	
  

Estratégia de Atuação em uma Rede de Micro, Pequenas e
Médias Empresas (Mpmes) no Setor de Petróleo e Gás (P&G):
uma Análise dos Resultados no Estado de Sergipe
Felipe Andrade Martins1
José Ricardo de Santana2
Resumo: Em decorrência das crescentes mudanças tecnológicas e concorrência, as empresas
buscam meios de inovar e de alcançar vantagens competitivas. Para as Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPMEs), a atuação por meio de redes de cooperação pode representar
uma estratégia importante, trazendo benefícios. Nesse cenário, o presente trabalho busca
analisar a estratégia de atuação das MPMEs em rede, investigando a relação fornecedorcliente e os resultados obtidos. Tomou-se como objeto de estudo a Rede Petrogás/SE, que
congrega empresas fornecedoras da Petrobras. Foram analisados dados a partir de três
diagnósticos da cadeia produtiva de petróleo e gás (P&G) do estado, no período de 2005 a
2009. Os resultados apresentados mostram que, no caso da Rede Petrogás/SE, a estratégia de
atuação tem efeitos positivos para as empresas participantes, não apenas em termos do
estímulo à introdução de inovações, como em relação aos resultados obtidos em itens como
faturamento e posicionamento da marca.
Palavras-chave: Rede. Cooperação. Petróleo e Gás. Sergipe.
1 Introdução
Em decorrência das mudanças ocorridas no cenário econômico, com maior abertura dos
mercados e acirramento da concorrência, principalmente a partir do final da década de oitenta,
tem havido a necessidade de cooperação entre as empresas, principalmente as de menor porte,
por meio da atuação em rede, como estratégia para ganhar competitividade. Observam-se na
literatura vários modelos de redes empresariais que surgiram nos países desenvolvidos,
principalmente na Itália, França e Japão. No caso dos países em desenvolvimento, um fator
motivador para o surgimento dessas estruturas de interação está relacionado à necessidade das
grandes empresas em ter fornecedores qualificados e competitivos. Deve-se atentar também
para o fato de que a cooperação oferece a possibilidade de dispor de novas tecnologias, bem
como de reduzir os custos decorrentes do processo de inovação, o que por sua vez contribui
com a eficiência econômica da região. No caso do setor de petróleo e gás (P&G), no Brasil, as
empresas de micro, pequeno e médio porte têm conseguido destaque ao longo dos anos, pela
capacidade de contribuir com a produção industrial e gerar emprego. Um fator de destaque,
que tem estimulado as empresas nacionais é o modelo de regulação da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), ao estabelecer percentuais mínimos de conteúdo nacional para a cadeia de
fornecedores do setor. Dos mais de 2000 fornecedores cadastrados na Organização Nacional
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da Indústria do Petróleo (Onip) em 2010, cerca de 60% eram de pequeno e médio porte, o que
ilustra como estas empresas estão se inserindo na cadeia produtiva do petróleo e gás (P&G).
Dentre os fatores que impulsionaram a entrada e o surgimento das empresas de menor porte
nesse setor, pode-se apontar também a expansão de investimentos realizados pelas empresas
operadoras de petróleo, que estimulou fornecedores de diversas partes do Brasil e também do
exterior a ampliarem suas operações e se desenvolverem para atender a demanda solicitada.
Isso corrobora a necessidade da criação de redes de empresas, no sentido de concentrar
esforços na promoção dos negócios e aumentar o acesso dessas empresas as modernas
capacitações em níveis gerenciais e tecnológicas, já que é necessário o atendimento a critérios
de qualidade para atuar no setor.
Considerando esse cenário, o presente trabalho busca analisar a estratégia de atuação de
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) em rede, investigando a relação fornecedorcliente entre as empresas de menor porte e as empresas âncoras e os resultados obtidos.
Toma-se como objeto de estudo a Rede Petrogás de Sergipe, que congrega MPMEs
fornecedores da Petrobras. São analisados dados obtidos a partir de três diagnósticos da
cadeia produtiva de petróleo e gás (P&G) do estado, no período de 2005 a 2009. Além desta
introdução, o artigo está composto de mais quatro seções. A segunda seção traz uma breve
revisão da literatura sobre o conceito de redes e as tipologias existentes, bem como,
analisando como essa temática das redes está inserida no setor de petróleo e gás,
principalmente na relação entre os fornecedores da Petrobras, as ações destinadas a
intensificar essa interação e o modelo de concessão brasileiro adotado. Na terceira seção será
descrita a metodologia do trabalho. Na quarta seção será analisado o caso do setor de P&G em
Sergipe e a caracterização da Rede de Fornecedores Local, a Rede Petrogás/SE, bem como a
sua influência e impactos sobre as empresas participantes. Por último são realizadas as
considerações finais do trabalho.
2 Rede de empresas: conceitos e tipologias
De acordo com Leon (1998) apud Olave & Amato Neto (2001), as redes de empresas
são formadas inicialmente com o objetivo de reduzir incertezas e riscos, organizando
atividades econômicas a partir da coordenação e cooperação entre empresas. Na formação de
redes de empresas existe a possibilidade de estas configurarem-se como: i) redes flexíveis de
pequenas e médias empresas, onde estas se unem através de um consórcio com objetivos
comuns, e obtém competitividade por possuírem uma boa relação entre flexibilidade e custo;
ii) clusters de empresas (agrupamentos), onde se pode entender como uma concentração
setorial e geográfica de empresas que objetivam o ganho de eficiência coletiva; iii) redes de
cooperação, geralmente como organizações virtuais, ou ainda como as chamadas “supply
chain” ou cadeia de suprimentos, onde as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) tem
como objetivo agilizar os negócios e as transações interempresarias e agregar vantagens que
as grandes empresas tem, como tecnologias, infra-estrutura, logística, dentre outros
benefícios. Observa-se que, independente da configuração, o objetivo das empresas em
formar redes é de basicamente se tornar mais competitiva, para que possa disputar com
empresas maiores ou estrangeiras (OLAVE & AMATO NETO, 2001).
Existe um grande número de tipologias relacionadas a alianças estratégicas entre micro,
pequenas, médias e grandes empresas. Geralmente, essas alianças são constituídas para atacar
mercados precisos com o objetivo de se apossarem de partes do mercado em detrimento de
concorrentes que se encontram em desvantagem face às empresas ligadas por alianças
estratégicas. A estratégia subjaze em vários objetivos: i) a dimensão crítica a partir da qual se
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pode ocupar uma posição dominante no mercado, ou seja, a possibilidade da empresa ter
algumas vantagens competitivas em relação a outras por possuir alianças estratégicas; ii) o
reforço das redes de distribuição, para reforçar ainda mais esse domínio de mercados; iii) a
colocação em comum de atividades complementares de pesquisa e desenvolvimento por vezes
chamada de “cross fertilization”, onde são realizados cruzamentos de idéias, ou seja, cada
empresa participa com sua especialidade e o conjunto destas poderá gerar soluções
tecnológicas ou para os negócios (RIBAULT et al., 1995 apud OLAVE & AMATO NETO,
2001).
De acordo com Ribault et al. (1995) e Porter (1998), podem ser citadas como principais
vantagens obtidas por uma empresa na participação em uma rede: i) aprofundar a
especialização, para cada uma das empresas, uma vez que é no conjunto de rede que se faz a
perenidade de todo o know how das atividades, ii) usufruir de benefícios relacionados à
compra de equipamentos e insumos e à participação de cursos, feiras, treinamentos e demais
capacitações, iii) dispor de acesso a novas tecnologias, por meio do acesso àquilo que é
desenvolvido em outras empresas ou instituições de ciência e tecnologia que fazem parte da
rede, com possibilidade de redução dos custos de transação relativos ao processo de
desenvolvimento de inovações, via compartilhamento das despesas oriundas das pesquisas.
De acordo com Casarotto (1998) apud Olave e Amato Neto (2001) existem dois
modelos de redes para pequenas empresas. Um primeiro modelo de rede, denominado rede
flexível de pequenas empresas, que acontece quando MPMEs reúnem-se a partir da formação
de um consórcio com objetivos comuns, com cada uma das empresas sendo responsável por
uma parte do processo de produção, ou seja, o conjunto das atividades destas empresas e as
formas de funcionamento fariam com que elas atuassem como uma grande empresa. Neste
caso, as empresas conseguem competitividade por obterem boa relação entre flexibilidade e
custo. Um segundo modelo de rede é a rede top-down, que se caracteriza pelo fato de que
empresas de menor porte fornecem direta e indiretamente sua produção a uma empresa-mãe
ou empresa âncora, pelas subcontratações, terceirizações, parcerias e outras formas de repasse
de produção. Neste caso, tanto a empresa-mãe quanto suas dependentes competem pela
liderança de custos. Independente da tipologia de rede, uma constatação interessante que deve
ser colocada é em relação à cultura que as empresas participantes devem ter para que o
sistema tenha sucesso e consequentemente seus agentes. Tanto Corrêa (1999) como Casarotto
Filho (1999) apud Olave & Amato Neto (2001), concordam que o nascimento e a
sobrevivência das redes dependem da discussão e equacionamento de três aspectos:
− cultura da confiança: aspectos ligados a cooperação entre empresas, envolvendo
aspectos culturais e de interesse de pessoas e empresas;
− cultura da competência: diz respeito às questões ligadas às competências essenciais de
cada parceiro, englobando aspectos materiais até aspectos imateriais como os processos;
− cultura da tecnologia da informação: refere-se à agilização do fluxo de informações,
que é vital para a implantação e o desenvolvimento de redes flexíveis.
No caso do setor de petróleo e gás, observa-se o surgimento de diversas redes de
empresas em diferentes regiões do país. Nesse caso, esses tipos de redes se configuram como
o modelo top-down, em que a Petrobras e outras grandes empresas atuam como a empresamãe. Essas redes estariam mais próximas ao tipo “supply chain”. O seu surgimento foi
motivado para aumentar a articulação entre as empresas e principalmente para auxiliar na
capacitação dos fornecedores locais.
3 Rede de empresas no setor de petróleo e gás: o caso da Rede Petrogás em Sergipe
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A formatação de redes de empresas, no modelo top-down tem sido bastante incentivada
no setor de petróleo e gás, principalmente por conta do modelo de concessões brasileiro, a ser
abordado no primeiro item desta seção. Em seguida, no segundo item da seção, apresenta-se o
caso dessa configuração no estado de Sergipe.
3.1 O Setor de petróleo e gás e o modelo de concessão no Brasil
3.1.1 O setor de petróleo e gás e sua cadeia produtiva no Brasil
A atividade de produção de petróleo no Brasil teve início no ano de 1953 com a
perfuração dos primeiros poços terrestres no Estado da Bahia. No mesmo ano um decreto do
presidente Getúlio Vargas criou a PETROBRAS e estabeleceu o monopólio estatal para as
atividades de produção e refino de petróleo. Esse monopólio foi quebrado somente em 1997,
com a promulgação da Lei nº 9.478/97, denominada de “Nova Lei do Petróleo”, a partir da
qual a empresa passou a explorar áreas de concessões que lhe fossem outorgadas pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP). A produção marítima no Brasil teve início apenas em
1965, quando a Petrobras descobriu petróleo na costa continental do estado de Sergipe, e
iniciou sua jornada na exploração e produção de petróleo no mar. Os anos seguintes foram
marcados pelas descobertas de grandes poços petrolíferos no litoral brasileiro, impulsionando
um aumento significativo na economia. Segundo dados da ANP o setor de P&G representou,
em 2005, quando se considera toda a sua cadeia produtiva, cerca de 10,5% do PIB do Brasil,
um crescimento do setor de aproximadamente 350% se comparado ao ano de 1997.
Uma cadeia produtiva reúne operações e serviços ligados a uma atividade central, desde
a extração da matéria-prima até o fornecimento dos produtos finais aos usuários ou
consumidores finais. Implica divisão de trabalho, na qual cada agente ou conjunto de agentes
realiza etapas distintas do processo produtivo (SEBRAE/MG, 2006). O conceito de cadeia
produtiva foi desenvolvido como instrumento de visão sistêmica, e parte do pressuposto de
que os diversos agentes estão interconectados por fluxos de bens (matéria-prima, materiais e
equipamentos), serviços, de capital e de informação, com o objetivo principal de suprir um
mercado consumidor final com os produtos gerados no sistema. Em uma configuração típica
de uma cadeia produtiva, destaca-se no centro a indústria principal, quase sempre responsável
pela governança. Na esquerda, ou seja, no lado do suprimento, ficam os fornecedores de
insumos, sistemas, serviços e informações, e na direita, no lado da demanda, ficam os
distribuidores e clientes.
No caso da cadeia produtiva do petróleo e gás, observa-se que está é bem abrangente e
heterogênea, conforme ilustra a Figura 01. As atividades integrantes da cadeia produtiva de
petróleo e gás podem ser agrupadas, a partir da definição do Sebrae/MG (2006) entre aquelas
relacionadas à exploração e produção do óleo propriamente dito (upstream) e aquelas que
fazem parte do abastecimento, caracterizado pelas atividades de transporte, refino,
distribuição e comercialização (downstream).
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Figura 01 – Fluxograma da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás
Fonte: Elaboração Própria.

Por ser uma cadeia produtiva ampla e diversificada, observa-se que em diferentes
pontos desta, é possível inserir empresas de micro e pequeno porte (MPE) para atuarem como
fornecedoras das empresas-âncoras. Entretanto, para que isso possa se concretizar é preciso
que estas empresas estejam aptas e capacitadas para fornecer produtos e serviços que atendam
as demandas tecnológicas do setor. Por isso surge a necessidade da criação de uma rede de
cooperação no setor de petróleo e gás, com a finalidade de criar um ambiente de articulação
entre as empresas fornecedoras, a Petrobras, o Governo e as instituições de pesquisa e de
fomento, com o objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento da base industrial local,
com a perspectiva de acelerar a adequação tecnológica para o atendimento das demandas do
setor, de forma a tornar estas empresas mais competitivas e preparadas.
De acordo com um diagnóstico desenvolvido pela FIEMG/IEL-MG e Sebrae/MG
(2006), realizado na cadeia produtiva de P&G de Minas Gerais, o petróleo representava em
2004 cerca de 37% da energia primária consumida no mundo e o gás natural 24%,
perfazendo, esses dois tipos de energia, 61% do consumo mundial. O carvão mineral vem em
terceiro lugar, com 27%, a energia hidroelétrica e a nuclear vêm empatados em quarto lugar,
com 6% do consumo mundial. O diagnóstico ainda aponta que devido ao rápido crescimento
das empresas petrolíferas e ao aumento da importância do petróleo como fonte de energia
para os países desenvolvidos irá transformar este setor em um dos mais importantes em todo o
mundo.
A importância do petróleo e do gás natural na economia do Brasil vem aumentando de
forma bem expressiva nos últimos anos, principalmente pelas recentes descobertas das
reservas de petróleo e gás na camada pré-sal brasileira. Para que esse setor continue crescendo
é necessário o desenvolvimento e principalmente um maior envolvimento da indústria local,
das universidades e agentes locais de desenvolvimento científico e tecnológico nas etapas da
cadeia produtiva de P&G. Segundo Araujo et. al. (2005), a importância das atividades do
setor de petróleo no Brasil cresce à medida que os investimentos se intensificam, aumentando
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a demanda por bens e serviço ao longo da cadeia. Embora boa parte dos produtos e serviços
adquiridos pela exploração petrolífera seja importada, há potencial de fornecimento a ser
ocupado pelos empreendimentos de menor porte, mas para que isso aconteça é preciso
investir no desenvolvimento e capacitação de MPMEs de qualidade, para que possam
competir nas licitações das operadoras petrolíferas ou aproveitem as oportunidades de
negócios geradas pelo crescimento do setor. O modelo de concessões brasileiro tem motivado
essa maior inserção de pequenas e médias empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás.
3.1.2 O modelo de concessões no Brasil
Desde a primeira rodada de licitações, em junho de 1999, a ANP instituiu um sistema de
pontuação em seus leilões, que combina o lance financeiro com o compromisso de aquisição
local de bens e serviços (ONIP, 2003). Com essas alterações, a ANP visava a promover a
eficiência nas atividades exploratórias, bem como induzir investimentos nas áreas
arrematadas.
Os Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo
e Gás Natural, firmados pela ANP com as empresas vencedoras nas Rodadas de Licitações,
incluem a Cláusula de Conteúdo Local, que incide sobre as fases de exploração e
desenvolvimento da produção. Conteúdo local é o que define, nos contratos de concessão
firmados pela ANP com as empresas vencedoras nas Rodadas de Licitações, o percentual
mínimo de participação das empresas brasileiras fornecedoras de bens, sistemas e serviços nas
atividades econômicas relacionadas às atividades previstas no contrato. Este percentual é
determinado nos editais que precedem as Rodadas de Licitação e é detalhado nos contratos de
concessão (ANP, 2010).
Durante as quatro primeiras rodadas de licitação (no período de 1999 a 2002), o bônus
de assinatura (valor monetário da oferta), e o comprometimento com as aquisições de bens e
serviços fornecidos pela indústria nacional, ou conteúdo local, foram os fatores utilizados para
definir os vencedores. Na ocasião o bônus de assinatura pesava 85% na avaliação das ofertas,
e o conteúdo local 15% (somados os períodos de exploração e desenvolvimento). O nível de
conteúdo local é de extrema importância, visto que estimula o desenvolvimento de empresas
fornecedoras brasileiras para o setor de petróleo e gás. Com isso, propicia que os impactos
econômicos de multiplicação de produção, renda e emprego, causados pelos investimentos
nessas atividades, intensifiquem os investimentos e o crescimento no país (CANELAS, 2004
apud OLIVEIRA, 2009). A partir da quinta rodada, a introdução do conteúdo local nacional
mínimo passou a ser obrigatório e houve um substantivo aumento da participação do nível de
conteúdo local na composição do valor das ofertas (de 15% para 40%). Desse modo, passou a
ser pontuado de maneira a estimular a nacionalização das compras.
O nível mínimo de conteúdo local, além de promover capacitação e conhecimentos de
distintos métodos operacionais e critérios de qualidade, criam condições para que os
fornecedores nacionais possam ser incluídos em compras dessas empresas, critério este
indispensável para o crescimento das exportações de equipamentos e serviços nacionais
(RUAS, 2008 apud OLIVEIRA, 2009).
Em relação às ofertas de conteúdo local nas rodadas 7 a 10, observa-se uma média dos
percentuais dos arremates para as fases de exploração e desenvolvimento da produção
superior a 70% de conteúdo nacional por parte das diversas empresas petrolíferas atuantes no
Brasil. Comparando o percentual de conteúdo local exigido pela ANP com o que as empresas
estão contratando, observa-se que esse percentual adotado pelas empresas é superior ao
mínimo exigido.
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3.2 A estratégia de constituição da Rede Petrogás: o caso de Sergipe
3.2.1 A concepção das Redes de Petróleo e Gás
Motivadas pela exigência da ANP em aumentar o conteúdo mínimo local, as PMEs
brasileiras começaram a se desenvolver para atender a crescente demanda e aproveitar as
oportunidades geradas com o crescimento do setor. Observa-se que os aumentos do nível de
conteúdo local representaram significativos investimentos na economia brasileira,
influenciando positivamente na produção industrial, na renda, no número de empregos
gerados e na arrecadação tributária. Isso ocorre, pois quanto maior o nível de conteúdo local,
maior o encadeamento dos investimentos na indústria de petróleo sobre as demais indústrias
no Brasil, e assim, maiores os impactos diretos e indiretos desses investimentos (OLIVEIRA,
2009).
Em decorrência disso, o número de micro e pequenas empresas que surgiram ou que
começaram a se desenvolver, bem como os programas de fomento e de capacitação para essas
empresas aumentaram significativamente, envolvendo um conjunto de ações que visam ao
desenvolvimento da indústria nacional. Dentre os programas atuais de desenvolvimento
setorial está o Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo (PROMINP), instituído pelo
Governo Federal sob o Decreto nº 4.925, apoiado pelo Ministério de Minas e Energia, pela
Petrobras, SEBRAE e outras organizações. O programa tem a perspectiva de fazer dos
investimentos do setor de petróleo e gás natural, uma oportunidade de crescimento para
indústria nacional de bens e serviços, criando empregos e gerando riquezas para o Brasil.
De 2004 até hoje já foram realizadas 43 Rodadas de Negócios e mais de 2.500 micros e
pequenas empresas foram capacitadas para se tornarem fornecedoras da cadeia produtiva de
petróleo e gás, gerando, para essas empresas, um potencial de negócios superior a R$ 2
bilhões no fornecimento de bens e serviços. O principal indicador sobre os resultados do
PROMINP pode ser tomado como a evolução da participação da indústria nacional nos
projetos do setor, ou seja, a evolução do conteúdo local dos referidos projetos. Desde a
criação do Programa, ainda em 2003, a participação da indústria nacional nos investimentos
do setor aumentou de 57% em 2003 para 75% no primeiro semestre de 2009. Isso representou
um expressivo valor adicional de 14,2 bilhões de dólares de bens e serviços contratados no
mercado nacional, e a geração de 640 mil postos de trabalho neste período (PROMINP,
2010). O objetivo da Petrobras com o programa passa pelo fomento da indústria local, no que
tange ao aumento do conteúdo local e à geração de riquezas para o país. Contudo, desde que
os critérios de qualidade, prazo e custo de suas obras sejam atendidos, uma vez que a
Petrobras é uma empresa que está inserida em um mercado competitivo (FURTADO, 2003
apud OLIVEIRA, 2009). Nesse sentido, outra ação importante tem sido executada a partir do
convênio Petrobras-Sebrae, que tem como finalidade a capacitação dos fornecedores locais da
cadeia de petróleo e gás. Trata-se de uma ação executada com a estratégia de constituição das
redes de fornecimento compostas por pequenas e médias empresas e que busca torná-las aptas
a fornecer para as grandes empresas, concorrendo com empresas estrangeiras. Nesse sentido,
as chamadas Redes Petro são iniciativas induzidas por uma diretriz maior que tem o interesse
em fortalecer a inserção de pequenas empresas na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia,
3.2.2 O caso da Rede de Petróleo e Gás do estado de Sergipe (Rede Petrogás/SE)
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A Rede de Cooperação da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás em Sergipe, também
chamada de Rede Petrogás/SE, é composta por instituições de fomento, universidades,
governos, grandes e médias empresas lideradas pela Petrobras e pequenas e micro empresas
fornecedoras. A rede começou a estruturar-se em 2003, após a realização do diagnóstico da
Cadeia de Petróleo e Gás coordenado pelo SEBRAE/SE e pela Petrobras, através da
experiência vivenciada pela Redepetro/RS. A ação busca fortalecer a cadeia produtiva do
segmento industrial do P&G de Sergipe. Esta cadeia produtiva, conforme ilustra a Figura 02,
envolve diversos setores industriais e de serviços, como o metal-mecânico, eletro-eletrônico,
químico, entre outros que compõem a rede de valor, configurando uma cadeia de suprimentos
multisetorial e verticalizada. O primeiro nível da estrutura engloba fornecedores de grande
porte que estabelecem contratos de longo prazo. No segundo nível, os fornecedores de vários
setores empresariais, são contratados diretamente pelas empresas-âncoras ou indiretamente,
por intermédio das empresas do primeiro nível.

Figura 02 – Sergipe: Esquema Simplificado da Cadeia Produtiva de P&G
Fonte: Elaboração Própria.

A Rede Petrogás/SE, como as demais Redes Petro, tem como objetivo integrar os
diversos atores (instituições, governos e empresas), em ações que propiciem o
desenvolvimento da cadeia produtiva do P&G, estimulando a ampliação e abertura de novos
empreendimentos, além do investimento em P&D, como o desenvolvimento de produtos e
serviços com qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. Tudo
isso visando ao fortalecimento das empresas, através da sua capacitação, certificação e
divulgação, focando a ampliação e conquista de novos mercados. Este modelo segue um novo
paradigma de organização que privilegia os princípios da gestão participativa,
descentralização de comando (liderança situacional), fortalecimento da conectividade entre
seus membros e a ampliação e dinamização de suas relações com outras redes, locais e
nacionais (SEBRAE, 2006).
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Assim como no Brasil, a atividade petrolífera é bastante representativa para a economia
do Estado de Sergipe, vale ressaltar que essa atividade tende a dinamizar uma vez que tem
ocorrido abertura no monopólio da exploração e produção de petróleo. Outro fator importante
deste setor para o estado é que cerca de 41% do PIB industrial de Sergipe é decorrente da
produção de petróleo, gás natural e hidroeletricidade. O aumento de empresas, tanto na área
exploratória e de produção, como no fornecimento, vinculado à cadeia produtiva de petróleo e
gás, tem sido influenciando bastante pelo atual modelo de concessão brasileiro.
4 A investigação dos resultados da Rede Petrogás/SE
A formatação da Rede Petrogás/SE tende a cumprir seus objetivos de constituir MPMEs
aptas a atuar na cadeia produtiva de petróleo e gás se os resultados se mostram efetivos para
as empresas que fazem parte da rede. Partindo desse pressuposto, buscou-se investigar como
isso ocorre na Rede Petrogás/SE. Inicialmente são abordados alguns aspectos metodológicos
da investigação. Em seguida, é feita a análise dos resultados obtidos pelas empresas.
4.1 Aspectos metodológicos
A pesquisa tratou da importância das redes de empresas como fator estratégico para os
agentes envolvidos, com foco em um setor específico, a partir da Rede de Petróleo e Gás
(P&G) em Sergipe. A finalidade foi investigar as características dessa rede e os principais
entraves decorrente das interações e da inserção das empresas nesse ambiente. A proposta
metodológica está dividida em duas etapas. Na primeira, foram aplicados questionários junto
a empresas. No segundo momento, foram analisados os resultados obtidos. Na primeira etapa
do trabalho, a proposta metodológica consistiu na aplicação direta de questionários em
empresas da Rede Petrogás/SE, abordando questões relacionadas à caracterização das
empresas e os resultados decorrentes da participação na rede de cooperação. Os questionários
foram estruturados com questões fechadas, com o objetivo de analisar a percepção dos
agentes sobre temas como a importância da inovação e o papel da rede. Para a composição da
amostra, tomou-se como universo total as 140 empresas que eram fornecedoras diretas da
Petrobras em 2009, sendo em sua ampla maioria dos segmentos de comércio e serviços,
inscritas no cadastro da Rede de Petróleo e Gás (Petrogás) de Sergipe. A amostra foi
constituída a partir da observação da participação das empresas que mais interagiam dentro da
rede, na avaliação dos gestores desta, e da disponibilidade dos agentes em responder ao
questionário. Foi viabilizada a aplicação de 14 questionários. Vale ressaltar que as empresas
pesquisadas representam as organizações empresariais que mais participam das ações da rede
de cooperação e as que mais investem em pesquisas e estudos.
Os questionários utilizados na primeira etapa foram todos aplicados por meio de
entrevistas diretas, agendadas com os responsáveis das respectivas empresas. Os dados
obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas, obtendo-se a distribuição das respostas das
empresas, para cada uma das variáveis pesquisadas. Na segunda etapa do trabalho, para
análise e investigação do papel da rede de petróleo e gás do estado de Sergipe nas empresas
participantes, além das informações obtidas através da aplicação dos questionários, foram
utilizados outros dois diagnósticos: Lemos (2008) e Santos (2008). Esses trabalhos foram
iniciados no ano de 2005 e concluídos em 2009, onde foram aplicados também questionários
junto às empresas fornecedoras de bens e serviços que compõem o segmento de petróleo e gás
em analise. Foram analisadas cerca de 260 empresas. A finalidade desses diagnósticos foi de
analisar questões relacionadas à caracterização da rede, as ações desenvolvidas pelos gestores
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da rede e os resultados apresentados pelas empresas durante o período de participação desses
agentes. Além dessas fontes de informação foram realizadas pesquisas em sites de agências e
órgãos do governo, pesquisas nacionais como a PINTEC, análise da legislação do setor,
dentre outras fontes.
4.2 Análise dos resultados: a influência da Rede Petrogás/SE
Neste item são analisados alguns aspectos relacionados aos resultados obtidos pelas
empresas, através da inserção na rede. Para tal finalidade, foram utilizados como fonte de
informação três diagnósticos realizados na cadeia produtiva de P&G de Sergipe durante os
anos 2008 e 2009.
4.2.1 Caracterização das empresas da Rede Petrogás/SE
A caracterização da Rede Petrogás/SE foi realizada a partir da pesquisa de Lemos
(2008), que tomou uma amostra ampliada de 260 empresas. Esse é o levantamento mais
completo, sendo utilizado atualmente pelos gestores da rede. Com relação ao porte das
empresas envolvidas na rede, observa-se que no ano de 2008 mais da metade era constituído
de micro empresas, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 03 – Sergipe: Porte das empresas participantes da Rede Petrogás
Fonte: Lemos (2008). Diagnóstico Empresarial.

Sobre o ramo de atuação das empresas, a Figura 04 ilustra os percentuais de empresas
de cada segmento, observa-se que a maior parte das empresas participantes da rede era
representada por prestadoras de serviços e empresas atuantes no comércio. Observa-se a
existência de empresas que atuam em mais de um segmento da economia, sendo que a maior
parte atua em atividades de serviços e comércio.
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Figura 04 – Sergipe: Segmento de atuação das empresas participantes da Rede Petrogás
Fonte: Lemos (2008). Diagnóstico Empresarial. Elaboração Própria.

Dentre as certificações que as empresas possuíam, a ISO 9001, referente ao Sistema de
Gestão da Qualidade, foi a mais citada, conforme ilustra a Tabela 01. Em relação à
certificação de outras normas técnicas e de procedimento, a ISO 14001 (Sistema de Gestão
Ambiental) e a SSO OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional),
apenas 18% possuíam a certificação. Dentre os principais benefícios dessas certificações está
uma maior aceitação e credibilidade dos produtos e serviços ofertados, redução de custos
decorrentes dos desperdícios e retrabalhos, além da exigência das empresas âncoras (como a
Petrobras).
Tabela 01 – Sergipe: Certificações das empresas da Rede Petrogás
Normas Técnicas e de
Procedimento
ISO 9001
ISO 14001
SSO OHSAS 18001
NBR 16001

Indicadores
Precisa
Pretende
Implantado
Implantar
Implantar
6,9%
6,9%
60,4%
1,0%
4,0%
40,5%
1,0%
3,0%
31,6%
0,0%
1,0%
38,6%
Fonte: Lemos (2008). Diagnóstico Empresarial.

Não Pretende
Implantar
25,7%
54,5%
64,4%
60,4%

Os dados apresentados mostram que a Rede era constituída essencialmente por micro e
pequenas empresas (85%), com forte inserção nos segmentos de comércio e serviços (78%).
A despeito disso, havia uma preocupação acentuada com indicadores de qualidade, refletida
nas certificações de interesse das empresas.
4.2.2 Análise dos resultados obtidos pelas empresas da Rede Petrogás/SE
Inicialmente analisam-se as tecnologias desenvolvidas pelas empresas e que seria de
interesse da rede. Segundo LEMOS (2008), das 260 empresas analisadas no diagnóstico
empresarial, 45% desenvolveram pelo menos uma tecnologia, e dessas tecnologias, cerca de
80% foram desenvolvidas somente pelas empresas, conforme ilustra a Figura 5.
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Figura 05 – Tecnologias desenvolvidas pelas empresas de interesse da rede
Fonte: Lemos (2008). Diagnóstico Empresarial. Elaboração Própria

A inovação é entendida a partir da implementação de um produto (bem ou serviço) novo
ou significativamente melhorado, ou processo, ou um novo método de marketing, ou um novo
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas. Em relação às inovações de produtos, estas desenvolvidas ou introduzidas
pelas empresas são majoritariamente existentes para o mercado nacional e internacional,
porém novas para a empresa e para o mercado estadual. Isso pode ser constatado no Quadro
01, onde cerca de 46% introduziram novo produto para a empresa e 6,2% introduziram novo
produto ou serviço para o mercado nacional. Nas inovações de processo, é evidenciada a
mesma situação anterior, trata-se de inovações novas para empresa, porém existentes no setor
de atuação.
Introdução de Inovações
Produto novo para a sua empresa, mas já existente no
mercado
Produto/Serviço novo para o mercado estadual
Produto/Serviço novo para o mercado nacional
Produto/Serviço novo para o mercado internacional
Processos tecnológicos novos para a sua empresa, mas já
existentes no setor
Processos tecnológicos novos para o setor de atuação
Criação ou melhoria substancial, do ponto de vista
tecnológico, do modo de acondicionamento de produtos
Inovações no desenho de produtos
Implementação de significativas mudanças na estrutura
organizacional
Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de
marketing
Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de
comercialização

Indicadores
46,2% introduziram novo produto para a empresa
20,0% introduziram novo produto/ serviço para o
mercado estadual
6,2% introduziram novo produto/ serviço para o
mercado nacional
0% introduziram novo produto/ serviço para o
mercado internacional
21,5% introduziram novo processo para a empresa
4,6% introduziram novo processo para o setor
0%
introduziram
nova
forma
de
acondicionamento dos produtos
0% introduziram inovações no desenho dos
produtos
42,3% introduziram mudanças significativas na
estrutura organizacional
46,2% introduziram mudanças significativas nas
práticas de marketing
51,5% introduziram mudanças significativas nas
práticas de comercialização

Quadro 01 – Sergipe: Introdução de Inovações das empresas da Rede Petrogás, 2006 – 2007
Fonte: Santos (2008). Elaboração Própria

Nas inovações organizacionais e nos outros tipos de inovação, menos de um terço das
empresas introduziram inovações ou mudanças desse tipo, com exceção da implementação de
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significativas mudanças na estrutura organizacional, onde cerca de 42% introduziram
mudanças significativas, nos conceitos de marketing, cerca de 46%, e nas mudanças nos
conceitos e/ou práticas de comercialização, onde 51,5% introduziram mudanças.
Comparando esses indicadores locais com os nacionais, obtidos através da Pesquisa de
Inovação Tecnológica (PINTEC, 2005) realizada pelo IBGE e FINEP, observam-se aspectos
interessantes, conforme ilustra a Figura 06. Apenas as inovações de ‘processo tecnológicos
novos para a empresa, mas já existentes no setor’ e as ‘inovações no desenho de produtos’
ficaram acima dos índices locais. Nos demais aspectos, as empresas locais apresentaram taxas
de inovação superiores às empresas nacionais. A ênfase da inovação realizada pelas empresas
locais estava relacionada a aspectos relativos a mudanças nas práticas de marketing e na
estrutura organizacional, que se refletem na gestão das empresas. Já nas inovações em
produtos e serviços as empresas locais destacam-se em itens novos para a empresa, mas
existentes no mercado. Embora não haja sinais de introdução de inovações mais radicais de
forma sistêmica, percebe-se o interesse das empresas da Rede Petrogás/SE em termos da
introdução de inovações, em padrões superiores aos observados na média nacional.

Figura 06 – Comparativo dos níveis nacionais e locais de introdução de inovações
Fonte: PINTEC (2005). Santos (2008). Elaboração Própria

Outro fator importante relacionado à Rede Petrogás/SE consiste na avaliação acerca da
percepção dos empresários em relação à sua participação na rede. Entende-se que a rede não
se mantém de forma sustentável se o empresário não tem a percepção das vantagens trazidas
por esse processo. Os dados estão disponíveis para a amostra reduzida, oriundos do trabalho
de Martins e Santana (2009). A Figura 07 ilustra o grau de influência exercida pela rede nas
empresas durante esse período de participação. Observa-se que no item ‘faturamento’ cerca de
70% das empresas relataram que a rede teve influência sobre esse aspecto e em média essas
empresas melhoraram seu faturamento em torno de 76%. Com relação às ‘novas
oportunidades de negócios’, cerca de 67% das empresas tiveram influência da rede nesse
aspecto, e aumentaram em média 26% as novas negociações.
Analisando a Figura 07, observa-se que em todos os aspectos metade ou mais da
metade das empresas pesquisadas melhoraram nesses itens durante a participação na rede.
Dentre esses o aspecto que mais teve impacto foi o ‘faturamento’, que pode ter sido
influenciado pelo maior envolvimento com outros clientes. Outro fator é a ‘promoção do
nome/marca da empresa no mercado’, apontando mais uma vez para o fato de que a
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participação da empresa na Rede Petrogás/SE teve resultados importantes inclusive para a
comercialização e posicionamento da empresa.

Figura 07 – Resultado durante o período de participação na rede Petrogás/SE
Fonte: Martins e Santana (2009). Sumário Executivo. Elaboração Própria

5 Considerações Finais
A articulação entre as empresas tem proporcionado benefícios bastante significativos
para os agentes envolvidos. No caso do setor de Petróleo e Gás, observa-se que o
relacionamento das empresas fornecedoras com a Petrobras se configura como um modelo de
rede top-down. Com relação a esse setor, nota-se a importância do desenvolvimento da
indústria local para o fornecimento dos bens e serviços, o que mostra que as empresas devem
estar preparadas e capacitadas para dar o suporte tecnológico que será demandado nesses
próximos anos, em decorrência principalmente da exploração nas reservas do pré-sal, que
exigiram produtos e serviços de alto valor agregado. Segundo dados da ANP, os níveis de
conteúdo local nos contratos exploratórios estão aumentando a cada rodada, o que mostra
certo interesse das empresas em se desenvolver e atender a demanda desse setor e constata as
oportunidades que estão sendo geradas em decorrência do crescimento desse setor.
Observa-se que as redes têm o papel de tornar as empresas mais competitivas, e no caso
do setor de Petróleo e Gás, o objetivo principal é fazer com que os fornecedores locais se
tornem aptos a fornecer produtos e serviços que atendam as exigências técnicas do setor. Para
que essas empresas possam se capacitar, observou-se o surgimento de diversos programas e
editais de fomento para incentivar o desenvolvimento de pesquisas e a adequação dessas
empresas as normas técnicas exigidas, dentre estes estão o PROMINP e as Redes Petro, onde
a Petrobras e o SEBRAE atuam como parceiros com o intuito de desenvolver ações junto às
empresas locais, de forma que estes estejam habilitados a serem fornecedores da cadeia de
petróleo e gás, atendendo aos requisitos de qualidade requeridos por este setor.
Em relação às empresas atuantes na Rede Petrogás/SE, observou-se que as taxas de
inovação das empresas locais foram superiores às taxas nacionais em relação a algumas
variáveis analisadas, mostrando que a rede tem obtido êxito nesse aspecto. No caso do
desenvolvimento de tecnologias, há espaço para ampliar a cooperação, uma vez que em 81%
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dos casos ocorreu de forma isolada e em apenas 11% houve a parceria com instituições de
pesquisa. Um fator importante está relacionado ao fato de que os empresários que participam
da rede reconhecem a importância dessa ação para os resultados da empresa, sobretudo em
termos de faturamento e promoção da marca. Esses dados ressaltam a importância da atuação
em rede, no caso da Rede Petrogás/SE, para potencializar a atuação das empresas,
contribuindo para o aproveitamento de oportunidades, sobretudo em um setor dinâmico como
petróleo e gás.
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