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Esse estudo é parte do ThinkTank – Caminhos para o Rio,  

projeto conduzido por alunos de graduação em Administração da PUC-Rio. 

Como parte da sua formação em empreendedorismo, os estudantes se organizam 

em grupos de pensadores que, sob a orientação de docentes, desenvolvem estudos 

sobre problemas e tendências relevantes para o Rio de Janeiro. 
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Introdução 

Nos últimos anos, a indústria de Óleo e Gás tem enfrentado o desafio global de se adequar à 

necessidade e cobrança cada vez maiores de migrar seu portfólio de produtos para fontes 

renováveis de energia, as quais reduzem os impactos ambientais e promovem o 

desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, empresas do setor têm adotado medidas para 

se adaptar à nova realidade, o que exige mudanças estratégicas e organizacionais1. Neste 

cenário, surge o desafio de encontrar novos talentos, incluindo líderes e profissionais técnicos, 

que possam conduzir essa transformação. 

O presente estudo apresenta uma análise desse desafio de uma forma geral e das 

oportunidades específicas no setor de Óleo e Gás para o Rio de Janeiro, vital para a economia 

local. Como tema central, o estudo aborda a participação dos profissionais fluminenses no 

setor, o que permeia discussões que vão desde o interesse dos jovens nessa indústria até a 

necessidade de maior qualificação dos mesmos para contribuir nessa transformação. Assim, 

este documento pretende identificar os desafios e apresentar as oportunidades que os 

acompanham à sociedade e à indústria fluminenses e contribuir com um futuro melhor para a 

região. 

  

  

                                                

1 https://invest.exame.com/esg/gigantes-do-petroleo-enfrentam-o-desafio-da-adaptacao-a-economia-verde 
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1. Contextualização do Problema 

Neste capítulo, é apresentado um retrato do setor de Óleo e Gás e dos problemas enfrentados 

em seu presente e passado, tocando em pontos como a relação da indústria com a economia 

e geração de emprego no Rio de Janeiro, com o objetivo de contextualizar o desafio 

enfrentado por essas empresas. 

 

1.1 Apresentação do problema 

A utilização de combustíveis fósseis como fonte de energia causa impactos negativos ao meio 

ambiente, principalmente devido à produção de gases poluentes que intensificam o efeito 

estufa. Nessa perspectiva, o mundo está em alerta, segundo a Agência Internacional de 

Energia Renovável (IRENA), a participação das energias renováveis na energia global deve 

ocorrer um aumento mais que dobrar até 2030 para avançar na transformação energética 

global e caminhar para a segurança climática2. Nesse contexto, muitas empresas de Óleo e 

Gás já buscam promover um processo de transição energética em seu portfólio, exigindo 

transformações nas suas estratégias corporativas.  

A indústria de Óleo e Gás no Rio de Janeiro é responsável por uma parte significativa da 

economia do estado, considerando 71% de participação do estado na produção nacional de 

óleo e gás em 20193, e participação de 15% do seu PIB de 2014 relacionada às atividades 

extrativas minerais, as quais correspondem majoritariamente à exploração e produção de 

petróleo e gás. A Figura 1 ilustra essa situação 4. 

A transição em curso para a exploração de energias renováveis gerará diversas mudanças 

no setor de Óleo e Gás, com impactos para a economia do Rio de Janeiro. Uma dessas 

mudanças se relaciona aos royalties que vêm do petróleo. A arrecadação dos mesmos no 

estado do Rio de Janeiro subiu 225% em 11 anos, saltando de R$ 1,2 bilhão de janeiro e julho 

de 2010 para R$ 3,9 bilhões no mesmo período de 20215. Assim, o estado recebe 21% do 

                                                

2 https://revistamodal.com.br/us-10-trilhoes-em-investimentos-em-combustiveis-fosseis-devem-ser-

redirecionados-para-a-transformacao-de-energia-ate-2030/ 

3 Onde foi parar a riqueza do petróleo? (terra.com.br) 

4 Composição do PIB do estado do Rio de Janeiro – Snapshots – IBP 

5 Arrecadação de royalties de petróleo no Rio cresceu 225% nos últimos 11 anos (capitalist.com.br) 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/onde-foi-parar-a-riqueza-do-petroleo,f93505de4d6925122a2d0088e2df685288vdo80v.html#:~:text=Mas%20o%20receio%20interno%20se%20d%C3%A1%2C%20sobretudo%2C%20pela,seu%20or%C3%A7amento%20atrelado%20%C3%A0s%20receitas%20advindas%20do%20setor.
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/pib-do-estado-do-rio-de-janeiro/
https://capitalist.com.br/arrecadacao-de-royalties-de-petroleo-no-rio-cresceu-225-nos-ultimos-11-anos/
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total de royalties arrecadados no Brasil6, o que constitui uma parte significativa de sua 

economia. Nesse sentido, com a diminuição da exploração do petróleo, haverá uma queda na 

receita gerada pela arrecadação dos royalties, podendo representar uma grande ameaça para 

o estado do Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 1:Composição do PIB do estado do Rio de Janeiro segundo o IBP 

 

Outro impacto gerado pela transição energética seria nos empregos do setor de óleo e gás. 

Dessa forma, um relatório da IRENA aponta que investimentos em energias renováveis 

podem gerar, até 2030, 29,5 milhões de empregos ao redor do mundo7. Dessa forma, sendo 

o Brasil um dos países que mais investem em renováveis, a concretização desta possibilidade 

acarretaria num significativo número de ocupações, principalmente no Rio de Janeiro, onde 

estão sediadas muitas empresas do setor. Nesse cenário, a transição, que causaria a perda 

de muitos empregos na indústria de óleo e gás, não gerará um grande impacto negativo em 

relação à geração de emprego. 

Outra questão significativa nesse processo de transição é o desinteresse dos jovens por 

trabalharem nessa indústria, que a consideram “inimiga” do meio ambiente. Tal perspectiva é 

                                                

6 https://capitalist.com.br/arrecadacao-de-royalties-de-petroleo-no-rio-cresceu-225-nos-ultimos-11-anos/ 

7 Energias renováveis podem gerar 29,5 milhões de empregos até 2030 (ciclovivo.com.br) 

https://capitalist.com.br/arrecadacao-de-royalties-de-petroleo-no-rio-cresceu-225-nos-ultimos-11-anos/
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exemplificada pela pesquisa da Ernst & Young de 20178, na qual 62% dos entrevistados da 

Geração Z consideravam uma carreira em Óleo e Gás pouco atraente.  

Sobre a oferta educativa no contexto fluminense, é notável que ela ainda precisa ser mais 

ostensiva. Nas universidades nacionais, 63% das disciplinas consideradas relevantes para a 

formação de um profissional de energia tratam de geração de renováveis e 63% são eletivas9, 

dado que condiz com a demanda atual da transição energética. As universidades pesquisadas 

que se encontram em território fluminense são a PUC e a UFRJ, com cursos identificados na 

Figura 2. Dentre todas as nacionais, os cursos que condicionam a qualificação de um 

profissional de energia são: Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Engenharia de 

Controle e Automação; Engenharia de Energia; Engenharia Civil; Engenharia de Energias 

Renováveis; e Engenharia de Automação. 

 

 

Figura 2: Cursos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 e na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Entretanto, o Rio de Janeiro, mesmo possuindo em seu território uma grande indústria que 

caminha em rumo à transição, não é protagonista na oferta educativa. Isso se reflete também 

na distribuição dos Institutos Nacionais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

                                                

8 How do we generate this generation’s view of oil and gas? Acesso em 20/08/2021. Disponível em: 

<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-oil-and-gas-perspectives-
generationsviews/%24FILE/ey_survey_careers.pdf> 

9https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-

energia/profissoes_energia_mme.pdf 
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(IF´s) com cursos relevantes para o tema: a região Nordeste, principal região do país no que 

diz respeito à renováveis, fica com 44%, enquanto o Sudeste com 19%10. Nos IF´s, os cursos 

a serem destacados são: Gestão Ambiental; Sistemas Elétricos; Eletrotécnica; Meio 

Ambiente; Eletroeletrônica; Sistemas de Energia Renovável; Meio Ambiente Aplicado ao 

Ensino de Ciências; Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade; e Sistemas de Energia.   

 

1.2 Mapeamento do setor econômico   

O Brasil possui reservas de óleo e gás em abundância e se destaca como um dos principais 

produtores do mundo. Após a descoberta do pré-sal pela Petrobras em 2006, o setor teve 

grande crescimento, sendo que desde 2015 o pré-sal representa mais da metade da produção 

de óleo e gás brasileira11 e sua presença no Rio de Janeiro fez com que a economia local 

fosse estimulada e criasse laços com as atividades em questão. É necessário destacar que, 

em decorrência da massiva produção, este mercado passou a representar cerca de um terço 

do PIB do estado. A importância do setor para o Rio apoia-se também em outros fatos, como 

o de que o montante de reservas da região é maior do que de países como México, Noruega 

e Angola, além de que 83% de todas as reservas do país estão concentradas neste território12. 

Em julho de 2021, o Rio de Janeiro produziu mais de 80% do petróleo do Brasil e 63% do gás 

natural, sendo que desde 2000 o estado é consistentemente responsável por mais de 60% da 

produção de petróleo do país13. As principais refinarias do estado são a REDUC (Refinaria 

Duque de Caxias) e a Manguinhos. Em 2020, o estado do Rio foi responsável por mais da 

metade da Produção Bruta de Gás Natural do Brasil. Mais recentemente, o consumo total de 

gás natural no país registrou alta de 33,7% na média acumulada do primeiro semestre em 

comparação com o acumulado do mesmo período de 202014. 

                                                

10https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-

energia/profissoes_energia_mme.pdf 

11 https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2019/08/ey-relevancia-do-petroleo-brasil.pdf 

12 https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2019/08/ey-relevancia-do-petroleo-brasil.pdf 

13  FIRJAN - Anuário da Indústria de Petróleo no Rio de Janeiro, 2019  

14 Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) 
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Esses dados ratificam a grande expressão desta indústria fluminense para o Brasil. Em 

relação a empregabilidade, a Firjan constata que o Rio possuía cerca de 75.335 funcionários 

do setor em 2020, com a distribuição por elo ilustrada na Figura 315.  

 

 

Figura 3: Empregados por Elo do Mercado de Petróleo segundo a Firjan. Os três elos apresentados 

são E&P Exploração e Produção (em laranja), Cadeia Fornecedora (em azul escuro) 

 e Abastecimento (em azul claro). 

 

A mesma entidade projeta uma geração de 63 mil empregos nos próximos 3 anos, 

condicionada por um possível investimento de R$50 bilhões16. As principais empresas da 

região fluminense são: Petrobras, Chevron, Shell, Total, Ocyan e ExxonMobil. 

 

1.3 Políticas públicas relacionadas ao setor econômico           

Neste ano, um passo significativo nesse caminho de transição das fontes de energias não 

renováveis para renováveis foi o posicionamento da Agência Internacional de Energia17, que 

                                                

15 https://www.firjan.com.br/firjan/empresas/competitividade-empresarial/petroleoegas/dados-do-rio/ 

16 FIRJAN - Anuário da Indústria de Petróleo no Rio de Janeiro, 2019 

17  Agência Internacional de Energia defende fim da exploração de petróleo e gás (udop.com.br) 

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-
energia/profissoes_energia_mme.pdf 

https://udop.com.br/noticia/2021/05/19/agencia-internacional-de-energia-defende-fim-da-exploracao-de-petroleo-e-gas.html
https://udop.com.br/noticia/2021/05/19/agencia-internacional-de-energia-defende-fim-da-exploracao-de-petroleo-e-gas.html
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publicou um relatório de alerta à situação climática do planeta com relação à emissão de 

dióxido de carbono relacionada à energia. O acordo de Paris é um tratado no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), que rege 

medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a fim de conter o 

aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC, e reforçar a capacidade dos 

países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento sustentável. Para  o 

objetivo do Acordo de Paris ser cumprido, a Agência pede essa transição energética rápida, 

tendo em vista que as metas climáticas atuais dos governos não são consideradas suficientes 

para zerar as emissões líquidas de CO2 até 2050, o que impactaria negativamente o objetivo 

do Acordo e, consequentemente, o planeta. Esse acordo é o maior tratado global da 

atualidade sobre o tema, e foi criado em 2015 e assinado por quase 200 países. Além disso, 

algumas políticas públicas impactam essa transição no Brasil, como a Lei 14.120/2021, pela 

qual foi viabilizada a eliminação de subsídios para as fontes renováveis de energia18.    

No ano de 2021, um novo projeto de lei (PL - 327/21) entrou em análise na Câmara: trata-se 

da Política Nacional da Transição Energética (Ponte). A iniciativa visa “criar uma política para 

regular a transição do modelo energético atual para um novo padrão, baseado em fontes 

renováveis e em baixas emissões de carbono” 19. Segundo o deputado Christino Aureo, autor 

da proposta, a intenção é criar um marco legal para a transição energética baseado na 

promoção do uso eficiente da energia por meio de projetos sustentáveis; na mitigação do 

aquecimento global, em observância a metas climáticas decenais; na adoção de regras fiscais 

para desestimular cadeias produtivas de alta emissão de carbono; e na elaboração de planos 

decenais de produção e distribuição de energias renováveis20. 

Tendo em vista que a transição energética demandará uma maior qualificação de profissionais 

e inserção dos jovens na área, esforços são necessários para a formação dos mesmos. Nesse 

contexto, em todo o país surgem iniciativas para contribuir com essa questão, enviando 

profissionais para onde existe maior demanda. Por exemplo,  o Grupo Energisa, o Serviço 

Social da Indústria (SESI), o SENAI e a Organização das Nações Unidas para a Educação 

criaram o Programa Geração em 2019,  o qual consiste em identificar jovens (16 a 29 anos) 

de Rondônia e do Acre em situação de vulnerabilidade e qualificá-los, por meio de uma 

                                                

18 Transição energética cria oportunidades de políticas públicas e industriais | ABDIB  

19 https://www.camara.leg.br/tv/767790-politica-nacional-da-transicao-energetica/ 

20https://www.camara.leg.br/noticias/760237-projeto-preve-criacao-de-politica-para-regular-transicao-energetica-

no-brasil/ 

https://www.abdib.org.br/2021/08/24/transicao-energetica-cria-oportunidades-de-politicas-publicas-e-industriais/
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plataforma educacional online do SESI, para adentrarem o setor energético. Além disso, o 

Ministério de Minas e Energia, em 2020, desenvolveu a Energy C, plataforma de mentoria 

virtual direcionada a jovens de 18 a 29 anos que desejam se qualificar na área. São 

acompanhados por profissionais de diversos campos do setor, inclusive o de energias 

renováveis21. 

 

1.4 Forças direcionadoras do setor econômico e incertezas críticas 

No campo das políticas internacionais, o maior impacto para o setor está nos acordos pela 

diminuição de impactos ao meio-ambiente, os quais muitas vezes demandam uma menor 

atividade do setor de Óleo e Gás. Por exemplo, para que os objetivos do Acordo de Paris 

sejam atingidos, é necessário que um terço de todas as reservas de petróleo e metade das 

de gás sejam mantidas no solo22. Com isso, diversas empresas do setor já estão adotando 

novos posicionamentos estratégicos visando atender ao mercado de energias limpas. Entre 

elas, é possível citar o lançamento, pela Shell, da marca Shell Energy no Brasil, com previsão 

de investimento de R$3 bilhões em energias renováveis até 2025.23 Além disso, regulações 

criadas para melhorar a eficiência dos maiores consumidores de combustíveis fósseis têm 

grandes repercussões. Como reflexo delas, metas de eficiência energética alcançam em 2021 

mais de 80% do mercado global de veículos de passageiros.24 A centralidade deste recurso, 

devido à sua importância estratégica, e os seus impactos para a sociedade e meio ambiente 

são questões que devem ser levantadas.  

Uma nova força ambiental pode ser identificada como o interesse de fundos de investimentos 

em ativos de fontes renováveis25. Como relata William Nozaki, o que tem movido as grandes 

petrolíferas em busca da economia verde são as perspectivas financeiras e tecnológicas, 

sobrepondo as preocupações com o meio ambiente. As majors se mobilizam, portanto, não 

só para reduzir impactos ambientais, como para colher frutos no campo tecnológico, com o 

                                                

21 profissoes_energia_mme.pdf 

22 Cenários Petrobras 2040 - Visões de futuro para um mundo em transformação 

23 https://oglobo.globo.com/economia/negocios/shell-lanca-marca-de-energia-renovavel-no-brasil-promete-

investimento-de-3-bi-25206527 

24 Cenários Petrobras 2040 - Visões de futuro para um mundo em transformação 

25 https://invest.exame.com/esg/gigantes-do-petroleo-enfrentam-o-desafio-da-adaptacao-a-economia-verde 

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-energia/profissoes_energia_mme.pdf
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desenvolvimento de novas tecnologias, e no campo financeiro com a atração de fundos de 

investimento. 

Além disso, diversas tendências tecnológicas também impactarão o futuro do setor nas 

próximas décadas. Em relação à formação de profissionais que possam conduzir a 

transformação energética, a popularização de tecnologias para o ensino à distância já era fato 

em 2019, quando 43,8% dos estudantes que ingressaram no ensino superior usavam a 

modalidade26, sendo ainda mais difundida com a pandemia do novo coronavírus. Por outro 

lado, existem tecnologias emergentes com o potencial de ameaçar a forma como o setor 

funciona até hoje. Considerando que o setor de transportes é responsável por 2/3 do consumo 

de derivados de petróleo27, e que das 20 maiores montadoras de veículos do mundo, 18 

atualmente têm planos para aumentar a oferta de modelos e a produção de veículos elétricos 

para usos leves28, é de se esperar que a redução do consumo de derivados de petróleo force 

o setor a ampliar seu portfólio. Nesse contexto, destaca-se também que, atualmente, carros 

elétricos movidos a hidrogênio, uma das apostas para uma mobilidade de baixo carbono para 

o futuro, ainda têm seu combustível originado principalmente do gás natural pelo processo de 

reforma a vapor.29 Associado a isso, há um aumento na ameaça de substituição de petróleo 

e gás pela  redução de custos de produção de energias renováveis, a exemplo do 

desenvolvimento de técnicas de manipulação de genomas para expandir a  produção de 

biocombustíveis, bem como a continuação da queda nos custos da geração por vias eólica e 

solar já observadas pela IRENA.30 No entanto, vale ressaltar que o gás natural já é visto por 

profissionais do setor como uma energia de transição entre o petróleo e as fontes renováveis, 

porque pode ser aplicado como uma alternativa menos poluente e prejudicial à saúde em 

relação ao carvão.31 

Outra força importante para o setor é a influência de questões socioambientais. 

Recentemente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirmou em 

                                                

26https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-se-confirma-

como-tendencia 

27 Cenários Petrobras 2040 - Visões de futuro para um mundo em transformação 

28  IEA Global EV Outlook 2021 

29 TABUCHI, Hiroko. ‘For Many, Hydrogen Is the Fuel of the Future. New Research Raises Doubts’. The New 

York Times, 12 ago. 2021. Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/08/12/climate/hydrogen-fuel-natural-
gas-pollution.html. Acesso em 26 ago. 2021. 

30  IRENA 

31 Informação baseada nas entrevistas com a mentora Sofia Euthymiou 

https://www.nytimes.com/2021/08/12/climate/hydrogen-fuel-natural-gas-pollution.html
https://www.nytimes.com/2021/08/12/climate/hydrogen-fuel-natural-gas-pollution.html
https://www.nytimes.com/2021/08/12/climate/hydrogen-fuel-natural-gas-pollution.html
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seu último relatório32 que, para atingirmos uma realidade carbono-zero é necessário 

estabilizar o aumento da temperatura da superfície da terra induzido por atividades humanas. 

Para isso, a entidade declara que será preciso reduzir as emissões de CO2 acumuladas, as 

quais possuem uma relação quase linear com o aumento da temperatura da superfície do 

planeta. Entre as alternativas citadas pelo relatório para alcançarmos essa realidade estão as 

técnicas de remoção antropogênica de CO2, as quais, caso sejam implementadas, têm o 

potencial de frear e mesmo reverter o impacto das emissões de CO2. Tais técnicas já são 

vistas por grandes empresas do Setor de Óleo e Gás como fundamentais para a 

sustentabilidade do negócio33, e consistem na captura do CO2 da atmosfera, bem como seu 

transporte, uso e armazenamento. Elas podem incluir a separação do CO2 pelo uso de 

membranas sintéticas ou reações químicas, e a injeção do gás em cavernas de sal34, 

aproveitamento em processos industriais ou transformação dele em combustível35. Além 

disso, existem as Nature-based Solutions, que são formas de diminuir as emissões e realizar 

a captura de carbono pela conservação e restauração de áreas verdes.36 Nesse contexto, as 

fontes de energia fósseis vão sofrer um grande declínio, visto que as energias não renováveis 

estão cada vez mais perdendo espaço para as energias renováveis por conta do advento da 

consciência e produção sustentáveis. Um exemplo de uso de energias renováveis é a 

liderança do Brasil em biocombustíveis líquidos no mundo, com a maior frota de carros flex 

do planeta.37 De acordo com previsão da multinacional British Petroleum (BP), em 

aproximadamente 30 anos terá esse declínio irreversível destacando uma queda de 20 a 65 

por cento enquanto as energias renováveis terão um crescimento de 20 a 60 por cento. 

  

                                                

32 IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. 
Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and 
B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. 

33 Cenários Petrobras 2040 - Visões de futuro para um mundo em transformação 

34 https://epbr.com.br/de-cavernas-no-pre-sal-as-termicas-a-carvao-as-pesquisas-usp-para-captura-de-carbono-

no-brasil/ 

35 https://www.bbc.com/portuguese/geral-47858794 

36 https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-

solutions.html#iframe=L3dlYmFwcHMvMjAxOV9uYXR1cmVfYmFzZWRfc29sdXRpb25zL3VwZGF0ZS8 

37  IRENA (International Renewable Energy Agency) 
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2. Análise do Contexto 

Neste capítulo, será analisado o contexto do setor para que possam ser apresentadas 

oportunidades para ele, tendo como base o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e o uso de informações do Fórum Econômico Mundial.  

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são os componentes principais da 

Agenda 2030, uma agenda global proposta pela ONU em 2015 para que os países membros 

pudessem enfrentar os maiores desafios do nosso tempo. Eles totalizam 17 objetivos, cada 

um com metas que visam fornecer instruções mais específicas para a resolução de suas 

questões, e são apresentados a seguir, na Figura 438. 

 

 

Figura 4: Representação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e seus temas centrais. 

 

Neste estudo, foram escolhidos o ODS 7, direcionado ao estímulo de uso de energias 

acessíveis e limpas, e o ODS 8, voltado para a busca de trabalho digno e crescimento 

econômico, considerando o papel fundamental das empresas do setor na transição energética 

                                                

38 https://www.pactoglobal.org.br/ods 
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e a possibilidade de geração de empregos que a mesma pode trazer para o Rio de Janeiro e 

o Brasil. 

O Objetivo 7 visa assegurar energia limpa e acessível para todas e todos.39 É fato que a 

transição energética vai permitir, entre outros fatores, um menor impacto ambiental e um 

aumento na qualidade de vida. Nesse contexto, existem diversos desafios, como permitir o 

acesso confiável, moderno e o preço acessível da energia para toda a população, que consta 

na meta 7.1. Dessa forma, a democratização da energia é algo importante para dar acesso à 

energia limpa, dando uma maior flexibilidade e incentivo para a escolha da fonte energética, 

e assim os moradores do Rio de Janeiro vão poder escolher qual tipo de energia querem 

utilizar, dando uma maior autonomia para a população. Além disso, a digitalização é muito 

importante para o uso das ferramentas digitais, possibilitando a identificação de soluções 

energéticas e garantindo o sucesso de diversas iniciativas. A Internet das Coisas (IoT), por 

exemplo, pode ser aplicada para simplificar o gerenciamento de demanda, integrando 

diversos pontos de consumo de energia e facilitando o alcance dessa meta, considerando que 

permitirá um consumo e uma distribuição mais inteligentes de energia. 

Considerando a urgência da situação energética para além dos desafios dessa transição, 

órgãos como a Agência Internacional de Energia incentivam e pedem por um crescimento 

significativo da participação de energias renováveis na matriz energética global até 2030, 

como consta a meta 7.2, tendo em vista os impactos agressivos ao meio ambiente e o 

previsível desastre global. Dessa forma, parte do caminho decisivo consiste numa iniciativa 

das empresas do setor de óleo e gás em relação ao aumento de suas metas em energias 

renováveis40, o que é visto como fundamental para evitar uma catástrofe ambiental futura. 

Sendo o Brasil um dos países que mais utilizam fontes de energias renováveis, e o Rio de 

Janeiro um estado que sedia grandes empresas de óleo e gás, o mesmo tem uma grande 

responsabilidade e espera-se nele uma transição acelerada, que serviria também de incentivo 

a outros estados. 

Nessa perspectiva, a capacidade de produção de energia renovável cresceu em 2020 no ritmo 

mais rápido desde o início deste século e deverá aumentar em 50% a capacidade instalada 

mundial nos próximos 5 anos41. Com isso, analisamos que com a preparação eficiente da mão 

                                                

39 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7 

40 Mundo precisará de 7,7 TW de energias renováveis até 2030 para combater mudanças climáticas - Instituto 

Humanitas Unisinos - IHU 

41Agência Internacional de Energia - AIE 

http://www.ihu.unisinos.br/eventos/78-noticias/595106-mundo-precisara-de-7-7-tw-de-energias-renovaveis-ate-2030-para-combater-mudancas-climaticas
http://www.ihu.unisinos.br/eventos/78-noticias/595106-mundo-precisara-de-7-7-tw-de-energias-renovaveis-ate-2030-para-combater-mudancas-climaticas
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de obra, as empresas serão muito bem geridas e organizadas para atuarem nesse novo 

cenário, atingindo o objetivo. 

Já o Objetivo 8 se relaciona com a busca por trabalho decente e crescimento econômico. Em 

relação a ele, para alcançar maiores níveis de produtividade e se manterem relevantes, as 

empresas do setor de Óleo e Gás devem investir, principalmente, em estratégias de gestão 

tais como: qualificação profissional, automação da produção, monitoramento e otimização de 

processos, criação de um ambiente saudável para os colaboradores. Em relação a inovação, 

uma maneira de manter este avanço tecnológico obtido é investir e estimular continuamente 

nestes meios uma vez que estamos nos dirigindo cada vez mais, por exemplo, ao uso de 

energias mais sustentáveis e limpas, algo que não era comum alguns anos atrás. Algo que as 

empresas estão aprendendo cada vez é saber dar um maior valor agregado aos seus produtos 

e funcionários, buscar tecnologias mais desenvolvidas, trabalhadores mais qualificados, 

soluções inteligentes e capacidade de solucionar problemas de maneira mais rápida e 

eficiente são alguns exemplos de como se dar maior valor agregado. Em relação à mão de 

obra, algumas soluções, as quais as empresas poderiam utilizar em prol de alcançar mais 

produtividade e qualidade são, possibilitar a criatividade, mais inteligência e menos trabalho 

manual, capacitação e acesso à educação42. 

Além disso, a meta 8.4 estabelece que tanto a produção quanto o consumo devem se dar de 

forma a reduzir desperdício e futuros impactos ambientais. Por meio da eficiência na utilização 

dos recursos globais, o mundo deve caminhar na direção de um desenvolvimento que não 

seja mais acompanhado pela degradação ambiental. No Brasil, a meta está associada ao 

Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis. A extração de 

recursos naturais cresceu, nos últimos tempos, de forma acentuada. Em 1970 foi de 27.1 

bilhões de toneladas, enquanto em 2017 foi de 92 bilhões43 (Figura 5).  

De acordo com Achim Steiner, para ratificar tal dissociação, deve-se, primeiramente, haver a 

descarbonização (em busca do NET-0) e criação de minirredes que proporcionem acesso à 

energia44. Segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, a proliferação de gases efeito 

estufa no continente reduziram em 9,1% no ano de 2019. Muito se deve ao setor de energia 

                                                

42 Mentorias com a Sofia, tópicos debatidos e analisados com a profissional da área.  

43 Global Resources Outlook 

44 https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/02/03/e-preciso-dissociar-o-crescimento-economico-de-emissoes-

7800 

 

https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/02/03/e-preciso-dissociar-o-crescimento-economico-de-emissoes-7800
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/02/03/e-preciso-dissociar-o-crescimento-economico-de-emissoes-7800
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que reduziu em 15% suas emissões, como fruto do aumento da utilização de energias 

renováveis e gás natural, e da eficiência energética. As emissões de GEE reduziram, nos 

últimos anos, a uma taxa de 3,7% ao ano, na União Europeia. Ao mesmo tempo, o PIB crescia 

a uma taxa de 1,5% ao ano.45 Para preparar a dissociação entre crescimento econômico e 

degradação ambiental, é preciso de um sistema inteligente que otimize a transmissão de 

energia, reduzindo riscos e tornando o processo sustentável e efetivo. Um exemplo disso é o 

Smart Grid, que pode e deve ser incorporado no Rio de Janeiro. Sobre minirredes, é 

necessário reforçar o programa de Geração Distribuída no Brasil. 

 

Figura 5: Extração de recursos naturais de 5 em 5 anos de 1970 a 2015. 

Já a meta 8.5 trata de alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as 

mulheres e homens. No início de 2021, segundo o IBGE, o estado do Rio de Janeiro possuía 

quase 1,5 milhão de desempregados46, o que representa quase 17,4% da população e coloca 

o estado na quarta posição entre os estados com os maiores percentuais de desempregados 

no país. A situação se agravou ainda mais com a pandemia, que reduziu as oportunidades de 

                                                

45 https://observador.pt/opiniao/como-dissociar-o-crescimento-economico-da-degradacao-ambiental/ 

46 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/11/rj-tem-quase-15-milhao-de-desempregados-segundo-

ibge.ghtml 
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empregos especialmente no setor de serviços. Segundo dados do IBP em abril de 2019, o 

setor de Óleo e Gás era responsável por aproximadamente 1,3% do total nacional de 

empregos, a maioria deles se concentrando nas operações downstream, conforme mostra o 

gráfico na Figura 647. 

 

Figura 6: Empregos no setor de petróleo e gás natural 

 

Desse total de empregos, 53,12% dos pertencentes à cadeia fornecedora, 58,79% dos de 

Exploração e Produção e 9,97% dos no mercado de abastecimento estão no Rio de Janeiro48. 

Em relação ao emprego de jovens, também abordado por essa meta, dados da FIRJAN de 

2020 indicavam que profissionais com entre 18 e 24 anos representavam 8,74% do total dos 

empregados nesta indústria, enquanto a faixa etária em maior quantidade é a daqueles entre 

30 e 39 anos, que compunham 37,76% do total da mão de obra49. Portanto, o estado tem a 

oportunidade de se beneficiar de uma parcela significativa dos empregos relacionados a O&G 

                                                

47 https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/dados-emprego-setor-petroleo-e-gas/ 

48 Firjan 2020 - https://www.firjan.com.br/firjan/empresas/competitividade-empresarial/petroleoegas/dados-do-rio/ 

49 Firjan - https://www.firjan.com.br/firjan/empresas/competitividade-empresarial/petroleoegas/dados-do-rio/ 



 

16 

 

no país, podendo se utilizar dessa posição para melhorar seus índices de desemprego e 

contribuir com o ODS em questão por meio de novas vagas geradas nesse setor com uma 

transição energética bem executada e aproveitada. 

 

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O Fórum Econômico Mundial (WEF - World Economic Forum), consiste em uma organização 

sem fins lucrativos, a qual reúne os principais líderes mundiais principalmente em reuniões 

anuais, e tem o intuito de debater as questões emergenciais mundiais relacionadas à saúde 

e ao meio ambiente.  Dessa forma, a plataforma permite a exploração de diversos temas 

relacionados a essas questões com infinitos tópicos, como uma cadeia de informações. 

O consumo e a produção de energia, como mostrado na figura 7, são responsáveis por cerca 

de dois terços das emissões de gases do efeito estufa. Tendo em vista que aproximadamente 

81% do consumo global de energia ainda é baseado em energia fósseis, a transição para um 

sistema de energia mais sustentável torna o sistema mais econômico e mais seguro, para que 

resista aos desafios globais ao mesmo tempo que cria valor50. 

Dessa forma, o fim do uso dos combustíveis fósseis pode acarretar diversos problemas ao 

Rio de Janeiro, por se tratar de uma parte importante da economia. Nesse sentido, dois  

fatores significativos na transição são a diminuição da arrecadação de royalties, que constitui 

parte significativa da economia, e o aumento da produção, do mercado de carros elétricos, 

que além de dar incentivos para essa migração, torna-se um problema para as fábricas de 

automóveis encontradas no Rio de Janeiro no sentido de que se não adotarem esses 

modelos, haverá um grande impacto negativo nas receitas das mesmas e consequentemente 

na economia do estado. Nesse sentido, é possível relacionar a situação do Rio com a da 

cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que era conhecida como o "coração" da indústria de 

automóveis, até que as marcas migraram para outros locais no mundo e a cidade perdeu sua 

principal fonte de renda e empregos. Assim, com a formação de profissionais para atenderem 

à transição energética, o Rio tem a oportunidade de manter ou mesmo melhorar sua economia 

— não apenas no setor de petróleo, mas em todos os envolvidos. 

 

                                                

50 https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2KUAU?tab=publications 
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Figura 7: Mapeamento da ODS 7: Energia Limpa e Acessível 

 

Somado a isso, preocupa o fato de que muitos empregos do setor de óleo e gás podem perder 

sua importância devido à diminuição do uso dessas fontes de energia. Nesse contexto, é 

importante aproveitar a geração de empregos com a expansão das energias renováveis, o 

que atualmente se estima que chegue a 15 milhões de vagas extras em todo o planeta caso 

haja a transformação energética necessária, como mostra o gráfico elaborado pela IRENA 

(Figura 8)51, que mostra que energias renováveis serão as principais geradoras de emprego 

do setor na América Latina e no Caribe em 2030. Sendo assim, medidas precisam ser 

tomadas com o objetivo de seguir o conceito de “transição justa”, o qual defende que a 

transição energética aconteça com atenção aos trabalhadores e sem a perda da prosperidade 

compartilhada.52  

Um dos pilares para que esse caminho seja possível é a capacitação de profissionais para se 

encaixarem nas novas demandas do setor energético, inclusive nos casos nos quais é 

                                                

51 IRENA - The Post Covid Recovery 

52 Fórum Econômico Mundial - https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2PUAU?tab=publications 
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necessária uma requalificação adaptativa, que consiste em ajudar os funcionários a 

adquirirem novas habilidades. 53 Nesse sentido, a capacitação de jovens é fundamental. O 

mundo do trabalho está mudando rapidamente e mapear novos modelos de trabalho 

saudáveis é necessário para canalizar essa mudança, como mostrado na figura 9, para a 

criação de mercados de trabalho mais fortes54 principalmente neste momento atual o qual 

vivemos. 

 

  

Figura 8: Empregos no setor de energia em 2030 em um cenário de transição energética 

 

A transformação do trabalho passa pela necessidade de melhores maneiras de conectar 

talentos à oportunidade econômica. Além disso, inclui a relação das habilidades requisitadas 

pelo mercado e as que estão de fato disponíveis. Existe um gap considerável entre o 

aprendizado dos jovens formados e as necessidades dos empregadores, o que tende a 

aumentar conforme o mundo faz novas exigências como a transição energética. O mundo 

exige novos especialistas, porém não oferece a educação necessária. Uma intervenção 

possível passa pela aliança entre setores públicos e privados, promovendo o ajuste do foco 

de legisladores, investidores e políticos entre treinamento acadêmico e formação técnica e 

                                                

53 Fórum Econômico Mundial - https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPFfEAO?tab=publications 

54 Fórum Econômico Mundial - https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LJQ4EAO?tab=publications 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LJQ4EAO?tab=publications
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vocacional. Por meio de um novo treinamento, é possível produzir as qualificações antes 

escassas.  

 

 

Figura 9: Mapeamento da ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico  

 

Outra questão é a Quarta Revolução Industrial que gera mudanças repentinas no mercado de 

trabalho e suas ocupações. Muitos cargos deixam de existir, mas ao mesmo tempo o processo 

faz com que outros surjam. Desta forma, primeiramente, deve-se reconhecer os altos índices 

de desemprego no mundo, principalmente dos jovens. O relatório “Qual é a importância de se 

tornar grande: como empreendedores escaláveis e de alto crescimento podem ajudar a 

resolver a crise de empregos”, publicado em 2012 pela Omidyar Network e Endeavor Insight 

relata a importância das startups no combate às desocupações. Segundo os autores, elas 

criam cerca de 200 empregos à medida que se expandem, fato que pode ser determinante 

visto que startups, focadas em inovação e tecnologia, podem contribuir positivamente no 

processo de transição da matriz energética. Ademais, a revolução vigente exige profissionais 

flexíveis, qualificados e interessados no aprender. Os trabalhadores precisarão se requalificar 

com certa frequência, evidenciando a importância de novos e diversos modelos de 

aprendizagem. As taxas de participação de adultos em programas de treinamento são baixas: 
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apenas 11% (adultos entre 25 e 64 anos). A distribuição do aprendizado ao longo da vida 

profissional é fundamental frente as recorrentes implicações do mercado e ao processo de 

transição energética. Para ratificar tal importância, uma previsão: de acordo com um relatório 

publicado pelo McKinsey Global Institute em 2018, até 14% da força de trabalho mundial 

talvez precise mudar de categorias ocupacionais até o ano 2030, devido ao aumento da 

digitalização, à automação e aos avanços da inteligência artificial.   
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3. Exploração de campo dos problemas mapeados 

Neste capítulo são apresentados os problemas mapeados no setor de Óleo e Gás no contexto 

do Rio de Janeiro. Dessa forma, serão abordados os principais desafios encontrados no 

estado do Rio de Janeiro neste setor através das pesquisas quantitativas e qualitativas.  

 

3.1. Mapa de Stakeholders 

Neste tópico identificamos os principais stakeholders relacionados ao tema do estudo, no 

contexto do setor de Óleo e Gás no Rio de Janeiro. Para isso, um Mapa de Stakeholders, 

ilustrado na Figura 10, apresenta o grau de envolvimento das partes interessadas neste 

contexto.  

 

 

Figura 10: Mapa de Stakeholders 
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Stakeholders Primários: 

Empresas de Óleo e Gás: No tema abordado, as empresas de Óleo e Gás possuem um 

importante papel, sendo protagonistas no desenvolvimento da transição energética e ditando 

o cenário de contratações e qualificações requisitadas. As organizações do setor são os 

principais agentes, pois são elas que irão, de fato, mover e realizar a diversificação da matriz 

energética e, sobretudo, sofrer com os impactos e desafios resultantes do processo, como a 

busca por uma nova mão de obra. Portanto, realizam movimentos estratégicos de forma a 

captar os novos talentos do mercado e desenvolver a qualificação dos profissionais.  O papel 

das empresas é ativo neste processo, e toca na relação próxima que deve ser constituída 

entre elas e os atuais e futuros profissionais, expondo suas necessidades e contribuindo no 

desenvolvimento dos jovens com programas de capacitação. 

 

Universitários (interessados no setor de Óleo e Gás): Os universitários possuem um papel 

significativo em relação à superação dos desafios do processo de transição energética, tendo 

em vista que podem impactar as organizações de Óleo e Gás de forma negativa, em caso de 

falta de preparo e assim, escassez de mão de obra adequada para as empresas nesse 

contexto, problema abordado em nosso trabalho, ou de forma positiva, quando as empresas 

encontram jovens capacitados para o momento de transição energética nas empresas. 

 

Stakeholders Secundários: 

Governo: No tema estudado, o governo desempenha diversos papéis, nas esferas federal, 

estadual e municipal. Em primeiro lugar, ele é parte do que provoca o desafio observado 

quando influencia as empresas com suas metas ambientais, que têm o potencial de acelerar 

significativamente a transição energética devido a acordos internacionais e metas a nível 

nacional. Além disso, ele é bastante interessado nesse setor, especialmente no Rio de 

Janeiro, pela participação que recebe de royalties que, como citamos anteriormente, são parte 

significativa do orçamento para o estado. Ele também tem papel fundamental no apoio para 

esse setor alcançar soluções para o problema apresentado, já que algumas das principais 

instituições de ensino do estado são públicas, sendo responsáveis por formar grande parte 

da mão de obra que lidará com o processo de transição apresentado. Também em relação ao 

apoio ao processo, alguns conceitos como o de Smart Grid, sistemas inteligentes de 

transmissão de energia, podem ser melhor aplicados se o governo agir como agente 

centralizador, facilitando a comunicação entre empresas interessadas em implantar os 
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sistemas e garantindo a conexão entre sistemas de empresas diferentes.Outra forma de 

contato desse stakeholder com o setor é o seu papel na liberação da construção de novos 

projetos de energias renováveis, de modo que a definição das regras para isso realizada por 

ele afeta diretamente o movimento estratégico realizado por essa indústria. Assim, o governo 

possui o poder de legislar para acelerar ou frear o processo de transição energética, 

impactando diretamente a capacidade das empresas de se adaptarem a ele.  

 

Instituições de ensino: Incluem instituições privadas e públicas. Possuem um papel 

importante na superação dos desafios da transição energética por serem as responsáveis por 

formar os profissionais necessários para esse processo. Por um lado, podem contribuir para 

resolver os problemas identificados se estiverem em contato com as empresas do setor para 

entender suas necessidades e adaptar seus currículos com novas disciplinas e cursos 

voltados para os temas que necessitam. Por outro lado, caso não estejam atualizados com as 

necessidades do setor, podem causar um grande impacto negativo no processo de transição 

energética, além de diminuir o potencial do Rio de Janeiro de colocar profissionais locais nas 

novas posições criadas e aproveitar os empregos gerados. 

 

3.2. Mapa de Empatia 

O Mapa de Empatia é um modelo que procura apresentar o ponto de vista do stakeholder, 

neste caso, as empresas do setor de Óleo e Gás, conforme apresentado na Figura 11.55  

Um ponto a ser destacado no Mapa de Empatia é que algumas empresas do setor já têm 

gestores conscientes de que a transição energética pode ter um impacto positivo na atração 

de jovens para suas vagas. Para eles, se essas empresas continuassem seguindo o antigo 

modelo energético, elas teriam cada vez mais dificuldade de atrair novos trabalhadores, 

especialmente entre os jovens. Assim, levando a transição energética em consideração em 

seus planejamentos estratégicos, as empresas de O&G podem se alinhar melhor com os 

                                                

55 O mapa foi construído com base nas pesquisas secundárias realizadas para a elaboração do relatório, bem 

como das entrevistas realizadas com os seguintes profissionais do setor:  

● José Lima - Cargos ocupados no setor: RH da Petrobras, Diretor Gerente Petrobras, Presidente 
Executivo do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis, Presidente Executivo 
da Petrobras Distribuidora, Presidente Executivo da Petrobras Química (Petroquisa). 

● Jane Helena -  Cargos ocupados no setor: cargos administrativos e de estratégia na Petrobras, 
executiva de RH na BR Distribuidora. 
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valores da mão de obra que desejam atrair, gerando mais uma fonte de benefícios pela 

facilidade nas contratações e na motivação de seus colaboradores. 

 

 

Figura 11: Mapa de Empatia 

 

3.3 Árvore de Problemas 

A árvore de problemas tem o intuito de detalhar um problema central para seu entendimento 

e, posterior busca de solução, detalhando causas e consequências desse problema. Neste 

ítem, a árvore de problemas foi construída tendo a qualificação da mão de obra para o 

processo de transição energética vivido pelas empresas de óleo e gás. 
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Figura 12: Árvore de Problemas 

 

A árvore de problemas, ilustrada na figura 12, está dividida por categorias: 

Sintoma de alto nível: O grande impacto na economia do Rio gerado pela perda de qualidade 

das empresas de óleo e gás cariocas, além da desvalorização da mão de obra brasileira e do 

aumento do desemprego no Rio gerados pela contratação de profissionais de outros estados 

e países, e o aumento da crise econômica no Rio de Janeiro gerada pelo aumento do 

desemprego. 

Sintomas diretos: Os principais sinais da baixa qualificação da mão de obra dos cariocas no 

setor de óleo e gás no contexto da transição energética são a perda de qualidade das 

empresas de óleo e gás, a contratação de profissionais de outros estados e países e o 

aumento do desemprego no Rio de Janeiro. 

Problema central: O problema central é a baixa qualificação de mão de obra dos cariocas no 

setor de óleo e gás no contexto da transição energética. 

Causas diretas: O motivo para essa baixa qualificação é o pouco ou nulo interesse dos 

universitários sobre o tema de energia, além da falta de iniciativas do governo para o setor e 

a educação pública precária. 
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A consequência se esse problema não for resolvido será contratar profissionais de outros 

estados ou países para atuar no Rio de Janeiro, além da perda de qualidade das empresas 

no setor de energia por não conseguir se reinventar com essa transição energética, causando 

um aumento de desemprego para os profissionais do Rio de Janeiro. 

Causa contribuinte: A degradação do meio ambiente é responsável pelo desinteresse dos 

universitários no setor, enquanto a falta de investimento do governo em educação/capacitação 

acarreta a falta de iniciativas do governo para o setor nesse sentido. 

Com a contratação dos profissionais de outros países e estados, ocorreram diversos 

problemas como a desvalorização da imagem dos profissionais cariocas e o aumento do 

desemprego no Rio; Com a perda da qualidade das empresas de óleo e gás, diminuirão   

investimentos nesse setor e além disso, terá um aumento na desigualdade entre os cariocas 

e um aumento na crise econômica no estado do Rio de Janeiro.  
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4. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Neste capítulo, serão mapeadas as oportunidades para o setor de Óleo e Gás no contexto do 

Rio de Janeiro. Para isso, serão abordadas ideias de políticas públicas relacionadas ao setor, 

ideias de novos negócios que possam ser implementados com base nas demandas 

identificadas, tecnologias que possam proporcionar essas oportunidades e startups que 

atualmente lidam com as questões identificadas. 

 

4.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

4.1.1. Bolsas de estudo para capacitação em energias renováveis 

Conforme citado anteriormente, a região Sudeste possui menos institutos de formação de 

profissionais para o setor de energias renováveis quando comparada às outras.56 Com isso, 

surge a necessidade de incentivos que estimulem a escolha de programas de capacitação em 

energias renováveis, para que os profissionais e estudantes do Rio de Janeiro estejam mais 

preparados para a transição energética. 

Assim, com o decorrer da transição energética, a demanda em relação a empregos nesse 

setor de energia aumentará. Como sugestão de ação governamental do estado do Rio de 

Janeiro, apontamos a oferta de bolsas de estudo para cursos de capacitação voltados para 

energias renováveis por instituições no exterior, com objetivo de oferecer maiores condições 

de aprendizado acerca das novas qualificações requisitadas pelo mercado. A proposta seria 

uma tentativa, também, de tornar o processo de qualificação mais democrático e acessível 

para os interessados. Tais bolsas poderiam ser disponibilizadas tanto para universitários 

como para funcionários de empresas de O&G, para fomentar o desenvolvimento de novas 

competências.  

4.1.2. Política fiscal de incentivo à requalificação 

Com a transição energética estimulada pela luta contra a degradação ambiental, vão ocorrer 

diversos desafios para os funcionários das empresas de energia, pelas mudanças nas 

competências necessárias entre o trabalho em energias não renováveis e renováveis. Dessa 

                                                

56 https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-

energia/profissoes_energia_mme.pdf 
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forma, esses profissionais terão que se adaptar para continuar nos seus empregos, 

precisando se reinventar de acordo com a sua área.  

Sendo assim, visando manter os empregos relacionados ao setor de energia, a equipe propõe 

uma política pública voltada ao incentivo à requalificação adaptativa dentro das empresas, de 

modo a auxiliar os funcionários especializados em óleo e gás a se manterem empregados em 

novos negócios de energias renováveis. Para isso, sugerimos uma política fiscal onde o 

estado reduziria os impostos das empresas do setor no Rio de Janeiro, de modo que, por 

acordo, uma porcentagem deste valor reduzido seja usada para obter a melhor capacitação 

de seus funcionários, possibilitando assim que as empresas sejam beneficiadas pelo 

crescimento dos empregados.  

Nesse contexto, visualizamos as práticas de upskilling e reskilling57 como base para a prática 

dessa sugestão, tendo em vista que a primeira consiste no ensino de novas habilidades para 

os colaboradores e a segunda, na qualificação para novas habilidades com foco na adaptação 

para um novo cargo ou uma nova situação.  

Assim, ao final de um determinado período, a empresa seria avaliada pelo governo em relação 

ao uso deste estímulo, fazendo um balanço dos resultados obtidos. Caso seja um balanço 

positivo, que incluiria o aumento do número de funcionários e o aumento de performance, 

entre outros fatores, o estado pode optar por permanecer com este incentivo. Porém, caso os 

resultados sejam negativos, causando a redução de funcionários, instabilização de mercado 

e crescimento quase nulo, o estado pode, caso acordado, romper com este estímulo. 

 

4.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

4.2.1. Novos negócios no setor educacional voltados para óleo e gás 

Considerando que o setor de energias renováveis será uma grande fonte de empregos em 

um cenário de transição energética e que muitas das empresas de energia no Brasil têm a 

maior parte de suas operações situadas no Rio de Janeiro, existe uma grande oportunidade 

para que negócios voltados para a capacitação de profissionais para essa indústria sejam 

expandidos no Rio.  

Há a expectativa de uma grande demanda por mais oferta de cursos de capacitação em 

energias renováveis, e que essa questão tende a aumentar com o avanço da transição 

                                                

57 Tudo que você precisa saber sobre Reskilling e Upskilling (skore.io) 

https://www.skore.io/blog/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-reskilling-e-upskilling
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energética. Assim, instituições de ensino privadas podem expandir seus negócios adicionando 

disciplinas e cursos às suas graduações e pós-graduações relacionadas ao assunto, para 

atender àqueles que atualmente estão estudando. 

Tendo em vista a tendência de maior uso do ensino à distância, acreditamos ser possível a 

criação, por essas instituições, de plataformas de ensino online voltadas para o nicho de 

energias renováveis, quando se tratar do desenvolvimento de competências que não 

dependam de treinamentos presenciais. Isso permitiria um acesso mais fácil daqueles que 

estão atualmente empregados por diminuir a necessidade de deslocamento, assim como 

pode aumentar a quantidade de pessoas impactadas pelas plataformas por não ter limitações 

pela localização.  

4.2.2. Inovação aberta 

Uma prática que pode ajudar as empresas de O&G a aumentarem sua capacidade de 

inovação e acelerar a transição energética é a de Inovação Aberta. O termo foi cunhado por 

Henry Chesbrough58 em 200359, e consiste em empresas criarem soluções com atores 

externos. O processo acontece pelo convite de parceiros externos às organizações para um 

compartilhamento de problemas e oportunidades, que leva então a um esforço conjunto de 

construção de soluções. Por meio disso, grandes empresas que poderiam se tornar 

engessadas pelo seu tamanho conseguem criar células inovadoras dentro de si, aumentando 

sua capacidade de inovação.60 Um exemplo de iniciativa nesse sentido é o Findeslab, um hub 

de inovação criado por iniciativa da Findes e do Senai para a indústria capixaba, que fornece 

uma plataforma para empresas exporem seus problemas e para parceiros trazerem soluções 

e propostas. Atualmente, a Shell é parceira desse hub, o que mostra que o setor de O&G já 

está atento às possibilidades de ganhos com a inovação aberta.61 

Aliado a isso, o grupo identificou uma grande oportunidade no investimento em startups62. 

Focadas em tecnologia e inovação, elas têm o potencial de acelerar o processo de transição 

energética das empresas de óleo de gás. São estruturadas para mitigar riscos e incertezas e 

                                                

58 https://haas.berkeley.edu/faculty/chesbrough-henry/ 

59 https://haas.berkeley.edu/faculty-spotlight/expert-available-henry-chesbroughfather-of-open-innovation-

releases-ambitious-new-book/ 

60 http://openinnovationbr.com.br/ 

61 https://findeslab.com.br/#sobre 

62 https://www.fgv.br/fgvenergia/coluna-opiniao-setembro-

hudson/files/assets/common/downloads/coluna%20opiniao%20setembro%20-%20hudson.pdf 
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são capazes de adaptar a estratégia e processos de acordo com os estímulos do ambiente, 

além de gerarem cerca de 200 empregos a medida que se expandem63, podendo auxiliar na 

produção de um profissional moderno e qualificado para a Quarta Revolução Industrial. No 

Brasil, ainda não há um cenário relevante de startups de energia. 

Desta forma, essa parceria entre empresas de Óleo e Gás e startups teria como objetivo um 

retorno no desenvolvimento de tecnologias e na potencialização das estratégias 

organizacionais. O foco na criatividade, inovação, tecnologia, eficiência energética e 

otimização de processos gera mecanismos e conhecimentos de grande utilidade para as 

multinacionais do setor. Um exemplo de uma tecnologia é a de painéis solares inovadores, 

como o desenvolvido pela Solar City em 2006, que possuía preço acessível e um sistema de 

baterias e inversores de alto desempenho. 

As startups se mostram úteis no processo também no que diz respeito ao desenvolvimento 

de um smart grid. Estes são sistemas inteligentes de transmissão de energia que visam 

promover uma distribuição mais sustentável e eficiente, condizente com o processo de 

transição energética. Em território nacional, startups seriam fundamentais na elaboração do 

projeto, enquanto a implementação fica a cargo da ONS. O investimento em startups aponta, 

portanto, para uma oportunidade também para o governo (responsável pela distribuição de 

energia), que passa, ademais, pela possibilidade de tornar o país notável nas cadeias globais 

de inovação, aumentar o impacto de pesquisas financiadas, e fazer com que o mercado se 

torne mais atrativo para novas tecnologias. 

 

4.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

4.3.1. Energia Eólica Offshore 

A energia eólica offshore está entre as tecnologias para a transição energética que podem 

ajudar as atuais empresas de O&G a se manterem relevantes e o estado do Rio de Janeiro a 

preservar e até expandir sua economia com a transição energética. Esse tipo de geração de 

energia eólica consiste principalmente na instalação de turbinas eólicas em áreas afastadas 

da costa,64 mas também pode incluir a instalação em lagos, rios e outros corpos de água.65 

                                                

63 https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2PUAU?tab=publications 

64 https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/como-funcionam-os-parques-eolicos-offshore 

65 https://www.portal-energia.com/o-que-e-energia-eolica-offshore/ 
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Entre seus benefícios, podem ser citados um menor impacto visual e acústico,66 bem como a 

possibilidade de usar turbinas maiores e com potência mais elevada.67 Segundo relatório da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 2020, Reino Unido, Alemanha e China 

concentravam mais de 90% da capacidade instalada de geração de energia eólica offshore68, 

mas a tendência é de significativo crescimento nessa matriz energética em todo o planeta. 

Nesse contexto, multinacionais já estão realizando grandes investimentos nessa tecnologia 

emergente, podendo ser citadas como exemplos empresas como Equinor, Neoenergia, EDP 

e Engie.69  

Ainda segundo a EPE, o Brasil tem um potencial técnico de até 700GW de geração em locais 

com profundidades de até 50 metros por esse meio70, o que seria cerca de quatro vezes maior 

que a atual capacidade instalada de toda a geração de energia do país.71 Com isso, apesar 

dos custos desse modo de geração de energia ainda serem considerados muito elevados, 

existe uma tendência de queda conforme seu enorme potencial for explorado a nível 

mundial.72 

O estado do Rio de Janeiro pode se beneficiar dessa tecnologia pela sua localização 

geográfica e a significativa presença de empresas de Óleo e Gás na região, já que estas 

podem se utilizar dos conhecimentos e características das operações offshore de extração 

mineral como vantagens competitivas para aplicar a tecnologia proposta. Atualmente, o 

estado concentra quatro dos seis maiores projetos de energia eólica offshore em 

desenvolvimento no país.73 

4.3.2. Grafeno 

No contexto da transição energética, a geração de energia deve caminhar em direção à maior 

eficiência das energias renováveis. Nesse sentido, um grupo de cientistas da Universidade 

Tecnológica de Michigan descobriu um alto desempenho do grafeno em novos painéis 

                                                

66 https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/como-funcionam-os-parques-eolicos-offshore 

67 EPE - Roadmap eólica offshore Brasil — perspectivas e caminhos para a energia eólica marítima 

68 EPE - Roadmap eólica offshore Brasil — perspectivas e caminhos para a energia eólica marítima 

69 https://epbr.com.br/raio-x-das-eolicas-offshore-em-licenciamento-no-brasil/ 

70 EPE - Roadmap eólica offshore Brasil — perspectivas e caminhos para a energia eólica marítima 

71 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/23/brasil-possui-potencial-de-geracao-eolica-offshore-de-700-gw-

diz-epe.ghtml 

72 EPE - Roadmap eólica offshore Brasil — perspectivas e caminhos para a energia eólica marítima 

73 https://epbr.com.br/raio-x-das-eolicas-offshore-em-licenciamento-no-brasil/ 
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solares74. O material, que é o melhor condutor elétrico existente, foi testado na composição 

de uma placa solar e resultou num aumento de 52,4% da corrente gerada. O grafeno possui 

propriedades que o permitem captar ondas de luz muitas vezes imperceptíveis e eliminar 

sujeiras causadas pela exposição climática e natural. 

A indústria de geração fotovoltaica está crescendo de forma acentuada no Brasil. A instalação 

de painéis solares cresceu 70% em 202075 , e o mercado está cada vez mais agitado. A AE 

Solar, por exemplo, desenvolveu a linha Thunder76, que foi lançado no Brasil para atender o 

segmento da Geração Distribuída. Frente a este cenário, o grafeno apareceria para maximizar 

o desempenho das operações e ratificar o potencial da geração de energia solar. 

Uma outra utilidade do material está na produção de novos cabos de transmissão77. A alta 

capacidade de condução do material resulta num cabo que aproveita todo o potencial dos 

elétrons e potencializa a velocidade de troca de dados. Baterias também estão sendo 

produzidas utilizando as propriedades do material. O grafeno, portanto, pode se tornar uma 

peça chave na constituição de um smart grid, significando um sistema de transmissão eficiente 

e que suporta as oscilações das energias renováveis. 

4.3.3. Smart Grid 

Um conceito o qual pode ser tratado em relação a este tema é o smart grid, uma rede elétrica 

que usa tecnologia de informação, sensoriamento e automação de modo a fornecer energia 

elétrica de forma eficiente, confiável e segura. Sendo uma rede inteligente, tem a qualidade 

aprimorada de operar as entradas e as saídas de modo eficiente e dinâmico, além de possuir 

capacidade bidirecional de fluxo energético78. Essas características possibilitam um enorme 

potencial de armazenamento e bancos de energia e bancos de energia eficientes e velozes. 

O smart grid contribui para uma convergência de tecnologias, além de conseguir atender 

cenários com fontes de energia distribuídas e intermitentes, facilitando a integração da energia 

eólica, solar e outras fontes renováveis na rede nacional. Em inúmeras áreas do país existem 

projetos-piloto de smart grid apoiados por 36 concessionárias de distribuição energética. 

                                                

74 https://veja.abril.com.br/ciencia/grafeno-pode-aumentar-eficiencia-de-paineis-solares/ 

75 https://www.google.com.br/amp/s/www.cnnbrasil.com.br/business/energia-solar-cresce-70-no-brasil-apesar-da-

pandemia-e-espera-2021-positivo/%3famp 

76 https://www.google.com.br/amp/s/sunergia.com.br/blog/a-nova-geracao-de-paineis-solares-fv/%3famp=1 

77 https://engenharia360.com/a-tecnologia-do-grafeno-na-pratica/ 

78 https://www.sienge.com.br/blog/smart-grid/ 
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Esses projetos estão espalhados nas regiões sul, sudeste, norte e nordeste. O projeto com 

maior número de consumidores, tendo no planejamento atual, 400 mil deles, é o projeto-piloto 

realizado pela LIGHT na Área Metropolitana do Rio de Janeiro79.
 

Portanto, feito de maneira sucinta e prática, a aplicação das smart grids pode gerar um avanço 

energético para a população, principalmente a do Rio de Janeiro, além de modernizar o 

consumo de energia. Como proposto, caso este estímulo, comentado anteriormente no tópico, 

seja adquirido e aplicado da maneira correta em conjunto com os smart grids, os valores 

atrativos que as energias renováveis trarão ao mercado certamente possibilitam ao Brasil, não 

somente o estado do Rio de Janeiro, adotar mais a utilização dos renováveis.        

4.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções 

Nome Logomarca Website Resumo do 
negócio 

País de 
origem 

VR Monkey 

 

http://www.vrmonkey.co
m.br/ 

Startup 
especializada 

no 
desenvolvimen

to de 
experiências 
em Realidade 

Virtual, 
Aumentada e 

Mista, que 
podem ser 

utilizadas em 
treinamentos. 

Brasil 

Blue Sol 

 

https://bluesol.com.br     Rede de 
empresas 
voltada para o 
serviço de 
energia solar 
para 
residências e 
empresas e de 
cursos de 
energia solar 
fotovoltaica. 

Brasil 

                                                

79 https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/smartgrid/ 
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Beedoo 

 

https://www.beedoo.com
.br/ 

Edtech de 
sistemas de 
gestão de 

aprendizagem 
com foco em 

Social 
Learning, 

Micro Learning 
e Gamificação. 

Brasil 

Delfos 

 

https://delfosim.com Startup voltada 
para a 

identificação 
preventiva de 

possíveis 
problemas 

técnicos nos 
parques 

eólicos através  
do uso do 
machine 
learning. 

Brasil 

 

 

 

 

 


