, são 

apontadas nas diversas pesquisas de inovação tecnológica no Brasil e no mundo, como 

importante fator para que as firmas inovem. Desta forma, as exigências da  PETROBRAS 

impulsionam as mudanças tecnológicas na sua cadeia produtiva.Consequantimente , tais 

mudanças afetam a produtididade das firmas. 

Aborda-se ainda que, a mensuração  dos rendimentos crescentes de escala, nem é 

fundamental, principalmente porque as mudanças tecnológicas contemporânea tornam a 

produção mais flexível, e capaz de gerar múltiplos resultados. 

Neste caso, alé, do que é possível mensurar, há oportunidade que são aproveitadas 

por firms que dominam tecnologia multiprodutos, comprrendendo mais uma escala de ótima 

produção.Por tanto, a escala de produção, bem como os rendimentos que esta escala 

proporciona para a firma, constitui-se como um fator relevante a competitividade de um país, 

contudo, não menos importantes são os aspectos relacionados ao conhecimento que é 

envolvido no processo produtivo. 

Em termos, a forma como a empresa apresenta suas estratégias, e também como 

busca novos recursos para atender um cliente do porte da PETROBRAS, corresponde a um 

dos elementos centrais, que possibilita  comprreneder o impacto da demanda dessa estatal 

sobre os seus fornecedores. Destacando então que, a busca de novos recursos constitui-se 

como indutor das mudanças tecnológicas na firma. 

Nesse sentido, existem diferenças sistemáticas entre firmas, considerando-se a 

maneira como elas controlam seus recursos necessários para sequenciar as estratégias 

especificas. Assim, dois pressupostos sustentam a ideia de que os fornecedores da 

PETROBRAS são impulsionados por esta estatal, a saber : i) as diferenças decorrentes de 
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capacidade de recursos entre as firmas causam diferentes performances; e ii) a firma busca 

aumentar, não necessariamente  maximinizar, a performance econômica.  

Desta forma, se deve levantar em consideração a criação, manutenção e renovação de 

vantagens repetitivas, vinculadas aos recursos que a firma controla. Sendo assim, do ponto de 

vsita da firma no contexto mercadológico, destaca-se que sua estratégia é o crescimento, 

acumulação de capital e ampliação da sua parcela de mercado. 

Então, a firma combina recursos como maquinas e equipamentos, conhecimento, 

tecnologia e mão de obra. De maneira planejada, materializando-se numa estrutura 

organizacional e produtiva. Sendo assim, os limites do crescimento da foima, comprrendem a 

disponibilidade de recursos produtovos tangíveis (insumos,matéria prima, maquinas e 

equipamentos) e intangíveis( informações, experiências e conhecimento), compreendendo 

aommesmo tempo o financiamento adequado para aquisição de recursos e/ou 

desenvolvimento dos respectivos recursos, assim como a conquista do mercado no qual está 

inserida. 

Em decorrência deste contexto, a cadeia de fornecedores para a indústria de petróleo 

compreende firmas com inúmeros ativos, os quais são obtidos com esforços distintos.Nessa 

direção, a estratégia da firma associa-se a maneira como a mesma reconhece sua competência 

e seus recursos, de forma que aproveite as oportunidades do mercado, devendo 

consequentemente levar em conta o risco do negócio. 

Enquanto isso a indústria do petróleo, consedera-se relevante observar que, as 

abordadegnas que apresentam como inidade analítica a indústria e a firma, os seguintes 

setoriais de acumulação, e também de conhecimento da indústria. Considera-se então que, a 

inovação tecnológica apresentada pela empresa, é influenciada de modo relevante pelo 

ambiente de conhecimento tecnológico no qual a mesma se insere. 

Neste sentido, descata-se que as oportunidades tecnológicas, bem como o grau de 

acumulação do conhecimento das condições de apropriação à dinâmica da emprea, e ao 

mesmo tempo a complexidade da base de conhecimento relevante, são os fatores centrais para 

uma analise dos fornecedores da PETROBRAS.  

 

2.3.6.2 Fornecedores da PETROBRAS 

A PETROBRAS, desde seus primórdios, foi levada a desenvolver tecnologias, uma 

vez que todos os projetos iniciais de refinarias e instalações de exploração de petróleo foram 

totalmente implantados com tecnologia estrangeira, fato que gerou uma inescapável (ou forte) 
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necessidade de superar a dependência dos fornecedores externos de equipamentos e 

tecnologia e os elevados gastos em moedas estrangeiras associados.  

Assim, o trabalho contínuo de engenheiros, profissionais afins, trabalhadores 

qualificados, iniciativas de P&D, foram paulatinamente sendo desenvolvidos no sentido de 

dominar, adaptar e mesmo inovar na tecnologia do petróleo, aqui entendido, para efeito deste 

trabalho, a área de exploração e produção de petróleo.  

Atualmente, a PETROBRAS já deu um grande salto tecnológico para áreas de alta 

tecnologia e colabora na geração de novas tecnologias com outras empresas. Esta interação 

permite a criação de uma rede de conhecimentos, envolvendo outras empresas, universidades 

ou centros de pesquisa, de forma a viabilizar novos negócios para a empresa. As outras 

empresas, integradas a essas redes, em particular as fornecedoras da PEtrOBrAs, constituíram 

elos típicos de sistemas nacionais de inovação maduros, o que pode ser aferido, por exemplo, 

pela constituição e ampliação de seus departamentos de P&D, pela aquisição de tecnologia e 

pela associação com universidades e ICts.  

As empresas fornecedoras também colhem benefícios indiretos do porte e das 

perspectivas de expansão da PETROBRAS, os quais tendem a gerar sinergias com o sistema 

de inovação propriamente dito. Esses benefícios são de natureza industrial – rendimentos de 

escala – e financeira – acesso a crédito mais barato e de prazo mais longo. Esses últimos 

benefícios tendem a ser ampliados diante de perspectivas positivas de crescimento da 

PEtrOBrAs. Outro aspecto, que embora possua forte relação com o sistema de inovação que 

por vezes é nucleado multissetorialmente pela PETROBRAS, mas com ele não se confunde, 

diz respeito ao espraiamento dos padrões tecnológicos da empresa, a qual exige e promove 

especificações de qualidade e de desempenho superiores às normalmente vigentes no mercado 

brasileiro. Assim, as ações da PETROBRAS são decisivas na determinação da abrangência 

setorial de sua área de influência, haja vista que incide sobre empresas que atuam em 

segmentos industrialmente muito diversos das competências daquela empresa. 

As maiores exigências ambientais e tecnológicas sofridas pelas empresas petrolíferas 

perpassam para os seus fornecedores, obrigando-os a uma capacitação, em geral, superior à 

das demais empresas em seus setores. Esta maior capacitação acaba habilitando estas 

empresas a ampliar sua participação nos mercados além da indústria petrolífera. Isto se 

configura um benefício adicional de ser fornecedor da PEtrOBrAs. A influência benéfica 

sobre suas fornecedoras também se estende aos trabalhadores nelas empregados, os quais são 

mais bem remunerados, possuem empregos melhores e são induzidos a uma maior 

capacitação. 
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2.3.6.3 Engajamento em atividades de Inovação 

Do ponto de vista das atividades de inovação, a questão mais geral é examinar de que 

forma a demanda da PETROBRAS pode impulsionar as firmas a criarem capacitações. Para 

identificar de forma concreta a associação entre a relação de fornecimento para uma empresa 

do porte da PETROBRAS e o maior engajamento em atividades de inovação, há que se 

ressaltar preliminarmente dois aspectos.  

Em primeiro lugar, empresas que fornecem para a PETROBRAS precisam passar por 

um processo de ajuste produtivo e de qualidade para poderem participar das licitações da 

companhia. De fato, somente as empresas que dispõem do Certificado de Registro de 

Classificação Cadastral (CRCC) são consideradas habilitadas a participar das licitações. A 

obtenção desse certificado, por sua vez, está condicionada ao cumprimento de exigências em 

critérios técnicos, econômicos, legais, de saúde, meio ambiente e segurança (SMS) e 

gerenciais. Dessa forma, os fornecedores da PETROBRAS passariam por um processo de 

ajuste produtivo e de qualidade que os tornaria mais engajados em atividades de inovação.  

Em segundo lugar, é razoável assumir que as empresas que mantêm contratos de 

fornecimento com a PETROBRAS obtêm retornos crescentes de escala e operam em um 

ambiente capaz de reduzir as incertezas tipicamente associadas à atividade de inovação. 

Assim, especialmente nas circunstâncias em que se estabelecem relações de fornecimento 

mais estáveis e de longa duração, os fornecedores da PETROBRAS tendem a dispor de 

incentivos maiores para se engajarem no desenvolvimento de produtos e processos mais 

adequados às necessidades de um cliente do porte da estatal.  

A hipótese de que os fornecedores da PETROBRAS são mais engajados em 

atividades de inovação pode ser identificada inicialmente com estatísticas descritivas simples, 

para todos os anos ou como exemplo mais atual para o ano de 2007. O percentual de 

engenheiros, pesquisadores e profissionais científicos nos fornecedores da PEtrOBrAs era 

mais do que três vezes superior ao percentual observado nas não fornecedoras (2,54% contra 

0,71%).  

Essa percepção é reforçada ao se examinarem as características das empresas que 

mantêm uma relação de fornecimento com a PETROBRAS. Com efeito, ao buscarem 

explicações1 com base em características individuais da firma – o tempo de permanência 

como fornecedora e a magnitude do respectivo contrato –, conclui-se que as seguintes 

características diferenciam os fornecedores:  
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• empresas grandes, em virtude de sua maior margem para negociação de preço e 

habilidade para o cumprimento dos serviços; 

 • empresas com mais tempo no mercado que já tiveram oportunidade de criar uma 

reputação e que já foram testadas em diferentes condições;  

• empresas que possuem mão de obra mais qualificada e que têm, portanto, mais 

condições de implementar inovações de processo e de produto, além de disporem de mais 

versatilidade para se adaptarem a novas tecnologias;  

• empresas que exportam mais e que, portanto, estão expostas a maiores níveis de 

exigências;  

 • empresas com mais cientistas e, portanto, mais aptas a desenvolver e assimilar 

novas tecnologias. Dessa maneira, os fornecedores da PETROBRAS, seja pelos maiores 

níveis de qualificação da mão de obra que empregam, seja por contarem com um número 

proporcionalmente maior de engenheiros, pesquisadores e profissionais científicos, são mais 

capazes de se engajar em atividades de inovação. 

Dessa maneira, os fornecedores da PETROBRAS, seja pelos maiores níveis de 

qualificação da mão de obra que empregam, seja por contarem com um número 

proporcionalmente maior de engenheiros, pesquisadores e profissionais científicos, são mais 

capazes de se engajar em atividades de inovação. 

 

2.3.7. EXPERIÊNCIAS DE OUTRAS REDES 

 

2.3.7.1 Rede Petro /RS 

Atualmente, a rede conta com a participação de 126 empresas, 91 laboratórios e 

centros de pesquisas de 7 universidades do Rio Grande do Sul. Além disso, são parceiros 

institucionais da rede, a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Governo 

do Rio Grande do Sul (SEDAI), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), o SEBRAE/RS, a FIERGS, a FEDERASUL, o 

Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE) e a própria PETROBRÁS, por 

meio da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP). Merece destaque o fato de que a rede 

consegue reunir empresas, governo, associações empresariais, universidades e centros 

tecnológico, além de clientes. Entre os seus principais objetivos, está a ampliação das 

oportunidades de mercado na cadeia de fornecimento da indústria de petróleo e gás, o 

desenvolvimento de capacidade tecnológica adequada às necessidades das empresas 

produtoras de petróleo, com vistas ao mercado nacional e internacional, e a aproximação das 
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empresas gaúchas dos centros de pesquisa locais e das agências de fomento, visando ao 

desenvolvimento ou consolidação de tecnologias de ponta, com alto valor agregado. 

Com exceção do fundo setorial CT-PETRO com a finalidade de estimular a pesquisa 

aplicada, não havia ação especifica de fortalecimento da cadeia de suprimento da indústria de 

petróleo e gás. O caráter estratégico dessa indústria se revela tanto nos investimentos da 

ordem de 100 bilhões de dólares anunciados em 1998 pelas maiores empresas da América 

Latina (PETROBRÁS, PDVSA e PEMEX), quanto na sua importância, considerando ser uma 

indústria intensiva de capital, para a competitividade das médias e pequenas empresas 

gaúchas, além do aumento da capacidade tecnológica do Estado, com o envolvimento de 

universidades e centros tecnológicos.  

Atualmente, o índice médio de nacionalização dos grandes contratos firmados até hoje 

e estimado para os próximos anos é de 40% (Balanço Setorial da Gazeta Mercantil, 2002), o 

que revela grande oportunidade para a indústria nacional, quando se considera o potencial de 

nacionalização. Na sua maioria, as empresas que integram a rede são dos ramos 

eletromecânicos: motores elétricos, bombas, válvulas, torres de destilação etc; eletroletrônico 

e metalurgia, como caldeirarias. Para a seleção das empresas que ingressam na rede, há dois 

critérios fundamentais: só são 194Moisés Villamil Balestro, José Antônio Valle Antunes 

Júnior, Marcelo Carvalho Lopes e Ivan de Pellegrin RAC, Edição Especial 2004 admitidas 

empresas de bens ou serviços, não havendo a presença de representantes de empresas, e 

empresas que tenham plantas industriais ou escritórios no Rio Grande do Sul. 

Na sua estrutura funcional, a rede possui uma Secretaria Executiva e um Grupo 

Gestor, com a participação do BANRISUL, BRDE, REFAP, FINEP, universidades e 

empresas, com a finalidade de gerenciar o seu processo de estruturação. A Secretaria 

Executiva é formada por dois coordenadores: um coordenador empresarial e um coordenador 

representante do Governo do Estado.  

A rede possui estrutura bastante flexível, que se reúne de forma ad hoc, considerando 

o tipo de ação coletiva a ser empreendida. Por exemplo, diante de uma oportunidade de 

negócio identificada a partir de uma atividade de promoção comercial, são feitas reuniões 

com empresas com produtos ou serviços capazes de atender àquela demanda de mercado em 

particular. O mesmo ocorre em relação à cooperação universidade-empresa diante da 

necessidade de desenvolvimento de determinados produtos. 

 A principal função da Secretaria Executiva é o repasse sistemático de informações 

sobre oportunidades de negócios, possibilidades de financiamento, editais com recursos para 
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pesquisa aplicada, organização e reuniões e atividades de promoção comercial, bem como o 

fortalecimento dos contatos institucionais da rede dentro e fora do Governo. 

Sendo a PETROBRÁS uma das principais empresas de petróleo no mundo e estando 

à altura dos melhores competidores internacionais, as competências e a capacidade 

tecnológica demandadas de seus fornecedores criam condições para a inserção das empresas 

da Rede PETRO-RS no mercado global de fornecedores da indústria de petróleo e gás. Ao 

estabelecerem relações mais próximas com a PETROBRÁS, além das relações de mercado 

stricto sensu, essas empresas têm acesso a informações qualificadas, que contribuem para o 

seu processo de adaptação e reconfiguração de habilidades organizacionais necessárias para a 

obtenção de vantagem competitiva sustentada na cadeia de suprimento. Em outros termos, os 

recursos informacionais obtidos por meio da rede contribuem para o desenvolvimento das 

capacidades dinâmicas das empresas. Vale lembrar que tal aproximação dificilmente poderia 

ocorrer sem a existência da rede com a participação do Governo.  

Tendo em vista a intensidade dos investimentos realizados no setor, muitas empresas 

da rede passaram a considerar o fornecimento para a indústria do petróleo e gás como o 

principal foco de mercado. Isso confere um caráter estratégico na gestão e desenvolvimento 

de recursos destinados a esse segmento de mercado. Diante do potencial de mercado revelado 

pelas atividades de promoção comercial realizadas pela rede, muitas empresas passam a 

redefinir suas estratégias, bem como quais capacidades devem ser internalizadas. 

A rede constituiu uma espécie de mecanismo de coordenação de recursos externos às 

empresas capazes de potenciar os seus próprios recursos. Tais recursos vão desde informações 

qualificadas sobre o mercado, um trabalho de inteligência competitiva, como destacado por 

um dos membros da rede, até o uso de equipamentos e conhecimento científico presentes nas 

universidades. significa que todas as empresas não tinham experiência prévia de cooperação 

com universidades, mas que essa cooperação se tornou muito mais sinérgica a partir da 

existência da rede. 

 

2.3.7.2 Rede Petro Bacia de Campos 

Denomina-se “Bacia de Campos” à região onde estão concentradas as maiores 

jazidas de petróleo e gás do Brasil. Localizada ao largo do litoral norte do Estado do Rio de 

Janeiro - na região sudeste do País - a Bacia de Campos abrange uma área de 100.000 m² de 

área, entre a costa, e águas de até 3.400 metros de profundidade. A região abrange os 

seguintes municípios: Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras, 

Macaé, Quissamã, Carapebus e Campos dos Goytacazes. 
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A atividade de produção de petróleo no Brasil iniciou-se em 1953 com a perfuração 

dos primeiros poços terrestres no Estado da Bahia. No mesmo ano um decreto presidencial 

criou a PETROBRAS e estabeleceu o monopólio estatal para as atividades de produção e 

refino de petróleo. Em 1965, a empresa descobriu petróleo na costa continental do Estado de 

Sergipe, e iniciou sua jornada na exploração e produção de petróleo no mar.   

O ano de 1968 é marcante na história da PETROBRAS e do setor de petróleo no 

Brasil, em função da descoberta de grandes poços petrolíferos na região da Bacia de Campos.  

Com o início das atividades de exploração de petróleo na Bacia de Campos, a PETROBRAS 

instalou, em 1974, uma base de operações em Macaé. A cidade foi escolhida devido as suas 

condições geográficas que favoreceram a instalação de um porto para dar suporte as 

atividades realizadas em alto mar4.   

Na década de 1980, foram descobertos grandes campos com reserva de petróleo em 

águas profundas - lâmina d'água entre 400m e 1.000m - e ultra-profundas - lâmina d'água 

entre 1.000m e 2.000m – na região, que atraíram vultuosos investimentos.   

Para explorar petróleo nas respectivas laminas d´água foi necessário estruturar 

programas tecnológicos que desenvolvessem novas formas de exploração e produção. A 

PETROBRAS lançou, em 1986, o Programa PETROBRAS de Capacitação Tecnológica de 

Sistemas de Produção em Águas Profundas (Procap). Em 1993, a empresa criou o Procap-

2000 – para desenvolver tecnologias para operação em lâmina d´água de até 2.000 m, em 

2005 foi lançado o Procap-3000 – novo desafio tecnológico para exploração de petróleo em 

lâmina de até 3000m.   

No ano de 2005 a Bacia de Campos já tinha 38 campos offshore em operação pela 

PETROBRAS, que exploravam 1.814 poços de óleo e gás, por meio de 37 plataformas fixas e 

móveis de produção, distribuída por 3.900km de dutos submarinos. Esta estrutura consolidou 

a região como maior produtora de petróleo e gás do país. 

 

   

3. METODOLOGIA 

Neste item são detalhados os procedimentos metodológicos, classificação da 

pesquisa e a forma de análise do estudo, 

Metodologicamente, o presente estudo alcançou os objetivos do projeto proposto 

através de estudos de caráter exploratório e descritivo, utilizando pesquisas qualitativa e 

quantitativa com o objetivo de mapear e analisar a geração da propriedade intelectual das 

empresas de base tecnológica da Rede Petrogas/SE.  
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Dessa forma, foram utilizados 3 (três) instrumentos: Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa 

de Campo e Análise dos resultados, sendo estes fundamentais para o desenvolvimento do 

trabalho, cujas etapas estão discriminadas no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Etapas da pesquisa 

ETAPAS ATIVIDADES 

1ª Etapa Embasamento teórico, consultas bibliográficas 

2ª Etapa 
Pesquisa de Campo: entrevista individual, semi-estruturada com 

gestores da Rede Petrogas/SE e SEBRAE/SE. 

3ª Etapa Processamento e interpretação dos resultados 

 

3.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Consultas bibliográficas, nas quais encontrou-se todo o embasamento teórico de 

subsídio à pesquisa: Laville (1999, pág. 93) que as teorias são generalizadas da ordem das 

conclusões ou das interpretações. “... o valor da teoria é, primeiramente, explicativo: é uma 

generalização de explicações concordantes tiradas dos fatos que foram estudados para a sua 

construção”. 

Nessa pesquisa, na etapa inicial, foi desenvolvido o embasamento teórico no período 

de (Fevereiro a Junho) sobre Inovação, Propriedade Intelectual e Rede Petrogas/SE através de 

livros, dissertações, teses, artigos científicos nacionais e internacionais e sitios nos quais esses 

levantamentos servis de construção do referencial teórico com os seguintes temas:  

 Inovação: Conceito e tipo de inovação, Base Legal da inovação no Brasil, 

Inovação Tecnológica no Brasil e Inovação Tecnológica nas empresas. 

 Propriedade Intelectual: Patentes, Marcas, Desenho Industrial, Indicaçoes 

Geográficas e Cultivares.  

 Rede Petrogas/SE: Breve Histórico/Objetivo/ Missão, As Empresas da 

Rede, Composição/Conectividade/Funcionamento e Gestão de Inovação e Tecnologia da 

Rede. 

 

3.2. PESQUISA DE CAMPO 

A Pesquisa descritiva, que conforme Santos (2000), consiste um importante 

levantamentos das características conhecidas, que compõem o fato/fenômeno/problema 
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estudado. Assim, foram realizados levantamentos e observações sistemáticas do problema em 

loco.  

Também foram coletados dados através de entrevistas semi-estruturadas, orientada 

por um roteiro de questões relacionadas ao interesse da pesquisa.  

Segundo Malhotra et al. (2005), a entrevista individual e semi-estruturada usa a 

interação face a face com o entrevistador, possibilitando haver feedback e esclarecimentos 

acerca das perguntas, oferecendo perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a pesquisa. 

Nessa etapa, foram feitas entrevistas semi-estruturadas aos gestores da Rede Petrogas 

nos meses de agosto e setembro de 2014 e orientada por um roteiro de questões relacionadas 

ao interesse da pesquisa sobre as empresas da rede com base à tecnológica. As quais sejam os 

Tipos de Inovação, Capitação de recursos, Parcerias Tecnológicas, Impacto da Inovação e 

Proteção da Propriedade Intelectual gerada. 

 

3.3. PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Processamento e interpretação dos resultados, que segundo Cooper (2003), ou 

seja, a preparação de um sumário estatístico descritivo é o passo preliminar que leva ao 

entendimento dos dados coletados e consequentemente às conclusões alcançadas. Então 

através da interpretação dos resultados obtidos, poder-se-á concluir a pesquisa.  

Como terceira e última etapa, foram interpretados e tabulados os dados apresentados 

em formas de gráficos, tabela e figuras para um melhor entendimento por parte do leitor, 

ressaltando-se que o desenvolvimento das atividades metodológicas surgiu passos específicos. 

Essa etapa é a essência dessa pesquisa, pois apresenta um resultado de correlação ao 

objetivo geral desse estudo e possivelmente de viabilidade para a construção de um 

desenvolvimento estratégico da propriedade intelectual nas empresas da Rede Petróleo e Gás 

de Sergipe. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do estudo desenvolvido anteriormente sobre conceito, tipos, base legal de 

inovação tecnológica, assim como a definição da propriedade intelectual e ainda a delimitação 

e interpretação da área de estudo que se pretende agora identificar a geração da propriedade 

intelectual nas empresas da Rede Petrogas/SE, o que de fato é a verdadeira premissa dessa 

dissertação. Assim, fez-se primeiramente um reconhecimento sobre a gestão da rede através 

de entrevistas e visitas, onde foram extraídos os seguintes resultados preliminares. 
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4.1 TIPOS DE INOVAÇÃO  

As inovações existentes nas empresas da Rede Petrogas/SE são desenvolvidas 

principalmente na criação de produtos, sendo estes introduzidos nos mercados nacional e 

internacional com o percentual 50%. Já as inovações realizadas nos serviços pelas empresas 

oferecidos chegam a 40% e 10% nos processos atribuídos investimentos nesses dois setores. 

Para tal questionamento obteve-se os percentuais verificados na Figura 5, a seguir. 

 

                Figura 5 - Tipos de inovação das empresas da Rede Petrogas/SE 

 
Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 

 

4.2. ORIGEM DE IDEIAS 

Sobre as ideias na criação de produtos, serviços e processos inovadores nas 

empresas, examinou-se qual a origem das principais inovações com base na tecnologia 

existente, sendo 41% devido à exigência do mercado com maior percentual. Também de 

acordo com a necessidade interna 41%, através de sugestão de clientes 18%, adequação à 

legislação 0%, sugestão de empregado 0% e sugestão de fornecedor 0%. Neste sentido 

apresenta-se abaixo o gráfico 02 ilustrativo com os resultados alcançados: 

 

Figura 6 - Empresas da Rede/ Origem de ideias das empresas da Rede Petrogas/S 

 

 
Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 
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4.3. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A captação de recursos para investimento em inovação e tecnologia nas empresas da 

rede foi outro questionamento discutido durante a pesquisa, onde 82% desses recursos são 

próprios, 9% são financiamentos através de bancos e instituições financeiras através de 

credito fácil, já 9% são de parcerias e convênios privados, 0% compartilhamentos entre as 

próprias empresas e 0% subvenção. Segue abaixo a Figura 7 com os resultados. 

 

Figura 7 - Captação de recursos pelas empresas da Rede Petrogas/SE 

 
Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 

 

 

4.4. PARCERIAS TECNOLÓGICAS 

Mesmo com a diversidade nas atividades econômicas que constituem a ofertadas de 

produtos, processos e serviços. E contam com o forte apoio de parcerias nacionais e 

internacionais sendo que 80% são parcerias tecnológicas e 20% voltadas para outras áreas. 

Nesse sentido, apresenta-se a Figura 8, que se segue. 

Figura 8 - Parcerias Tecnológicas realizadas pelas empresas Rede Petrogas/SE 

 

 
           Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 
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4.5. ORIGEM DAS PARCERIAS 

Como foi apresentado anteriormente existência deparcerias entre as empresas da rede 

com maior numero de parceiros que tem como base em seus produtos e serviços a tecnologia. 

Dessa forma, apresentamos um percentual de 50% pesquisadores independentes, parcerias 

com outras empresas 38% e com universidades e instituição de ciência e tecnologia e 12% 

com pesquisadores independentes. Vejam na ilustração do gráfico: 

 

Figura 9: Origem das parcerias realizadas pelas empresas da Rede Petrogas/SE 

 

Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE, 2014 

 

 

 

 

4.6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 Sobre as tecnologias utilizadas pelas empresas da rede na criação de produtos e 

processos e na utilização de seus serviços apresenta-se cerca de 80% destas tecnologias são 

produzidas internamente, 10% são adquiridas e 10% mista (produzida e adquirida). O gráfico 

6 abaixo exibe percentual: 

 

Figura 10 - Desenvolvimento da Tecnologia Utilizada pelas empresas da Rede 

Petrogas/SE 
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Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 

 

4.7. IMPACTOS DA INOVAÇÃO 

Os impactos causados pela inovação através dodesenvolvimento de novas 

tecnologias na produção e comercialização dos produtos, processos e serviços oferecidos 

pelas empresas foram questionados percentualmente, onde 53% são impactos diretamente a 

economia, 14% ambiental 32% e ainda o social com 16%. Segue o gráfico. 

 

Figura 11 - Impactos da Inovação nas empresas da Rede Petrogas/SE 

 

 
Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 

 

 

4.8. PEDIDOS DE PATENTE 

De acordo com as inovações desenvolvidas pelas empresas da rede identificou-se que 

20% das empresas depositaram pedidos de patente e 80% dessas inovações ainda não foram 

protegidas no INPI. Observe na figura a seguir. 

Figura 12 - Pedidos de Patentes depositados pelas empresas da Rede Petrogas/SE 
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Fonte: Dados da Rede Petrogas/SE,2014 
 

Neste sentido, realizou-se um levantamento preliminar em relação à existência de 

patente, software e marcas depositadas ou registradas no Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual – INPI, tendo-se obtido as seguintes informações. 

 

Tabela 2 - Levantamento de Patentes e Software - INPI 

Patente Software 

 

25 

 

1 

 
Fonte: INPI/2014 

 

 

5. CONCLUSÃO  

Como resultado preliminar da pesquisa, pode-se identificar que nas empresas da 

Rede Petrogas/SE as inovações são principalmente realizadas nos produtos criados nas 

próprias empresas.  

Já as origens das ideias para o desenvolvimento das inovações surgem através da 

necessidade do mercado, onde identificava o que os clientes precisam e sim eram realizadas a 

produção dos produtos e serviços. 

Também identificou-se que a captação de recursos para investimento em inovação e 

tecnologia nas empresas da rede são realizados pelo próprios recursos financeiros  

A ocorrência de tecnologia utilizada pelas empresas é internamente ampliada de 

acordo com cada setor produtivo. E os impactos causados pela inovação afetam diretamente a 

economia das empresas.  

Observou-se que  os pedidos de patentes realizados pelas empresas através da base 

de dados  INPI são ainda solicitados por parte considerável das empresas da rede, mais que 
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ainda esse número de depósitos são muito pequenos para o desenvolvimento de inovações na 

Rede Petrogás/SE. 

Dessa forma, conclui-se que a atuação das empresas da Rede Petrogas/SE que tem a 

base voltada para a tecnologia e inovação precisam ser mais planejadas e repensada 

principalmente com relação à inovação de seus produtos e serviços para que seja necessário 

um melhor conhecimento e maior cultura sobre a propriedade intelectual nas empresas, 

resultando assim aumento e mais desenvolvimento inovador.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado pela Rede PETROGÁS nas empresas em  2014.  

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Dados da Empresa  

Nome da Empresa ____________________________________________ 

Endereço:  

Rua____________ Nº ______ Bairro ______________ Cidade _____________ 

Estado____________________. CEP _________________. 

Proprietário ou Responsável_________________________ Área __________________ 

 

2. Escolarilidade do entrevistado: 

 

(    ) 1º Grau         (    ) 2º Grau       (    )  3º Grau      (     ) Pós-graduação 

 

3. Tipo de gestão da empresa:  

 

(    ) Familiar        (    )  Profissioanl     (     ) Mista  

 

4. Ano de abertura da empresa ______________________ 

 

5. Número de empregados formais da empresa __________________ 

 

6. Número de empregados informais da empresa_________________ 

 

7. Qual o porte da Empresa ? 

 

a. (     )  Pequeno     (      )    b. Médio    (     )   c. Grande  

 

8. Tipos de Inovação existentes na empresa? 

 

a) Produto (   )           b) Serviço (   )         c) Processo (   )         d) Nenhuma (   ) 

 

9. Principais produtos (s)  e ou serviços (s) ______________________ 

 

10. Volume de produtos/serviços ( contrato) mensal:  

____________________________________________________________ 

 

 

11. Faturamento em 2014: 

 

(    ) até R$ 40.000,00 

(    ) de  R$ 40.000,00 a R$ 100.000,00 

(    ) de  R$ 100.000,00 a R$ 250.000,00 



68 

 

(    ) de R$ 250.000,00 a R$ 500.000,00 

(    ) de R$ 500.000,00 a R$ 1.000,000,00 

(    ) acima de R$ 1.000,001,00 

 

12. A empresa atual como fornecedora direta na Rede PETROGÁS ? 

 

(     ) Sim          (    ) Não  

 

13. Caso resposta afirmativa, identifique a condição da sua empresa: 

 

(     ) Fornecedora da PETROBRÁS  

(     ) Subcontratante da empresa localizada na Rede. 

(     ) Subcontratante da empresa localizada fora da Rede. 

 

14. A definição das especificações do produto é definito pelo cliente?  

 

(     ) Sim           (     ) Não 

 

15. Qual principal forma de divulgação da empresa no mercado?  

 

(     ) Internet     (     ) Flotagem     (     ) Out door     (     ) Outro 

 

16. Qual o principal meio utilizado para a comercialização dos produtos/serviços? 

 

(     ) Venda direta ao consumidor 

(     )  Mediante atravessadores 

(     )  Exportação/ Internacionalização 

(     )  Por outro meio. 

 

17. A empresa tem acesso ao cadastro de fornecedores de insumos, equipamentos e 

componentes para a PETROBRÁS? 

 

(     ) Sim         (     ) Não 

 

18. De que maneira a Rede PETROGÁS contribui para acesso aos mercados? 

 

(     ) Mediante aos parceiros 

(     ) Através de feiras 

(     ) Rodadas de negócios 

(     ) Outros. 

 

19. A competição mercadológica de sua empresa baseia-se: 

 

(     ) Na qualidade  

(     ) Na diferenciação em custos 

(     )  Nós preços 

(    ) Em outro meio ____________________________ 
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20. O acessso aos serviços financeiros faz-se necessário ao desenvolvimento das 

atividades da empresa? 

 

(    ) Sim                  (    ) Não 

 

21. Com relação ao acesso aos Serviços Finaceiros, a empresa tem conseguido apoio 

de : 

 

(    ) Bancos Publicos de Desenvolvimento e Financiamento 

(    )  Bancos Privados de Desenvolvimento e Financiamento 

(    ) Outra forma, citar ________________________________________ 

 

22. Qual a importância da inovação para a empresa? 

____________________________________________________________ 

 

23. Como avalia o aspecto inovativo na sua empresa? 

____________________________________________________________ 

 

24. Como surgiu a ideia de inovar seus produtos, serviço e processos? 

 

a. (   ) Necessidade interna 

b. (   ) Exigência do mercado 

c. (   ) Adequação à legislação 

d. (   ) Sugestão de clientes 

e.  (    ) Sugestão de fornecedores 

f.   (   ) Sugestão de empregado 

 

25. Captação de recursos? 

a. (   ) Recursos Próprios  

b. (    ) Recursos  privados de parceiros 

c. (    ) Recursos  Compartilhadas  

d. (    ) Subvenção 

e. (    ) Financiamento 

 

26. Existe parcerias tecnológicas?  

(    ) Sim                                 (     ) Não  
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27. Parcerias Tecnológicas com quem ?  

a. (     ) Com universidades, ICT  

b. (     ) Com outra empresa  

c. (     ) Pesquisadores independentes 

 

28. Tecnologia utilizada da empresa? 

a. (    ) Desenvolvida internamente 

b. (     ) Tecnologia adquirida  

c. (     ) Mista  

 

29. Quais os Impactos causados pelo desenvolvimento da inovação? 

a. (     ) Econômico  

b. (     ) Ambiental 

c. (     ) Social  

 

30. Houve deposito ou registro de Patente e Software ? 

a. (    ) Sim                       b. (    ) Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


