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EPISÓDIO 16 - MUDANÇAS NO PROCESSO DE 
GESTÃO DO CENPES FAVORECEM A ENTRADA DA 

PETROBRÁS NO APRENDIZADO POR CRIAÇÃO  

  

Este episódio descreve as mudanças efetuadas no CENPES na 
segunda metade da década de 80 com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do 
processo tecnológico e, dessa forma, proporcionar condições para o avanço do 
CENPES e da PETROBRÁS no processo de aprendizado tecnológico. A 
criação e a atuação de uma nova Divisão de Planejamento, voltada para os 
valores estratégicos catalisou esse processo e iniciou um processo de 
aprendizado gerencial no CENPES. Por outro lado, criou as condições 
necessárias para um avanço no melhor entendimento e valorização da questão 
tecnológica na PETROBRÁS. 

 
As mudanças efetuadas na gestão do processo tecnológico do 

CENPES nessa ocasião proporcionaram as condições para o desenvolvimento 
de projetos de longo prazo, matriciais, voltados para a criação de novas 
tecnologias, permitindo, dessa forma, a entrada da PETROBRÁS na etapa de 
Aprendizado por Criação. Daí o destaque dado a essas mudanças no processo 
gerencial nesta recordação dos mais importantes episódios da evolução 
tecnológica da PETROBRÁS 

  

  

A NECESSIDADE E A OPORTUNIDADE PARA A MUDANÇA  

  

                        Criado em 1966, o CENPES só veio a se desenvolver realmente 
para se tornar o centro de pesquisas exigido por uma empresa complexa como 
a PETROBRÁS, que tem a tecnologia como insumo fundamental para atingir 
seus objetivos, no final de 1973, quando ocupou suas novas instalações no 
Fundão. 
 

Depois da mudança para o Fundão e durante toda a década de 
70 o CENPES cresceu em todos os sentidos, mas ainda ficou muito preso aos 
serviços técnicos de curto prazo, devido à alta demanda que lhe era colocada 
pelos órgãos operacionais. 

 



Na década de 80 começaram a ser identificadas algumas 
demandas que exigiam mudanças nas metodologias gerenciais. Através dos 
estudos de um Grupo de Trabalho criado pelo Superintendente para avaliar os 
procedimentos gerenciais de condução dos trabalhos do CENPES, foi 
identificada a necessidade de um pensamento estratégico no planejamento e 
gerenciamento de seus projetos de pesquisa, até então muito voltados para o 
curto prazo. ([1]) 

 
Como um primeiro passo nessa direção, em 1983, a Divisão de 

Tecnologia de Refinação (DITER) desenvolveu, pioneiramente, o primeiro 
Plano Estratégico elaborado no CENPES ([2]). Em 1985, foram elaborados, no 
CENPES, dois importantes documentos que fizeram avançar mais ainda as 
idéias de planejamento estratégico do órgão ([3]) ([4]). 

 
Esses foram os principais marcos de um processo de mudança 

nos procedimentos gerenciais que estava começando no CENPES. Nesses 
documentos, de cuja elaboração participei diretamente, já eram registrados 
alguns conceitos básicos que iriam servir de fundamentação para as grandes 
mudanças que logo seriam introduzidas na gestão do CENPES e de seus 
projetos: 

 
  

- “O planejamento da atividade de pesquisa tecnológ ica em um país no estágio de 
desenvolvimento atual do Brasil não é uma tarefa tr ivial e requer, acima de tudo, 
paciente trabalho de criação de uma mentalidade ade quada.” 
 
- “Qualquer que seja a metodologia utilizada, no en tanto, o importante é planejar para 
que se possa moldar o futuro da organização e defin ir seu papel na sociedade.” 
 
- "Não se pode admitir gerentes de P + D (Pesquisa e Desenvolvimento) que não pensem 
global e estrategicamente, pois do contrário não te remos instituições de pesquisa, mas 
sim laboratórios rotineiros voltados para o imediat ismo e o “trouble-shooting”.” 
 
- “Deve-se destacar a importância de integrar o pla no de P + D com os objetivos 
empresariais ou da comunidade a que a instituição d e pesquisa serve.” 
 
- “Atualmente existe uma necessidade imperiosa de s e criar uma mentalidade de 
planejamento, educando os gerentes de modo a que se jam valorizadas posturas de 
preocupação com o futuro da organização.” 
 
- “No caso de países em desenvolvimento, como o nos so, planejamento que envolva 
posturas estratégicas, não limitado a visões imedia tistas, é fundamental para basear e 
consolidar a maturidade tecnológica das empresas e,  portanto, do país, dentro do 
processo histórico de aprendizado tecnológico em qu e estamos envolvidos.” 
 
- “É o planejamento que permitirá definir o tipo de  organização que desejamos e qual 
seu papel na sociedade. E, uma vez que as organizaç ões ajudam a moldar a sociedade, 
que tipo de sociedade queremos.” 
 
  
                        Com colocações como essas, estava sendo iniciada uma luta pela 
atividade de planejamento estratégico dentro do CENPES. Estava convicto 
depois de muitos anos atuando na gerência da pesquisa tecnológica que esse 
era o caminho para permitir que o CENPES pudesse vir a liderar e impulsionar 



o movimento de conscientização da importância da questão tecnológica no 
futuro da PETROBRÁS. 
 

Além disso, esses documentos incorporavam os conceitos que eu 
havia desenvolvido sobre o processo de aprendizado tecnológico da 
PETROBRÁS ([5]). É importante salientar que esses conceitos iriam influenciar 
de forma marcante todo o processo de mudança que iria se seguir nos 
procedimentos gerenciais. O objetivo principal era facilitar a entrada do 
CENPES e, por conseqüência, da PETROBRÁS no aprendizado por inovação. 

 
Trechos dos documentos que incorporam esses conceitos: 
 

  

- “As atividades de planejamento sofrem, diretament e, a influência do processo de 
aprendizado tecnológico por que passam a Companhia e o próprio País." 
 
- "Atualmente está-se atingindo um ponto de transiç ão (no processo de Aprendizado 
Tecnológico da PETROBRÁS), caracterizado pela passa gem aos estágios mais 
importantes do processo, que são a inovação secundá ria e primária." 
 
- "Essa é a razão histórica para a retomada da ativ idade de planejamento de longo prazo 
no CENPES e para a valorização da Administração Est ratégica, em lugar de uma 
preocupação apenas tática, que tem prevalecido nos últimos dez anos". 
 
  
  

A CRIAÇÃO DA DIPLAT  
 

  

                        No segundo semestre de 1985, mudanças no CENPES. Um 
novo Superintendente assume o cargo. Tratava-se do Engenheiro José Paulo 
Silveira, que possuía grande sensibilidade para a atividade de planejamento. 
Nessa ocasião, a APLAN (Assessoria de Planejamento) já estava 
desenvolvendo idéias para a criação de uma Divisão de Planejamento. A 
APLAN, único órgão de planejamento então existente, não tinha nenhum 
prestígio com os dirigentes do CENPES da época. Dessa forma, a criação da 
Divisão visava valorizar a atividade de planejamento para que fosse possível 
serem iniciadas as mudanças necessárias nos procedimentos gerenciais do 
CENPES. O Silveira acatou a idéia e incentivou as providências com esse 
objetivo. 
 
                        Em novembro de 1985, a Diretoria aprovou a criação da Divisão 
de Planejamento e Administração Tecnológica (DIPLAT). Em dezembro, 
atendendo convite do Silveira, assumi a chefia da nova Divisão, com a 
convicção de que sua atuação deveria influir diretamente no futuro do CENPES 
e na questão tecnológica na PETROBRÁS, fator de maior potencial estratégico 
para o futuro da própria Empresa. 
 
                        A motivação principal para a criação de um órgão como a 
DIPLAT, dentro do ambiente existente no CENPES no final de 1985, era ditada 
pela necessidade de se ter uma atividade estruturada e organizada de 
administração tecnológica no CENPES, para que fosse possível melhorar sua 
eficiência e eficácia. Além disso, existia a consciência da necessidade de se 
mudarem os procedimentos gerenciais para que o CENPES e a PETROBRÁS 



pudessem avançar no processo de aprendizado tecnológico. Com isso, seria 
possível se chegar até a inovação tecnológica em alguns nichos bem definidos. 
 
                        Essas pretensões, contudo, dependiam essencialmente da 
criação de uma atividade inovadora e de praticamente montar um novo modelo 
gerencial para o CENPES. Não havia modelos disponíveis para seguir, nem no 
Brasil, nem em outros países em desenvolvimento. Os modelos de países 
desenvolvidos podiam servir de orientação, mas tinham que ser adaptados à 
nossa realidade tecnológica e cultural. 
 
                        Desta forma, a criação da DIPLAT envolvia desafiadoras 
inovações gerenciais. Documento da época explicitava essas inovações 
gerenciais ([6]): 
 
  

                        "É importante que se realce que a DIPLAT é uma expe riência 
pioneira em, pelo menos, três aspectos. O primeiro se refere ao modelo 
adotado para a organização, que não se restringe a atividades de 
planejamento, mas abrange, todo o espectro tecnológ ico. Esta intenção 
está expressa na escolha do seu nome (DIPLAT e não DIPLAN), 
acrescentando-se a Administração Tecnológica ao Pla nejamento."  
  
                        “Outra inovação que envolve  a criação da DIPLAT diz 
respeito à sua forma de atuação, com vistas à admin istração estratégica 
do CENPES. Na PETROBRÁS, normalmente, os órgãos de planejamento 
possuem funções executivas, ligadas ao curto prazo,  o que lhes tira a 
flexibilidade e a leveza organizacional, necessária s para as atividades de 
assessoria estratégica, com visão voltada para o lo ngo prazo. As 
atividades de curto prazo, normalmente exercidas pe los órgãos de 
planejamento da PETROBRÁS, foram retiradas das atri buições da DIPLAT 
e dessa forma, o modelo de atuação da DIPLAT é tamb ém inovador em 
termos organizacionais dentro da PETROBRÁS.”  
  
                        “Um terceiro aspecto que dá  características peculiares às 
atividades da DIPLAT, refere-se ao seu papel de age nte de mudança, 
dentro da ótica de evolução do processo de aprendiz ado tecnológico da 
PETROBRÁS. O estudo de como se processou essa evolu ção, as 
potencialidades hoje existentes no CENPES e as opor tunidades 
tecnológicas, dão uma indicação de que existem cond ições para um 
crescimento da inovação tecnológica nas atividades do CENPES, para o 
que, no entanto, diversas providências de ordem org anizacional e 
metodológica devem ser tomadas. À DIPLAT cabe o pap el de catalisador 
desse processo, através do levantamento das medidas  necessárias e da 
proposição de mecanismos administrativos que facili tem e direcionem a 
evolução nesse sentido.” 
 
 
 
 
 
 
  



PRESSUPOSTOS BÁSICOS  

  

                        Em face dessas características inovadoras nos propósitos e nas 
atividades da DIPLAT, foram listadas e divulgadas as crenças básicas que 
justificaram a criação do órgão. Essas crenças básicas eram, na realidade, 
princípios filosóficos que deveriam funcionar como guias para a administração 
do processo tecnológico. Eles foram listados de forma a partir do geral para o 
particular, da visão no nível do País, da PETROBRÁS e do CENPES até a 
visão no nível da DIPLAT. Essa seqüência servia para mostrar que a idéia da 
criação da DIPLAT e de suas atividades se originava em valores muito mais 
amplos como os ligados à necessidade da autonomia tecnológica para permitir 
o desenvolvimento do Brasil e à importância do papel da PETROBRÁS para 
ajudar a se alcançar esse magno objetivo. 
 
                        Entre esses pressupostos destacava-se como grande inovação 
na criação da DIPLAT, o que relacionava a sua atuação com o processo de 
aprendizado tecnológico da PETROBRÁS: (6) 
 
  

“O processo de aprendizado tecnológico da PETROBRÁS  está em 
transição para uma fase em que a inovação terá um p apel de crescente importância. Para 
que as oportunidades que se oferecem possam ser apr oveitadas há necessidade de 
maiores recursos para o desenvolvimento tecnológico , posturas mais criativas, maior 
preocupação com o futuro e melhor gestão da questão  tecnológica no CENPES e na 
PETROBRÁS.”  
  

 

Nesse pressuposto mostrava-se, pois, a importância da mudança 
dos procedimentos gerenciais, ou seja, do processo de administração 
tecnológica, para o avanço do processo de aprendizado tecnológico. 

 
Com a definição desses pressupostos, eram antevistas grandes 

perspectivas para o futuro da pesquisa tecnológica na PETROBRÁS. Tal fato 
acabou se tornando uma realidade neste Século XXI: 

 
  

                        “Pode-se antever, portanto, perspectivas bastante p romissoras para a 
maior participação da pesquisa tecnológica nos dest inos da PETROBRÁS.” 
 
  

                        Enfim, dentro dessa idéia de avanço do processo de 
aprendizado tecnológico, facilitado, pela adoção de novos valores gerenciais no 
CENPES, já era previsto o grande potencial da tecnologia de explotação em 
águas profundas, o que acabaria se confirmando ainda na década de 90 do 
século passado: 
  
                     “Por outro lado, as oportunidades para permitir esse avanço no aprendizado 
tecnológico continuam crescendo. O exemplo mais mar cante no momento é o desafio de 
produzir petróleo em águas profundas (lâminas d'águ a maiores que 400 m.). Nessa área, 
em que o Brasil descobriu reservas expressivas, a P ETROBRÁS necessita, pela primeira 
vez, de uma tecnologia ainda não disponível em esca la comercial no mundo.  Dessa 
forma, são grandes as oportunidades tecnológicas pa ra uma consolidação do estágio de 
inovação, não só para a PETROBRÁS, como para todas as empresas de serviço, 
fabricantes de equipamentos, institutos de pesquisa  e universidades brasileiras, que 



deverão, cada vez mais, trabalhar junto com a PETRO BRÁS em busca das soluções 
tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do País .” (6) 
  

  

RESULTADOS DA DIPLAT DE 1985 A 1989  
 
  

                        Em julho de 1989, fui convidado pelo Silveira para acompanhá-
lo na missão que recebera da Diretoria Executiva da PETROBRÁS no sentido 
de implantar o processo de Administração Estratégica em todo o Sistema 
PETROBRÁS. Para esse fim, ele havia sido nomeado Superintendente do 
Serviço de Planejamento (SERPLAN). 
 

Não poderia me furtar a aceitar mais esse desafio, uma vez que 
encarava o trabalho que era desenvolvido no CENPES, também como um 
efeito demonstração para a empresa como um todo. Durante todo o tempo em 
que chefiei a DIPLAT defendi a idéia da importância de se criar uma 
mentalidade estratégica em todos os gerentes da PETROBRÁS. 

 
                        Dessa forma, o balanço das realizações da DIPLAT ficará 
limitado nessas recordações ao período de janeiro de 1985 a julho de 1989, em 
que participei diretamente da condução do processo de mudança. Utilizo para 
essa avaliação, um artigo que escrevi no final de 1988 ([7]), para debater as 
idéias que cercavam a criação da DIPLAT e os primeiros resultados que 
estavam sendo alcançados. Trechos deste artigo: 
  
                     “É fundamental a implantação de uma nov a visão da questão tecnológica, 
diferente daquela que prevaleceu nos estágios inici ais do processo de aprendizado 
tecnológico, e a adoção de novos métodos de gestão tecnológica, mais adequados a 
essa nova fase do processo. A PETROBRÁS está tomand o medidas nesta direção dentro 
do CENPES e o presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre o que vem sendo 
feito e sobre os primeiros resultados de um process o de mudança extremamente 
complexo e que pode ser visto como um processo de a prendizado institucional."  
  
                        “A experiência mostrou que esse processo tem que ser contínuo, uma vez 
que o entendimento das finalidades das mudanças pro postas, por incorporar um 
processo de mudança cultural, é lento e incremental , necessitando de constante 
realimentação.”  
  
                   “A atividade de planejamento e administração tecnol ógica no CENPES evoluiu 
lentamente durante mais de dez anos, principalmente  devido ao fato de que o processo 
passou-se quase que somente a nível individual, pou co evoluindo no nível da instituição. 
A criação da DIPLAT permitiu o desenvolvimento e a consolidação do processo de 
aprendizado institucional. O processo de aprendizad o institucional passa a ocorrer 
quando os gerentes, após avançarem no aprendizado i ndividual, passam a compartilhar 
uma nova visão do órgão, de suas missões e oportuni dades.” 
 
  

Como resultados concretos das mudanças, introduzidas na forma 
de gerenciar o CENPES, nos três primeiros anos de existência da DIPLAT, 
podem ser citados: 

  
- o debate da visão sistêmica da questão tecnológica na PETROBRÁS; 
 



- os debates e as tentativas efetuadas sobre a necessidade de se definir uma 
Política Tecnológica e de se explicitar um Sistema Tecnológico na 
PETROBRÁS; 
 
- a implantação do planejamento de longo prazo; 
 
- a institucionalização da participação dos clientes no planejamento das 
atividades do CENPES; 
 
- a proposição de um novo modelo organizacional para o CENPES; 
 
- a adoção de medidas e procedimentos com vistas à melhor gerência dos 
projetos e utilização dos recursos do CENPES; 
 
- a adoção de metodologias para melhorar o processo de seleção de projetos, 
da avaliação de seus resultados e da avaliação do CENPES como um todo; 
 
- a adoção de medidas para melhorar a comunicação do CENPES com os 
usuários do seu trabalho e a transferência e utilização do conhecimento 
gerado; 
 
- a adoção de medidas para o desenvolvimento gerencial dentro desse 
processo de mudança cultural desencadeado por todas essas ações; 
 
- incentivo ao desenvolvimento e valorização de fatores comportamentais como 
criatividade, integração, motivação e participação para facilitar o processo de 
aprendizado institucional compreendido por todas essas mudanças de valores 
e procedimentos. 
 
  
                        Além de todos esses importantes resultados alcançados pela 
DIPLAT dentro do período analisado, é de destacar-se a elaboração de um 
novo Plano Diretor para o CENPES. Tal Plano, totalmente desenvolvido dentro 
da PETROBRÁS, sob a coordenação da DIPLAT, definiu a evolução do órgão 
até o final da década de 90, utilizando a técnica de construção de cenários de 
demanda tecnológica para as diversas áreas da PETROBRÁS, concluindo-se 
que: 
  
- havia necessidade de crescer os recursos do CENPES; 
 
- devido ao vulto esperado para tal demanda, ela não poderia ser atendida 
somente pelo CENPES, havendo necessidade de se definir e implementar um 
Sistema Tecnológico na PETROBRÁS, que caracterizasse a divisão de 
trabalho entre o CENPES e os órgãos operacionais para atender essas 
demanda; 
 
- ficou clara, também, a necessidade de maior interação com entidades 
externas de pesquisa científica e tecnológica com o mesmo objetivo; 
 



- havia necessidade de se envolver todo o Sistema PETROBRÁS na definição 
do planejamento tecnológico de longo prazo. 
 
  
                        O Plano Diretor sugeriu ainda que, para permitir o avanço do 
processo de aprendizado tecnológico da empresa, os dispêndios da 
PETROBRÁS para com a pesquisa tecnológica passassem dos históricos 0,2 
% do faturamento bruto (algo em torno de 30/40 milhões de dólares por ano) 
para valores próximos aos adotados pelas grandes empresas de petróleo, em 
torno de 0,6 %, chegando a gastos em torno de 100 milhões de dólares por 
ano. Tal fato foi essencial para o desenvolvimento dos novos projetos de longo 
prazo voltados para a inovação. 
 
                        Além disso, o Plano Diretor fez propostas de novos conceitos 
organizacionais, envolvendo novas estruturas para a organização do CENPES, 
assim como a expansão das instalações do órgão na Ilha do Fundão. Estas 
propostas foram muito avançadas para a época e, por isso, causaram muita 
polêmica. Tais propostas foram aprovadas em primeira instância, mas depois, 
infelizmente, deixadas de lado. Acreditamos que, caso fossem aprovadas e 
levadas a termo, teriam proporcionado um salto qualitativo importante para a 
questão tecnológica na PETROBRÁS naquela ocasião. 
 
  
  

CONCLUSÕES 
  

                        A criação da DIPLAT na realidade do CENPES de 1984 foi 
fundamental para o desenvolvimento do processo tecnológico na PETROBRÁS 
sob vários aspectos vistos sucintamente na descrição deste episódio. Um dos 
mais importantes desses aspectos refere-se ao fato de que o CENPES criou 
mecanismos para se integrar mais com os seus clientes, através dos Comitês 
Estratégicos e Operacionais. Esses Comitês permitiram que os usuários do 
trabalho do CENPES passassem a participar da definição dos rumos da 
pesquisa realizada no órgão 
 

Contudo, do ponto de vista do processo de aprendizado 
tecnológico, a criação da DIPLAT foi fundamental para a compreensão deste 
processo e para criar as condições que favoreceram a entrada da 
PETROBRÁS no último estágio de sua evolução tecnológica, o do aprendizado 
por criação. 

 
As mudanças efetuadas na gestão do processo tecnológico no 

CENPES abriram campo para o surgimento de projetos tecnológicos matriciais 
de longo prazo, voltados para a criação de tecnologia em áreas bem 
selecionadas, identificadas como janelas de oportunidade. 

 
Vários desses projetos foram criados nessa época, mas entre 

eles o de maior sucesso foi, sem dúvida, o Programa de Capacitação em 
Águas Profundas (PROCAP) que permitiu que a PETROBRÁS, pela primeira 
vez na sua história, chegasse à vanguarda do conhecimento tecnológico 



mundial. Devido à sua importância no contexto do aprendizado tecnológico por 
criação, os acontecimentos que cercaram a criação desse projeto serão 
apresentados, com mais detalhes, no próximo episódio. 
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