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Curso de especialização é caminho para conquistar espaço 
 
Segundo estudos realizados pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 
(Prominp), há a necessidade, no Brasil, de 45 mil profissionais especializados para a cadeia de 
fornecimento do setor até 2010. Concentrando em torno de 80% da produção de petróleo no País, 
o Rio de Janeiro é o principal Estado da federação quando o assunto é mercado de oil & gas. O 
setor de offshore também é apontado como um dos mais promissores, merecendo a atenção de 
executivos e profissionais em busca de boas oportunidades. 
 
Além das graduações específicas para o setor, como engenharia de petróleo e gás e geologia, o 
mercado absorve ainda profissionais das mais diversas áreas como engenharia metalúrgica, 
administração, economia, logística e suprimentos. Para se qualificar para esse mercado e 
aproveitar a alta demanda por mão-de-obra especializada - e qualificada - profissionais mais 
generalistas devem optar por pós-graduações e cursos de especialização na área.  
 
José Luiz Orlandi, diretor de operações da Ipiranga, ressalta que o mercado de trabalho tende a 
crescer diante de novas descobertas e investimentos. "O País terá que investir em refino, 
aumentando as oportunidades nesse setor", afirma Orlandi, destacando como ponto positivo o 
aumento da concorrência na área de distribuição. 
 
Diretor da Agnis Recursos Humanos, consultoria que trabalha com empresas de petróleo e gás, 
Robson Castro explica que grande parte das companhias trabalha com executivos expatriados por 
não conseguir mão-de-obra especializada no País.  
 
- Posições como superintendente de refino, engenheiro de óleo e gás e de reservatório e 
supervisor de well testing, por exemplo, são difíceis de serem preenchidas. Há vagas, mas não há 
profissionais - observa Castro. Controllers, engenheiro de perfuração e gerente de construção e 
montagem são outras posições atualmente ocupadas por expatriados e que podem se tornar um 
campo interessante para profissionais especializados no País. 
 
Rômulo Véras, executivo da área de recursos humanos com 13 anos de experiência no setor de 
petróleo e gás, concorda. "Na área técnica, as empresas ainda recorrem aos profissionais 
estrangeiros ", confirma. 
 
Possibilidade de trabalhar em macaé e rio das ostras 
 
Entre as regiões de destaque para quem pretende trabalhar no setor estão, além do Rio, Macaé e 
Rio das Ostras, próximas à Bacia de Campos. "Fora do Estado, regiões como Espírito Santo e o 
Recôncavo Baiano são interessantes", observa Roberto Machado, gerente da consultoria Michael 
Page no Rio de Janeiro. 
 
Véras lembra que os profissionais devem avaliar se estão dispostos a trabalhar na Bacia de 
Campos. "Macaé está com alto custo de vida", afirma Véras, que já passou por empresas como 
Shell e Subsea 7, empresa de offshore.  
 
Outra vantagem das empresas de serviços é que disponibilizam vagas para profissionais de 
diversas áreas. "Meio-ambiente, geologia e engenharia são algumas das áreas mais procuradas",  
aponta Castro, que considera que, atualmente, as empresas de serviços estão disponibilizando 
mais vagas para os profissionais do que as exploradoras.  
 



Véras ressalta que o mercado carece de oficiais de Marinha, formados pela Escola Naval. "Com o 
crescime nto do mercado de offshore, a demanda por esse tipo de profissional cresceu. Precisa-se 
também de engenheiros navais, mecânicos e de produção", afirma o executivo. 
 
Apesar de a maioria das oportunidades ser para técnicos, o setor de petróleo e gás também tem 
espaço para profissionais de outrasgraduações. Atuando em uma multinacional, o advogado Bruno 
Areal acredita que o boom do setor impulsiona a oferta de vagas para as áreas de suporte. 
 
- Procuro aliar meu conhecimento em direito com os aspectos técnicos inerentes ao negócio. 
Como não tenho uma formação na área, procuro compensar tirando o máximo de informação 
possível das pessoas que trabalham comigo e são especialistas. Ler sobre o assunto e me inteirar 
dos procedimentos da companhia também tem ajudado - ensina Areal, que pretende continuar 
investindo em capacitação. 
 
A visão geral do negócio é competência primordial para profissionais em cargos de gestão. 
Orlandi, da Ipiranga, lembra que o mercado de petróleo é globalizado e que os profissionais 
precisam estar atentos a questões geopolíticas e econômicas envolvendo o mercado. "É essencial 
ter essa percepção global", alerta. 
 
Antes do boom da área de petróleo e gás, a única maneira de as empresas conseguirem 
profissionais especializados era por meio da capacitação interna. Atualmente, a realidade é outra. 
Escolas técnicas e universidades oferecem uma gama de cursos de nível médio, graduação e 
especialização na área. 
 
- Profissionais que tem uma formação mais técnica na graduação, podem procurar especializações 
mais generalistas, como um MBA. Direcionar toda a vida acadêmica para o mercado de petróleo e 
gás torna o profissional atrativo para o setor, mas, ao mesmo tempo, dificulta a mudança de área. 
Deve-se avaliar os objetivos da carreira a longo e médio prazo - avalia Roberto Machado, gerente 
da consultoria Michael Page. 
 
Na área de gerenciamento, há o MBA em Gestão de Petróleo e Gás, oferecido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
(Cefet/RJ) e Pós-Graduação Executiva em Petróleo & Gás (MBP), do Coppe/UFRJ. 
 
 
Para aqueles que procuram uma formação mais técnica, a Coppe/UFRJ tem o MBA em Sistema 
Offshore (MSO). A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a PUC/RJ e Universidade 
Federal Fluminense (UFF) disponibilizam a pós-graduação em Engenharia do Petróleo. 
 
Na lista de graduação uma opção é o curso superior de tecnologia de Segurança e Meio Ambiente 
na Indústria Petrolífera, oferecido pela UniverCidade. Focado no setor petrolífero, na área 
ambiental, o curso tem a duração de dois anos e capacita os profissionais a atuar em segurança 
do trabalho, saúde ocupacional e gestão da qualidade. 
 
SERVIÇO Coppe/UFRJ, 2233-7580 Uerj, 2587-7156 Cefet, 2232-1959 FGV,2559-5900 PUC, 0800-
909556 UFF, 2233-0257 UniverCidade, 2536-5000  
 
ANP e Finep investem em capacitação 
 
No início do mês, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) assinaram um convênio para a execução do Programa de Recursos Humanos para o setor 
de petróleo e gás natural. O projeto, que prevê a concessão de 585 bolsas de estudo de nível 
superior, implica em um investimento de R$ 15 milhões nos 36 programas de recursos humanos 
da ANP. 
 



Das 585 bolsas concedidas, 360 são de graduação, 166 de mestrado e 59 de doutorado. Os 
benefícios se somarão às 541 bolsas - 322 de graduação, 162 de mestrado, 57 de doutorado - 
que estão em andamento.  
 
No Rio de Janeiro, entre os cursos já beneficiados estão o químico de petróleo, da UFRJ; formação 
de profissionais de engenharia civil para o setor de petróleo e gás, sistemas oceânicos e 
tecnologia submarina para exploração de petróleo e gás em águas profundas, da Coppe/UFRJ. E 
ainda o programa interdepartamental em petróleo e gás, da PUC-Rio e direito do petróleo, da 
Uerj. 
 
O programa, criado em 1999, tem como objetivo a capacitação de profissionais para a indústria 
do petróleo e gás natural. Desde sua criação, já foram investidos cerca de R$ 65 milhões em 
cursos de especialização em 31 instituições de ensino em 16 estados. O programa já beneficiou 
mais de 3 mil estudantes de nível superior e técnico, em mais de 200 especializações disponíveis 
nos 44 programas. 
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