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Diferentemente do que se imagina, os maiores desafios do Brasil para conseguir explorar o 
pré-sal com sucesso não são de ordem tecnológica, mas educacional. Ainda que não domine as 
técnicas de perfurações em águas profundas, o país dispõe de laboratórios avançados e muitos 
estudos relacionados a essa questão. A falta de mão de obra qualificada, porém, que já 
assombrava o setor, poderá se tornar um problema grave com a descoberta dos novos poços. 
"Estamos bem servidos no topo da pirâmide. Temos pesquisas detalhadas e especialistas 
competentes, com mestrados e doutorados. A base, no entanto, é carente", afirma Segen 
Estefen, diretor de tecnologia e inovação da Coppe, a coordenação dos programas de pós-
graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
 
A necessidade de qualificar toda a complexa cadeia de produção na área de óleo e gás para 
atender não só a atual, mas também a futura demanda por trabalhadores devido ao pré-sal, 
tem causado impacto em algumas das principais instituições de ensino tanto na parte técnica 
quanto na gestão de negócios. Além da multiplicação no mercado dos chamados cursos 
tecnológicos - que duram de dois a três anos - em regiões consideradas polos de exploração 
como Santos e Rio de Janeiro, universidades que já oferecem a graduação de engenharia de 
petróleo têm visto a procura crescer ano após ano.  
 
Na própria UFRJ, o curso, que foi lançado em 2004, já é o mais concorrido do vestibular. Em 
2007, a relação de candidatos por vaga foi de 28,40, enquanto medicina registrou 28,06. No 
ano seguinte, porém, o índice da engenharia de petróleo saltou para 127, 23 candidatos por 
vaga e medicina ficou somente com 27,51. "Aumentamos nossa oferta de 25 para 30 vagas 
esse ano. É pouco para suprir a demanda do mercado, mas não podemos fazer mudanças 
drásticas sem que haja um comprometimento das esferas superiores como a reitoria, o 
Ministério da Educação e o governo federal", afirma Theodoro Antoun Netto, membro do 
conselho de coordenação do curso de engenharia de petróleo da UFRJ.  
 
Segundo ele, para receber mais alunos são necessários novos laboratórios, salas de aula, salas 
de computação e, principalmente, um número maior de professores. "O processo de admissão, 
no entanto, depende de concursos públicos, cuja periodicidade pode representar um gargalo 
para a expansão do curso em um futuro bem próximo", completa. 
 
A busca por cursos de especialização também tem crescido. Isnard Marshall Junior, 
coordenador do MBA em gestão de negócios em petróleo e gás da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) disse que, embora o curso seja relativamente novo - a terceira turma começa em 2010 , 
já foi possível constatar um aumento considerável de interessados pelo programa. Nesse caso, 
porém, a grande maioria dos alunos já está colocada no mercado. "Este é um setor complexo e 
dinâmico, que exige de seus executivos e fornecedores conhecimentos específicos e uma 
reciclagem periódica", afirma.  
 
Segundo ele, o público do MBA é eclético e atrai também profissionais de marketing, finanças, 
logística entre outros. "O segmento de petróleo e gás será alavancado com o pré-sal, criando 
possibilidades para diferentes áreas. Muitos estão enxergando nisso uma oportunidade e 
procurando a especialização." Marshall Junior destaca que as aulas são quinzenais para que os 
alunos, que são de regiões variadas, possam se organizar melhor. 
 
É o caso do piauiense Fabio Amorim, diretor da Termogás, empresa de distribuição e 
transporte de gás que atua no Norte e no Nordeste do país. Ele aproveita suas idas ao Rio de 
Janeiro, onde tem reuniões de negócios, para cursar o MBA. "O Brasil será um player 
importante nessa indústria e é preciso estar preparado". Amorim se refere ao pré-sal, mas 
especificamente ao gás presente nas reservas. "Quando o escoamento se tornar viável, a 
oferta desse produto vai aumentar muito e movimentar todo o mercado", afirma ele, que 
conclui o curso no fim do ano. 
 
Outra modalidade cada vez mais requisitada é a "in company", que tem o conteúdo elaborado 
para atender necessidades específicas de uma empresa e é aplicado para os executivos dentro 



de suas instalações. A professora Goret Paulo, que coordena o núcleo de energia da FGV e os 
cursos customizados da instituição, afirma que a os treinamentos são contratados por clientes 
como a Petrobras e abrangem desde os gerentes mais juniores até os membros da alta 
direção. "Os cursos 'in company' promovem interação, pois podem agregar gestores de 
diferentes áreas dentro de uma organização", ressalta.  
 
De acordo com Goret, o anuncio do pré-sal abre mercado para um leque variado de empresas 
que podem atuar, por exemplo, no fornecimento de máquinas e equipamentos, na prestação 
de serviços e nos projetos de infraestrutura. "Algumas já estão se antecipando e buscando 
qualificação para o quadro de funcionários, mas a demanda vai crescer mais quando forem 
revelados detalhes sobre o ritmo de exploração e o volume dos investimentos", afirma. 
 
Para Segen Estefen, da Coppe, o Brasil só vai conseguir aproveitar de forma plena os 
benefícios das novas reservas quando as empresas puderem aplicar em larga escala o 
conhecimento já alcançado pelas universidades e pelos centros de pesquisa. "Falta sinergia 
entre a academia e a indústria. As pontes para ligar tudo isso, porém, devem ser construídas 
por meio de órgãos de fomento, financiamentos e promoção da inovação", afirma. Atualmente 
a esfera pública ajuda a qualificar mão de obra por meio do Prominp (Programa de Mobilização 
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural), instituído pelo governo federal e coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia em parceria com a Petrobras. Além disso, a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mantém o Programa de Formação 
de Recursos Humanos (PRH) em parceria com diversas universidades do país. Dos 36 
programas estabelecidos, 7 estão na UFRJ e são oferecidos como uma espécie de formação 
extracurricular para os alunos da instituição e da Coppe.  
 
Célio Albano da Costa Neto coordena o PRH-35, que trata especificamente do desenvolvimento 
de materiais para perfuração e exploração em águas profundas, um dos maiores problemas do 
pré-sal. "Temos uma grande demanda por parte dos alunos, mas conseguimos abrir, em 
média, apenas 25 vagas por turma. O PRH foi criado há 10 anos e atendia relativamente bem 
às necessidades da época. Porém, chegou a hora de voltarmos a conversar com a ANP e com 
as empresas privadas para tentarmos captar recursos e aumentar a capacidade das salas de 
aula." 
 
A concorrência entre os estudantes é grande para ingressar nas universidades e nos cursos de 
especialização. Em compensação, depois de formados são disputados acirradamente pelas 
empresas. A recém-formada Bianca Sabrina Coelho, por exemplo, concluiu o curso de 
engenharia de petróleo no mês passado. Defendeu sua tese em um dia e, no outro, assinou 
contrato com o grupo norueguês StatoilHydro. "Temos contato com as empresas ainda na 
universidade e geralmente os alunos já saem empregados." Aos 23 anos, ela já pensa em um 
mestrado e se prepara para sua primeira embarcação. "É quando acompanhamos operações 
nas plataformas e vemos na prática diversos conceitos que até então conhecíamos só na 
teoria", explica. 
 
Como as empresas geralmente são multinacionais e deslocam seus funcionários com 
frequência para trabalhar e fazer treinamentos, Bianca destaca a disponibilidade para viajar e 
o conhecimento da língua inglesa como características fundamentais para quem quer seguir 
carreira no negócio do petróleo. "Eles podem me mandar para a Noruega, por exemplo, e eu 
tenho de estar preparada. Além disso, as pessoas são de tantos lugares diferentes que até 
mesmo aqui no Brasil o idioma oficial no trabalho é o inglês", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 set. 2009, Eu & Investimentos, p. 
D10. 


