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RESUMO 

A pesquisa possui como objetivo geral levantar, analisar, quantificar e classificar por 
níveis de competências quais foram os profissionais recrutados pela Petrobras no 
período pós-descoberta da camada do pré-sal brasileiro. A pesquisa se justifica pela 
previsão de crescimento da produção nacional de petróleo e gás natural estimada 
para os próximos anos o que poderá causar um descompasso entre a oferta e a 
demanda de mão de obra para o seu desenvolvimento. A abordagem metodológica 
desenvolvida para realização da pesquisa foi a da pesquisa exploratória, descritiva e 
documental, através de análise qualitativa e quantitativa longitudinal. Como 
resultado, a pesquisa revelou que a Petrobras não recruta profissionais para 
posições de nível gerencial. Os resultados demonstraram ainda que 56,8% das 
vagas abertas ao recrutamento são destinadas aos profissionais com formação de 
nível médio e que 76,4% das vagas são relacionadas ao processo fabril 
evidenciando que a Petrobras utiliza como porta de entrada a contratação de 
profissionais de nível médio com formação técnica. Ao realizar a classificação e 
qualificação da oferta de vagas abertas ao recrutamento a pesquisa identificou cinco 
grupos de profissionais distribuídos por três eixos de carreira e quatro níveis salariais 
que quando categorizados por níveis de competências que foram responsáveis por 
69% de todas as vagas abertas ao recrutamento. Os dois primeiros grupos em 
relevância estão relacionados ao eixo de carreira de operações industriais onde o 
nível superior (O6) e o nível inferior (O1) foram os responsáveis por 22% e 21% 
respectivamente do total da oferta de vagas no período. O terceiro grupo em 
importância diz respeito ao eixo de carreira engenharia, processos e projetos onde 
os profissionais categorizados com nível médio (E3) numa escala de dois a cinco 
foram os responsáveis por 13% do total de vagas abertas. O quarto e quinto grupos 
estão relacionados ao eixo de carreira gestão de negócios e categorizados por 
níveis de competências nos níveis três (G3) e quatro (G4) em uma escala de um a 
cinco sendo estes responsáveis 7% e 6% do total de vagas. 

 
Palavras-Chave: Competências, Mão de obra, Petrobras, Pré-sal. 

 
 
 
 



vii 

 

ABSTRACT 

The main objective of the research is seeking lifting, analyze, quantify and sort by 
levels of competences which professionals were recruited by Petrobras after the 
discovery of the Brazilian subsalt layer. The research is justified by the expected 
growth in domestic production of oil and natural gas estimated for the coming years 
which may cause an imbalance between supply and demand of manpower for their 
development. The methodological approach developed for conducting the research 
was an exploratory, descriptive documentary research through qualitative and 
quantitative longitudinal analysis. As a first result the research has revealed that 
Petrobras does not use to recruit professionals for positions at managerial positions. 
The results also demonstrated that 56.8% of the open recruitment vacancies are for 
professionals with middle level degree and 76.4% of the vacancies are related to the 
manufacturing process showing that Petrobras uses as a gateway to hire 
professionals with middle level degree with technical training qualification. When 
performing classification and qualification of job opportunities opened to recruitment 
the research identified five groups of professionals spread along three carrers aisle 
and four salarial levels that when classified by career and categorized by levels of 
competences were responsible for 69% of job opportunities opened to recruitment. 
The two first relevant groups has career related to industrial operations where the 
upper level (O6) and the lower level (O1) were responsible for 22% and 21% 
respectively of the total number of job opportunities offered in the period. The third 
group in importance has career related to engineering, processes and projects which 
is categorized as medium level (E3) on a scale between two and five and these 
professionals were responsible for 13% of total number of job opportunities offered. 
The fourth and fifth groups has career related to business management and when 
categorized by levels of competences at third (G3) and fourth levels (G4) on a scale 
between one and five these professionals are responsible for 7% and 6% of job 
opportunities opened to recruitment. 
 
Keywords: Competence, Manpower, Petrobras, Subsalt. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar a demanda de mão de obra por níveis de 

competências da Petrobras no período 2006 a 2013, período pós-descoberta de 

petróleo e gás natural na camada do pré-sal brasileiro. 

A descoberta de acumulações de petróleo e gás natural em reservatórios 

situados na camada do pré-sal brasileiro aponta para a existência de uma nova 

província petrolífera no Brasil (BRASIL, 2009a). 

O Ministério de Minas e Energia (MME) trata da matriz energética nacional 

buscando informar e consolidar os resultados de mercado por meio de bases de 

estudos sobre a expansão da oferta e da demanda de energia no Brasil até 2030. O 

MME indica que, até 2020, a produção nacional de petróleo e gás natural seja no 

mínimo duplicada em relação a 2007, com a contribuição do pré-sal atingindo cerca 

de 50% de toda produção nacional (BRASIL, 2007). 

De acordo com o planejamento energético brasileiro de médio prazo, 
a hidreletricidade sofrerá uma leve queda da participação, assim 
como a lenha e o carvão vegetal. Por sua vez, fontes como os 
derivados da cana-de-açúcar, em especial o etanol, ganharão 
participação na matriz. Apesar da previsão de que petróleo e 
derivados terão aumento da produção nos próximos anos, estima-se 
uma diminuição da sua fatia na composição da matriz, uma vez que 
a maior parte da oferta adicional seria voltada para o mercado 
externo (exportação) (TOLMASQUIM, 2012, p. 04). 

Segundo Tolmasquim (2012) o desenvolvimento da tecnologia de exploração e 

produção de petróleo e gás natural em águas profundas está colocando o Brasil em 

uma posição de importância no setor de petróleo e de gás natural principalmente 

após o advento da descoberta do pré-sal brasileiro. O país alcançou em 2006 sua 

autossuficiência em petróleo e, a partir de 2009, entrou para o grupo de países 

exportadores de petróleo. 

O MME elencou alguns desafios a serem superados na exploração do pré-sal 

brasileiro e destacou como barreiras a serem superadas o desafio geográfico 

proporcionado pela grande extensão territorial das reservas e a distância que estas 

se encontram da costa brasileira. O fato das reservas estarem situadas a grandes 

profundidades demandará novas tecnologias em equipamentos que superem a 

grande pressão da coluna de água, a acidez e as baixas temperaturas. Considera 
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também a necessidade da extração das reservas superar o desafio ambiental, já que 

as reservas contêm concentração de dióxido de carbono. O estudo contempla ainda 

o desafio financeiro de acesso a fontes de financiamento adequadas e necessárias 

às operações exploratórias (BRASIL, 2009a). 

Preveem-se em torno de R$ 510 bilhões em investimentos para as 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no 
Brasil para o período 2011-2020. Em 2020, estima-se que o país terá 
uma exportação líquida de derivados de aproximadamente 345 mil 
barris por dia. Além disso, o país será exportador líquido de petróleo 
durante todo o período, com expectativa de atingir, em 2020, um 
volume exportado de quase meio milhão de metros cúbicos por dia 
(aproximadamente três milhões de barris por dia), especialmente de 
petróleos dos campos da região do pré-sal (TOLMASQUIM, 2012, p. 
11). 

Com as expectativas de investimentos a serem realizados em exploração, 

desenvolvimento e produção, estima-se uma de geração de 87,2 milhões de vagas 

diretas, indiretas e induzidas até 2043. Estima-se que serão criadas oportunidades 

de nível superior e de nível técnico não apenas no setor de extração e produção de 

óleo e gás, mas também em toda a cadeia produtiva (AMORIM, 2013). 

No sentido de atender a esta demanda de mão de obra, o governo federal em 

2003 instituiu o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural - Prominp. O programa é coordenado em parceria pelo Ministério de Minas e 

Energia e pela Petrobras e busca proporcionar um fórum permanente de discussão 

para o desenvolvimento de ações que ampliem, de forma competitiva e sustentável, 

a participação da indústria nacional de bens e serviços na implantação de projetos 

de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior de forma a traduzir os massivos 

programas de investimentos do setor em geração de emprego e renda para o país 

(BRASIL, 2014). 

Não é suficiente estabelecer apenas um sistema de produção ou 
informação integrado, é importante equacionar conhecimentos a 
respeito de variáveis regionais que podem ser pesquisadas para 
gerar sustentabilidade no ambiente de negócios e aumento da 
competitividade, bem como a análise da extensão a que este foi 
usado para facilitar a expansão e inovação. (CLARO; LOPES, 2008) 

Segundo Schutte (2012) o conceito de conteúdo local implica preferência à 

contratação de fornecedores brasileiros, mas somente em caso da existência de 
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similares nacionais e quando suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e 

qualidade equivalentes às de fornecedores internacionais convidados a apresentar 

propostas. 

A oportunidade de alavancar um conjunto de setores industriais e 
serviços relacionados à defesa firme do conteúdo local deve ser 
analisada, sobretudo, no contexto da dimensão do mercado e da 
duração da exploração e produção. É isso que permite trabalhar com 
a possibilidade de gerar uma massa crítica e que, superada a curva 
de aprendizagem inicial, pode apresentar estrutura de custo e 
qualidade tecnológica, não somente para atender à demanda interna, 
mas competir internacionalmente (SCHUTTE, 2012, p. 39). 

O Prominp tem trabalhado com a premissa de que para desenvolver toda a 

cadeia produtiva da indústria de petróleo e gás natural será necessário realizar 

esforços significativos para capacitar uma gama de trabalhadores de diversos níveis 

e categorias de profissionais, algumas delas exclusivas para o setor de petróleo e 

gás natural. Neste sentido, o Prominp, no período de 2006 a 2013, qualificou mais 

de 97 mil profissionais, com investimentos realizados de aproximadamente R$ 294 

milhões (BRASIL, 2014). 

Certamente a descoberta do pré-sal colocou o país em um caminho promissor 

e desafiador que demanda competências tecnológicas, assim como, de formação de 

mão de obra capaz de suprir a necessidade do esforço de exploração e produção de 

petróleo e de gás natural. É neste contexto que a pesquisa se justifica e se propõe a 

analisar a demanda de mão de obra da Petrobrás por níveis de competências a 

partir da descoberta do pré-sal (2006 a 2013). 

1.1 Problema de Pesquisa 

A produção nacional de petróleo e gás natural deverá ser duplicada de 2007 

até 2020 com a exploração e produção da camada do pré-sal, o que demandará um 

grande nível de competências tecnológicas, assim como, a formação de mão de 

obra especializada e com as competências específicas para a obtenção do sucesso 

dos sistemas de exploração e produção de petróleo e gás natural (BRASIL, 2007). 

A grande preocupação da indústria de energia é que as empresas do setor não 

devem encontrar novos profissionais em quantidade adequada para expansão ou 

para substituir aqueles que sairão, uma vez que o envelhecimento dos profissionais 
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que trabalham na indústria de energia também é observado. (DUNZER., MELO E.; 

MELO J.; 2008). 

Um possível descompasso entre oferta e demanda de mão de obra pode 

causar problemas à exploração e produção do pré-sal brasileiro, de forma que lograr 

êxito em adequar oferta e demanda de mão de obra se constitui em fator importante 

para o sucesso do pré-sal.  

Por outro lado, é preciso conhecer mais precisamente qual o perfil de 

profissionais demandados, para evitar que se invista em mão de obra que não terá 

adequação para este mercado de trabalho. 

É neste contexto que a pesquisa busca identificar em uma classificação por 

níveis de competências, quais os profissionais mais demandados pela Petrobrás a 

partir da descoberta do pré-sal (2006 a 2013). 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

O intuito é analisar quais são os profissionais recrutados pela indústria nacional 

de petróleo e gás natural no período pós-descoberta do pré-sal. Para tanto a 

pesquisa utilizou como unidade de pesquisa a Petrobras, decisão esta 

fundamentada no fato da empresa ser a referência no país sobre petróleo e gás 

natural e por realizar seus processos de recrutamento através de processos 

seletivos públicos (PSP). 

A pesquisa possui como objetivo geral levantar, classificar, quantificar e 

analisar através dos processos seletivos públicos (PSP) de recrutamento quais são 

as categorias de profissionais recrutados pela Petrobrás por níveis de competências 

no período de 2006 a 2013. Visto isto quais são os profissionais efetivamente mais 

demandados? 

A pesquisa desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

I. Pesquisar e levantar todos os PSP de recrutamento da Petrobrás no 

período; 

II. Analisar e definir categorias de classificação por níveis de competências 

para as carreiras técnicas e administrativas dos profissionais recrutados 

pela Petrobrás no período de 2006 a 2013; 
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III. Quantificar as categorias de profissionais recrutados pela Petrobras por 

níveis de competências no período de 2006 a 2013; 

IV. Analisar quais os profissionais mais demandados pela Petrobras por níveis 

de competências para as carreiras técnicas e administrativas no período de 

2006 a 2013. 

1.3 Justificativas e Contribuições da Pesquisa 

Esta pesquisa se justifica pela importância econômica que o pré-sal possui no 

cenário econômico brasileiro e pela estimativa do descompasso entre a oferta e a 

demanda de mão de obra para o seu desenvolvimento. 

A pesquisa busca contribuir para o campo da gestão e formação de mão de 

obra provendo uma análise sobre quais são os profissionais efetivamente recrutados 

pela Petrobrás, de forma a orientar planejamentos estratégicos futuros de 

instituições de ensino superior e centros de formação técnica. 

Do ponto de vista acadêmico, existem pesquisas publicadas sobre o pré-sal e 

seus desafios tecnológicos, mas não há análises de mão de obra categorizadas pelo 

modelo de competências de Dutra (2004) ou com base nos processos seletivos 

públicos (PSP), o que virá a ser uma contribuição deste trabalho. 

1.4 Organização da pesquisa 

O Quadro 1 busca apresentar e resumir a forma como a pesquisa foi 

organizada com objetivo de facilitar sua compreensão. Neste quadro estão 

contempladas todas as etapas de pesquisa que foram desenvolvidas e realizadas. 

São apresentados desde o objetivo geral e específicos de pesquisa, a 

fundamentação teórica que abordará os temas relativos ao pré-sal, Prominp, 

Petrobras e da gestão por competências. Da análise qualitativa e quantitativa de 

suas variáveis realizadas quando da apresentação e discussão dos resultados e 

ainda as conclusões finais e os resultados da pesquisa indicando suas limitações, 

suas contribuições e possíveis sugestões de novas pesquisas. 
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Quadro 1: Organização da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A dissertação é composta por cinco seções. A Introdução apresenta o tema, o 

contexto da pesquisa, a questão de investigação, o objetivo geral da pesquisa e os 

objetivos específicos, as justificativas e contribuições e o quadro de organização da 

pesquisa. 

A seção 2 “Fundamentação Teórica” apresenta os conceitos de competências, 

modelos de competências, pré-sal, Prominp, Petrobrás e a gestão de recursos 

humanos da Petrobrás. 

A seção 3 “Método” apresenta o método utilizado na pesquisa, os critérios de 

levantamento, análise e de classificação dos dados e o modelo de competências 

aplicado na análise.  

A seção 4 “Análise e discussão dos resultados” descreve os resultados da 

pesquisa por carreira administrativa e técnica e por níveis de competências. 

A seção 5 “Considerações finais” apresenta as considerações finais da 

pesquisa, as limitações e contribuições da pesquisa e propostas de novos estudos. 

Objetivo geral 

Classificar, quantificar e analisar através da análise dos processos seletivos públicos (editais) de 
recrutamento quais são os profissionais recrutados pela Petrobras por níveis de competências no 

período de 2006 a 2013. 
Objetivos específicos 

Pesquisar e levantar 
todos os processos 

seletivos públicos de 
recrutamento da 

Petrobras no período 
de 2006 a 2013. 

Analisar e definir 
categorias de 

classificação por níveis 
de competências para 
as carreiras técnicas e 

administrativas dos 
profissionais 

recrutados pela 
Petrobras de 2006 a 

2013. 

Quantificar os 
profissionais 

recrutados pela 
Petrobras por níveis 
de competências no 
período de 2006 a 

2013. 

Analisar quais os 
profissionais mais 
demandados pela 

Petrobras por níveis 
de competências para 
as carreiras técnicas e 

administrativas no 
período de 2006 a 

2013. 

Fundamentação teórica 
Competências Pré-sal Prominp Petrobras 

Análise e discussão dos resultados 
Análise qualitativa das variáveis da pesquisa nos 

eixos de carreiras administrativas e técnicas. 
Análise quantitativa dos processos seletivos 

públicos (editais) de recrutamento. 
Considerações finais 

Resultados da 
Pesquisa 

Limitações de 
Pesquisa 

Contribuições da 
Pesquisa 

Sugestão de Novas 
Pesquisas 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Pré-sal 

Desde 1970, a Petrobras já investigava a existência de fontes 
petrolíferas na região, contudo a tecnologia ainda era incipiente para 
a prospecção que ultrapassa uma lâmina d’água superior a 2.000m, 
uma camada de sedimentos em torno de 1.000m e uma terceira de 
aproximadamente 2.000m de sal, envolvendo as bacias de Santos, 
Campos e Espírito Santo e sinalizando eventual condição de país 
exportador ao Brasil (LEITE; SILVA, 2012, p. 324). 

De acordo com Schutte (2012) o pré-sal teve seu início em agosto de 2006, 

quando foi formado um consórcio liderado pela Petrobras que contava com a 

contribuição e participação da British Gas e da Partex que, pesquisando e realizando 

perfurações em uma área específica denominada de Tupi, ao atingirem mais de 

cinco mil metros abaixo do nível do mar, terminaram por encontrar petróleo. 

Inicialmente as estimativas indicavam que a área de Tupi deveria possuir reservas 

consideráveis e estimadas previamente entre cinco a oito bilhões de barris de 

petróleo. O sucesso do consórcio nas pesquisas e perfurações realizadas na região 

incentivou à continuidade e ao avanço de novas buscas por reservas, o que 

ocasionou a perfuração de outros poços, principalmente na região pré-denominada 

de Yara na bacia de Santos/SP, que revelaram reservas inicialmente estimadas 

entre três e cinco bilhões de barris de petróleo. 

As descobertas nos campos de Tupi e Yara incentivaram as pesquisas e 

perfurações no campo pré-denominado de Baleias na região de Campos/RJ onde 

também foram descobertas importantes reservas na ordem de um e meio a dois 

bilhões de barris. As descobertas comprovadas realizadas pelo consórcio nos 

campos de Tupi, Yara e Baleias levou o governo brasileiro, em novembro de 2007, a 

oficialmente anunciar as descobertas apresentando as novas fronteiras geológicas e 

de exploração das reservas petrolíferas nacionais em uma região que abrangia 

estados de Santa Catarina até o Espírito Santo. (SCHUTTE, 2012). 

Segundo o Ministério das Minas e Energia (BRASIL, 2009a), reservas de 

petróleo e gás da camada do pré-sal brasileiro se estendem por uma área 

aproximada de 800 quilômetros de comprimento e 200 quilômetros de largura que 

abrange desde o Estado do Espírito Santo até o Estado de Santa Catarina e estão 
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localizadas a aproximadamente 300 quilômetros de distância da costa brasileira e a 

cerca de sete mil metros abaixo do nível do mar (Figura 1). 

 

Figura 1: Foto aérea com desenho esquemático da área da camada pré-sal. 

Fonte: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2009/07/28/pre-sal-sucesso-garantido/ 
Acesso em: 10 jan. 2013. 
 

Conforme observado na Figura 2, as reservas de petróleo e gás natural da 

camada do pré-sal encontram-se a cerca de 5.000 a 7.000 metros abaixo do nível do 

mar situando-se abaixo de uma lâmina d’água com mais de 2.000 metros, mais uma 

camada de aproximadamente 1.000 metros de sedimentos (pós-sal) e uma camada 

de aproximadamente 2.000 metros de sal para que se possam atingir as reservas 

(BRASIL, 2009a). 

 
 

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2009/07/28/pre-sal-sucesso-garantido/


23 

Figura 2: Desenho esquemático das camadas do pré-sal. 

Fonte: http://www.petroleo.coppe.ufrj.br/historia-do-petroleo/. 
Acesso em: 07 jul. 2104. 
 

Convencionou-se utilizar o termo “Pré-Sal” para definir as camadas 
rochosas que ocorrem abaixo de uma espessa camada de sal na 
plataforma continental brasileira, distinguindo-as das descobertas 
petrolíferas que ocorrem acima do sal – Pós-Sal. “Pré-Sal”, do ponto 
de vista geológico, são áreas cujos sedimentos foram acumulados 
antes do depósito da camada de sal. São, portanto, mais antigas do 
que o sal. (BRASIL, 2009a, p. 37). 

Segundo informações do MME, o Pré-Sal está localizado dentro da Plataforma 

Continental Brasileira e abrange uma grande área geográfica estendendo-se pelos 

litorais dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e do 

Estado do Espírito Santo ocupando uma área total aproximada de 149 mil km². Seus 

limites geográficos foram definidos através de estudos e interpretações geológicas 

http://www.petroleo.coppe.ufrj.br/historia-do-petroleo/
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que poderão sofrer alterações com a evolução das pesquisas e perfurações de 

novos poços ou mesmo com a continuidade dos estudos geológicos. O relatório 

ainda evidencia que o Pré-Sal brasileiro até o momento possui um potencial 

petrolífero descoberto de aproximadamente 2,3% do total das bacias sedimentares 

brasileiras. (BRASIL, 2009a). 

A partir de 2010 as estatísticas da Agência Internacional de Energia (AIE) e do 

Ministério de Energia dos EUA começaram a destacar o Brasil como grande 

produtor. Tudo indica que o pré-sal tenha potencial para abrir um novo ciclo de 

desenvolvimento do Brasil, superando a dependência energética, que sempre foi um 

fator de restrição externa (SCHUTTE, 2012, p. 09). 

A Província petrolífera do pré-sal representa um verdadeiro tesouro energético 

equivalente a cerca de 50 bilhões de barris de petróleo (AJURIS, 2009). A principal 

descoberta até o momento é protagonizada pelo gigantesco poço de Libra, situado a 

183 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, com um volume recuperável de óleo 

que pode variar entre 3,7 e 15 bilhões de barris, sendo a estimativa mais provável de 

7,9 bilhões de barris (SEABRA et al., 2011, p. 3). 

O pré-sal está localizado dentro do mar territorial brasileiro, dentro das 

jurisdições nacionais, uma vez que a convenção internacional estabelece o direito do 

Brasil sobre 200 milhas náuticas (370 quilômetros) reconhecidas como zonas 

econômicas exclusivas (ZEE). É possível que novas reservas sejam descobertas 

ainda mais distantes do litoral brasileiro e fora da ZEE, mas se estas estiverem 

localizadas dentro da plataforma continental brasileira permitirá ao país reivindicar a 

exclusividade de exploração até o limite de distância máxima de 350 milhas náuticas 

(648,2 quilômetros) do litoral, desde que fundamentados em dados científicos e 

técnicos (SCHUTTE, 2012). 

O Brasil iniciou em 1989 seu Plano de Levantamento da Plataforma 
Continental (LEPLAC), para estabelecer a sua plataforma continental 
além das 200 milhas náuticas da ZEE, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela convenção. Em abril de 2007, a 
Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas 
aprovou grande parte do pleito brasileiro (cerca de 85%), ampliando 
a jurisdição marítima brasileira para uma área de 4.451.766 km², 
conhecida como Amazônia Azul, metade da área continental de 
8.511.996 km². Com isso houve proteção jurídica para o pré-sal 
(SCHUTTE, 2012, p. 15). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
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Em 2009, o governo brasileiro deu início a toda regulamentação referente ao 

pré-sal quando, em 31 de agosto, regulamentou o Projeto de Lei nº 5.938 (BRASIL, 

2009b), que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas do 

pré-sal e em áreas estratégicas; o Projeto de Lei 5.939 (BRASIL, 2009c) que cria a 

empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e 

Gás Natural S.A. – PETRO-SAL; e o Projeto de Lei 5.940 (BRASIL, 2009d) que cria 

o Fundo Social (FS) que dispõe sobre sua natureza contábil e financeira vinculado à 

Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte regular de recursos 

para a realização de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 

sustentabilidade ambiental. 

Em 02 de agosto de 2010, o governo brasileiro promulgou a Lei No 12.304 

(BRASIL, 2010a) que cria a empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 

denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - 

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e; em 22 de dezembro do mesmo ano, sancionou a 

Lei Nº 12.351 (BRASIL, 2010b), que dispõe sobre a exploração e a produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha 

de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o fundo social e 

dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos. 

O Governo Federal complementou a legislação referente à operação do pré-sal 

brasileiro ao regulamentar a pesquisa e lavra na Lei No 12.276 (BRASIL, 2010c) de 

30 de Julho de 2010, oriunda do Projeto de Lei nº 5.941 (BRASIL, 2009e) de 31 de 

agosto de 2009 onde autoriza a União a ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro 

S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 

gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do artigo 177 

da Constituição Federal. 

Segundo Tolmasquin (2012, p. 255) o Brasil tem que comemorar a expectativa 

do potencial petrolífero para a área do pré-sal que é promissora e só reforça o 

desafio de o país transformar as vantagens de sua matriz energética em real 

benefício para o bem-estar da sociedade, pois, um dos fundamentos da 

sustentabilidade econômica de um país é a sua capacidade de prover logística e 
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energia para o desenvolvimento de sua produção, com segurança e em condições 

competitivas e ambientalmente sustentáveis. 

A indústria de petróleo e gás se caracteriza pela necessidade de 
maciços investimentos em pesquisa e desenvolvimento em busca de 
novas reservas comercialmente viáveis a serem exploradas para dar 
conta da crescente demanda por energia, para tentar aumentar a 
produção nos campos petrolíferos bem como para substituir as 
jazidas que vão sendo esgotadas pela extração do petróleo 
(SANEMATSU, 2012, p. 3). 

Melo et al. (2008) comentam a atual dificuldade da indústria de energia em 

encontrar profissionais em quantidade adequada em reposição aos profissionais que 

estão se aposentando. Este fato aliado à previsão de uma demanda crescente de 

mão de obra especializada com a previsão da duplicação da produção nacional de 

petróleo e gás natural até 2020 (BRASIL, 2007) incentivou o governo brasileiro a dar 

plena continuidade ao Prominp criado anos antes. 

2.2 Prominp 

PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural, instituído pelo Governo Federal através do 
Decreto nº 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de 
maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, 
em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de 
petróleo e gás natural no Brasil e no exterior. O Programa conta com 
a coordenação geral do Ministério de Minas e Energia e com a 
coordenação executiva da Petrobras. (CLARO; PEREIRA, 2008, p. 
135) 

Segundo o Prominp (BRASIL, 2014), desde sua criação, o programa trabalha 

no incentivo da política de conteúdo local com o intuito de ampliar a competitividade 

e a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços para o 

set o r  d e p et ró leo  e gás nat ural com  ob jet ivo  d e traduzir os massivos 

programas de investimentos do setor em geração de emprego e renda para o país. A 

criação do programa proporcionou um fórum permanente de discussão entre 

governo, operadoras, associações de classe, instituições financeiras, prestadores de 

serviço, entidades de ensino, e de toda a cadeia produtiva no desenvolvimento de 

ações que ampliaram a participação da indústria nacional nos projetos melhorando a 

competitividade do mercado fornecedor nacional. 
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O Prominp promove encontros nacionais anuais para avaliar o 

desenvolvimento do programa, discutir novas oportunidades de investimentos do 

setor e definir diretrizes e iniciativas do Programa para o ano seguinte, até o 

momento já foram realizados encontros nas cidades de Angra dos Reis (2003), 

Vitória (2004), Salvador (2005), São Paulo (2006), Brasília (2007), Recife (2009), 

Porto Alegre (2010), São Luís (2011), Belo Horizonte (2012) e Rio de Janeiro (2013). 

Para acompanhar o aumento dos investimentos na indústria de 
petróleo, gás natural e biocombustíveis, precisamos aumentar o 
número de profissionais qualificados. Por isso, participamos do 
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 
Natural (Prominp), que inclui também o governo federal, a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a 
iniciativa privada e diversas entidades da sociedade civil. 
(PETROBRAS, 2014a) 

A Figura 3 apresenta quais são principais temas estratégicos do Prominp de 

forma a sinalizar em quais áreas serão concentradas suas ações. 

A. Conteúdo Local – estruturado com objetivo de aumentar da proporção da 

parcela de participação da indústria nacional na produção de um bem ou 

serviço; 

B. Desenvolvimento de Fornecedores – ações para ampliar a capacidade 

produtiva dos setores de alta e média competitividade, de incentivo ao 

desenvolvimento de novos entrantes nacionais, para a associação de 

empresas nacionais com empresas estrangeiras, a instalação de empresas 

estrangeiras no Brasil e a criação de arranjos produtivos locais; 

C. Financiamento – estruturação de mecanismos de financiamento e 

capitalização da cadeia produtiva, através de bancos públicos e privados do 

país e a criação de mecanismos específicos como o Prominp Recebíveis e 

o Programa Progredir; 

D. Tecnologia - estruturado com o objetivo de elevar a competitividade dos 

fornecedores de bens e serviços, por meio do desenvolvimento e 

implantação de tecnologias na indústria supridora nacional e do 

fortalecimento da integração entre indústria e universidade. 

E. Estudos da Indústria – desenvolver estudos de competitividade da 

indústria brasileira de bens e serviços do setor de petróleo e gás natural. 
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Figura 3: Temas estratégicos Prominp. 

Fonte:http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/temas-estrategicos.htm 

Acesso em: 13 jun. 2014. 
 

O Prominp (BRASIL, 2014) possui, desde 2006, um Plano Nacional de 

Qualificação Profissional para a indústria de petróleo e gás natural entendendo que 

será necessário um grande esforço para capacitar uma gama de trabalhadores de 

diversas categorias profissionais, algumas delas exclusivas do setor. Até 2013, 

foram qualificados mais de 97 mil profissionais, com investimentos realizados de 

aproximadamente R$ 294 milhões onde a quantidade e os tipos de cursos 

oferecidos dependem da localização dos empreendimentos e do diagnóstico de 

profissionais necessários para implantação dos mesmos, de acordo com o 

cronograma das etapas de construção e montagem. 

O Programa atua em duas rotas de qualificação profissional: Aluno-Público, 

que qualifica profissionais que poderão ser recrutados e selecionados por meio de 

PSP (editais); e a rota Aluno-Empresa, que qualificam profissionais em parceria com 

as empresas e desenvolve uma série de iniciativas e programas neste sentido, a 

saber: 

a. Programa de Treinamento Técnico para construção de simuladores no 

Brasil; 

http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/temas-estrategicos.htm
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b. Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Engenharia 

(PDFE); 

c. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

(Pronatec); 

d. Programa Ciências sem Fronteiras do Governo Federal; 

e. Programa de Recursos Humanos (PRH) da Associação Nacional do 

Petróleo (ANP); 

f. Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH) da Petrobras; 

g. Programa de Formação de Oficiais de Marinha Mercante. 

Ainda em Prominp (BRASIL, 2014) o programa de qualificação profissional 

subdivide-se nas seguintes Categorias Profissionais separadas por especialidades 

para a Indústria de Petróleo e Gás: 

a. Automação e Instrumentação - Nível Médio, Técnico e Superior; 

b. Desenho de Projeto - Nível Médio e Técnico; 

c. Eletricidade – Nível Médio, Técnico e Superior; 

d. Infraestrutura – Nível Superior; 

e. Logística – Nível Médio e Técnico; 

f. Metal-Mecânica – Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior; 

g. Movimentação de Carga – Nível Fundamental, Médio e Técnico; 

h. Operação de Exploração e Produção - Nível Médio e Técnico; 

i. Pintura e Revestimento– Nível Fundamental; 

j. Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde (QSMS) - Nível Médio, 

Técnico e Superior; 

k. Planejamento e Controle – Nível Superior; 

l. Química – Nível Superior. 

Oferecemos, dentro de uma das ações do Prominp, o Plano Nacional 
de Qualificação Profissional, cursos gratuitos de nível básico, médio, 
técnico e superior, em mais de 175 categorias, para capacitar 
profissionais ligados às atividades do setor de petróleo e gás natural. 
Já passaram por cursos de qualificação milhares de profissionais, em 
cerca de 80 instituições. (PETROBRAS, 2014a) 

Segundo o Prominp (BRASIL, 2014), a indústria de petróleo e gás natural exige 

um alto nível de qualidade técnica de todos os profissionais envolvidos em todos os 

procedimentos realizados. O setor tem previsto no Plano de Negócios da Petrobras 
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até 2020 que, para o setor naval, serão demandadas 38 plataformas de produção, 

28 sondas de perfuração, 88 navios e 146 barcos de apoio, o que provoca 

desdobramentos na cadeia de fornecedores de bens e serviços. Os números 

demonstram a necessidade de qualificação de pessoas e isto exige infraestrutura 

educacional que atendam aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente. 

2.3 Petrobras 

A Petrobras foi estabelecida juridicamente como Petróleo Brasileiro S.A., em 03 

de outubro de 1953, com a promulgação da Lei No 2.004 (BRASIL, 1953) 

sancionada pelo então presidente da República Getúlio Vargas. A Lei No 2.004/1953 

dispõe sobre a política nacional do petróleo definindo e estabelecendo o monopólio 

estatal nacional do petróleo, definindo as atribuições e responsabilidades do 

Conselho Nacional do Petróleo e ainda determinando a obrigatoriedade da criação 

da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). A aprovação da lei criou as condições 

jurídicas para a instituição da Petrobras e estabeleceu o monopólio estatal nacional 

do petróleo brasileiro precedido pela Constituição Brasileira (BRASIL, 1946) que 

estabelecia e permitia que a exploração do petróleo brasileiro pudesse ser 

regulamentada por lei ordinária. 

Segundo o jornal O Globo (2013), em seu caderno de Economia - fatos 

históricos, a criação da Petrobras iniciou-se em 1948 quando a Presidência da 

República encaminhou ao Congresso um projeto de lei que, se aprovado, permitiria 

empresas estrangeiras participarem da exploração do petróleo brasileiro. O projeto 

fundamentava-se na hipótese de que no Brasil não existiam empresas nacionais 

com capacidade tecnológica e financeira de realizar a exploração do petróleo 

deixando a exploração a cargo de um consórcio formado por empresas estrangeiras 

de capital privado como a Royal Duth Shell, Anglo Persian Oil Company (APOC), 

Standard Oil of New Jersew (ESSO), Standard Oil of New York (SOCONY), Texaco, 

a Standard Oil of Califórnia (SOCOL) e a Gulf Oil.  

Ainda em O Globo (2013), o projeto causou insatisfação na população 

brasileira e deu início ao movimento batizado de “O Petróleo é Nosso” que não 

concordava com a criação de um oligopólio estrangeiro para exploração do petróleo 

brasileiro. O movimento popular impediu a tramitação do projeto e criou as 

condições para a posterior promulgação em outubro da Lei No 2.004 (BRASIL, 1953) 
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sobre a política nacional do petróleo estabelecendo o monopólio estatal nacional do 

petróleo e definindo ainda as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e 

determinando a criação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

A Petrobras S/A (CVM, 2014) foi constituída legalmente em 15 de dezembro de 

1976 como uma empresa de capital aberto sob a Lei No 6.404 (BRASIL, 1976), que 

rege as sociedades por ações, e cujo acionista majoritário ficou sendo o Governo do 

Brasil (União). A Petrobras é uma empresa estatal brasileira de capital aberto e de 

economia mista de acordo com o Decreto Lei Nº 200 (BRASIL, 1967) já que conta 

com acionistas minoritários públicos e privados em seu quadro acionário. 

A Petrobras é uma empresa de economia mista, em que o acionista 
controlador é a União Federal (Brasil) e suas ações ordinárias e 
preferenciais são negociadas por investidores nos mercados 
brasileiro (BM&F Bovespa), norte-americano via American Depositary 
Receipt (ADR) na New York Stock Exchange, na Espanha (Latibex) e 
na Argentina (BCBA). (SANEMATSU, 2012, p. 2) 

Conforme Figura 4, o controle acionário da Petrobras está a cargo da União 

que detêm 50,26% das ações ordinárias da companhia de forma direta e 

indiretamente outros 10,28% através das participações acionárias do Bndes, Previ e 

Bndespar. 

Figura 4: Posição Acionária da Petrobras. 

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9512&idioma=pt-br 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9512&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9512&idioma=pt-br
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A Petrobras atua nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização, 

transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, onde exerceu suas atividades 

em regime de monopólio no período de 1954 a 1997 quando, em seis de agosto, o 

Governo Federal sancionou a Lei N° 9.478 (BRASIL, 1997), que permitiria ao 

Governo contratar empresas privadas para tais atividades, além de criar a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) como órgão responsável pela regulamentação, 

fiscalização e contratações do setor petroleiro nacional e o Conselho Nacional de 

Política Energética (Cnpe) como órgão responsável pela política energética nacional. 

Os bens ambientais inauguram uma terceira espécie de bem, cuja 
titularidade não recai sobre qualquer dos entes federados. [...] caberá 
à União a responsabilidade de gestão pelos bens ali elencados, uma 
vez que a propriedade passa a ser difusa. Assim, a responsabilidade 
pela administração do petróleo, cuja natureza jurídica é a de bem 
ambiental, bem como o dever de prezar pela sua preservação, é da 
União, na qualidade de gestora e não de proprietária do bem. 
(SEABRA et al., 2011, p. 66) 

A Lei No 9.478 (BRASIL, 1997) possibilitou a Petrobrás liderar o consórcio com 

a British Gas e a Partex nas pesquisas na costa brasileira que resultou na 

descoberta das reservas da camada do pré-sal levando o Governo Federal a 

promulgar em 30 de julho de 2010 a Lei No 12.276 (BRASIL, 2010c) concedendo à 

PETROBRAS a cessão onerosa do exercício das atividades de pesquisa e lavra de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. 

Segundo Schutte (2012) abre-se um potencial de novas oportunidades para 

empresas privadas brasileiras, o pré-sal exigirá concentração de esforços por parte 

da Petrobras que, desde 2011, colocou em curso um programa de desinvestimento 

gerando uma nova dinâmica no setor. 

Entre os desafios encontrados para a execução desse plano de 
investimento, podem ser citadas as incertezas quanto ao preço do 
petróleo no mercado internacional, as dinâmicas das curvas de oferta 
e demanda do petróleo, o desenvolvimento de novas tecnologias 
automotivas e energéticas, a dificuldade em encontrar mão de obra 
capacitada, a capacidade de execução simultânea de elevado 
número de projetos e o desenvolvimento da cadeia de fornecedores 
da companhia. (SANEMATSU, 2012, p. 4) 

No início do ano de 2014, a Petrobras apresentou a atualização do seu Plano 

Estratégico até 2030 (PETROBRAS, 2014b), que tem como premissa fundamental o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_do_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_do_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Pol%C3%ADtica_Energ%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Pol%C3%ADtica_Energ%C3%A9tica
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crescimento da produção de petróleo até 2020 e sua sustentação no período 2020-

2030. A partir desta premissa foram definidas as estratégias dos segmentos de 

negócios e definindo as principais áreas de negócio como sendo: 

a. Exploração e Produção: Produzir em média 4,0 milhões de barris por dia 

(bpd) no período 2020-2030 sob a titularidade da Petrobras; 

b. Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica: Suprir o mercado 

brasileiro de derivados, alcançando a capacidade de refino de 3,9 milhões 

de bpd; 

c. Distribuição: Manter a liderança no mercado doméstico de combustíveis, 

ampliando a agregação de valor e a preferência pela marca Petrobras; 

d. Gás, Energia e Gás-Química: Agregar valor aos negócios da cadeia de 

gás natural, garantindo a monetização do gás do Pré-sal e das bacias 

interiores do Brasil; 

e. Biocombustíveis: Manter o crescimento em biocombustíveis, etanol e 

biodiesel, em linha com o mercado doméstico de gasolina e diesel; 

f. Internacional: Atuar com ênfase na exploração de óleo e gás na América 

Latina, África e EUA. 

O Plano Estratégico até 2030 (PETROBRAS, 2014b) estabelece também os 

Direcionadores Corporativos e apresenta os Desafios para as Funções Corporativas 

da companhia, visando dar suporte ao seu crescimento no longo prazo: 

a. Recursos Humanos: Ter modelo de gestão de pessoas inovador e flexível, 

tendo como base a valorização dos empregados e que contribua para a 

sustentabilidade da Petrobras; 

b. Responsabilidade Social: Assegurar o alinhamento e a integração da 

responsabilidade social nos processos decisórios e na gestão do negócio; 

c. Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde: Consolidar 

estas questões como princípio e compromisso permanente da Petrobras; 

d. Tecnologia: Manter o sistema tecnológico que contribuam para o 

crescimento sustentável da companhia. 

Seguindo as diretrizes do Plano Estratégico (PE) a companhia aprovou e 

divulgou seu Plano de Negócios e Gestão 2014-2018 (PETROBRAS, 2014b) que 

totaliza investimentos Petrobras de US$ 220,6 bilhões que deverão ser somados a 
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US$ 63,0 bilhões que as empresas parceiras deverão aportar nos projetos 

totalizando US$ 283,6 bilhões. 

A Figura 5 apresenta o crescimento do efetivo de funcionários do Sistema 

Petrobras no período de 2004 a 2014. 
 

Figura 5: Evolução do efetivo de funcionários do Sistema Petrobras. 

Fonte: Petrobrás http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/ 
Acesso em: 15 jun. 2014 
 

Os números apresentados demonstram um crescimento de 64,76% no quadro 

de pessoal do Sistema Petrobras demonstrando que o crescimento nos 

investimentos esta relacionado à necessidade de crescimento em recrutamento, 

admissão e qualificação profissional. 

O Sistema Petrobras (PETROBRAS, 2014c) está composto por quatro 

empresas do grupo que atuam de forma integrada e concentram suas atividades 

operacionais. O Sistema é formado por Petrobras Distribuidora, que atua na 

distribuição, comercialização e industrialização de produtos de petróleo e derivados, 

além de atividades de importação e exportação. A Petrobras Biocombustível atua 

na produção e comercialização de biocombustíveis em todo o Brasil contribuindo 

para a diversificação da matriz energética brasileira. A Transpetro atende às 

atividades de transporte e armazenamento de petróleo e derivados, álcool, 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/
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biocombustíveis e gás natural e é responsável por mais de 14 mil km de dutos que 

interligam todas as regiões brasileiras e, por fim, a Liquigás Distribuidora, que atua 

no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo. 

A necessidade de resposta adequada a toda esta expansão no quadro de 

funcionários do Sistema Petrobras fundamenta a razão pela qual o departamento de 

Recursos Humanos se constitui para a Petrobras uma das quatro Funções 

Corporativas Estratégicas da companhia até 2030. 

2.4 Gestão de Recursos Humanos na Petrobrás 

Nesta etapa a pesquisa busca entender como a Petrobras faz a gestão e quais 

são suas principais diretrizes e políticas de Recursos Humanos, o esforço que a 

empresa faz na atração e retenção de talentos, na formação de seu quadro de 

funcionários e de que forma a empresa entende a gestão por competências. 

Para superar nossos desafios, contamos com o comprometimento de 
profissionais de diferentes perfis. Valorizamos nossos empregados, 
com salários e benefícios compatíveis com o mercado, 
oportunidades de progressão na carreira, além de treinamentos e 
cursos para uma formação contínua. (PETROBRAS, 2014d) 

 

Figura 6: Perfil dos funcionários da Petrobrás. 

Fonte: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/ 
Acesso em: 15 jun. 2014. 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/
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A Figura 6 demonstra uma grande maioria (84,2%) de profissionais do genero 

masculino; para profissionais com nível médio, este número sobe para 87,1% e, com 

nível superior, 79,3% são homens. 

Para Mundim (2009) o principal objetivo do departamento de Recursos 

Humanos (RH) do Sistema Petrobras conforme a Figura 7 é trabalhar na orientação, 

avaliação e qualificação das pessoas, coordenando em nível estratégico ações de 

interesse corporativo enquanto sustentabilidade da companhia. O modelo de gestão 

de RH é gerido através de uma cadeia de valor que busca estruturar os processos 

de RH de forma a poder desenvolver seu quadro de efetivo. 

Figura 7: Cadeia de Valor de RH na Petrobras. 

Fonte: Mundim (2009, p. 27) 
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A cadeia de valor de RH da Petrobras apresentado na Figura 7 segundo 

Mundim (2009) foi desenvolvida para criar diretrizes capazes de direcionar a 

empresa a se tornar referência internacional em gestão de pessoas dentro do 

segmento, tendo, como um de seus objetivos estratégicos garantir que a Petrobras e 

suas subsidiárias disponham das competências necessárias ao negócio. 

O Quadro 2 busca apresentar a forma com a companhia avalia seu quadro de 

pessoal através da criação de indicadores de desempenho corporativos que 

permitam avaliar o comprometimento e satisfação de seus empregados e de 

indicadores de competências e resultados individuais. 

Quadro 2: Indicadores Corporativos de RH do Sistema Petrobras. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Mundim (2009, p. 36) 
 

Mundim (2009) cita que o plano de carreira da Petrobrás ocorre em formato “Y” 

(desenvolvimento carreiras paralelas) tanto para profissionais de nível médio como 

os de superior e que, em ambos os níveis de formação, as carreiras podem evoluir. 

No lado técnico, é possível tornar-se consultor e consultor sênior; enquanto no lado 

gerencial, ocupar cargos de supervisão e gerência. Há progressões de carreiras nas 

duas vertentes e a empresa e suas subsidiárias utilizam as designações de júnior, 

pleno e sênior para seus eixos de carreira. 

Melo et al. (2008) enfatizam que a grande preocupação da indústria de petróleo 

e gás natural na gestão de pessoas é que o número de graduados formados é 

Indicadores Corporativos de RH da Petrobras 

   
Eixo: Competências x Desempenho x 

Resultados  
Eixo: Motivação x Criatividade x 

Produtividade 

Objetivo: Assegurar que a Petrobrás 
disponha das competências 

necessárias às suas estratégias.  

Objetivo: Promover o 
comprometimento e a satisfação dos 

empregados, fortalecendo sua 
identificação com os valores Petrobrás. 

Indicadores de avaliação:  Indicadores de avaliação: 

ICIC - Índice de Competências 
Individuais e Corporativas;  

ISE – Índice de Satisfação do 
Empregado; 

IRI – Índice de Resultados Individuais.  
NCE – Nível de Comprometimento com 

a empresa. 
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insuficiente ou mal distribuído, de forma que as empresas do setor não encontram 

profissionais em quantidade adequada ao crescimento do setor, ou mesmo, 

profissionais para substituir aqueles que sairão do mercado por aposentadoria nos 

próximos anos, uma vez que o envelhecimento dos profissionais que trabalham na 

indústria de energia já foi identificado pelas empresas do setor. 

A Petrobras, frente às necessidades específicas de sua atividade, desenvolveu 

um Mapa Estratégico de Recursos Humanos baseado na metodologia Balanced 

Scorecard (Figura 8) com objetivo de orientar o desenvolvimento das iniciativas 

estratégicas que sustentarão o atendimento aos objetivos e aos desafios de RH da 

empresa. 

Figura 8: Mapa Estratégico de Recursos Humanos do Sistema Petrobras. 

Fonte: (MELO et al., 2008, p. 11) 
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Para a Petrobras, a capacitação e o desenvolvimento de seu pessoal 
sempre foi prioridade na gestão de pessoas, devido à carência de 
mão de obra especializada para a instalação da indústria de petróleo 
no país. O empregado é incentivado a continuar os estudos, 
financiados total ou parcialmente pela empresa, seja no nível técnico, 
superior ou pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou 
doutorado), no Brasil ou no exterior. Através de programas de 
treinamento e desenvolvimento, a empresa busca investir na 
retenção de seus talentos, aprimorando suas competências 
individuais e atendendo à dinâmica dos negócios. (MELO et al., 
2008, p. 10) 

Ainda em Melo et al. (2008), a Petrobras, através de seu departamento de 

Recursos Humanos, desenvolveu uma Universidade Corporativa como novo modelo 

de gestão do conhecimento voltado para o treinamento e desenvolvimento de seus 

empregados. A Universidade Petrobras atende aos empregados das empresas do 

Sistema Petrobras oferecendo cursos para novos funcionários, cursos de 

aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Leal (2005) explica que a criação da Universidade Corporativa Petrobras veio 

ao encontro da necessidade da empresa, de suas subsidiárias e coligadas, no 

esforço para dar sustentação ao crescimento dos investimentos e 

consequentemente de seu quadro buscando adequar a empresa com os objetivos 

do Plano Estratégico que estabeleceu metas desafiadoras, com destaque para três 

importantes objetivos de RH: 

a.  A estruturação de um modelo de gestão de competências gerenciais; 

b.  A montagem de um modelo de gestão do conhecimento organizacional; 

c.  A adoção do sistema integrado de informações que facilita a precisa 

identificação de necessidades de desenvolvimento das competências para 

cada um dos funcionários que fazem da Petrobras. 

Para Dunzer (2009) o capital humano é fator de sucesso para as organizações, 

pois se for desenvolvido e qualificado de forma adequada garantirá vantagem 

competitiva sustentável para as organizações que conseguirem contar com os 

melhores talentos em seus quadros. 

Uma das áreas fortemente impactadas por este novo cenário é a 
gestão de pessoas, pois se faz necessário compreender o perfil do 
trabalhador do século XXI, quais as influências que este traz, o que 
lhe desperta interesse numa organização, o que considera 
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importante para permanecer como empregado em uma organização 
e como se pode obter o melhor desempenho destes trabalhadores a 
fim de se ter o capital humano como uma das vantagens 
competitivas de uma organização. (DUNZER, 2009, p. 13) 

Prahalad e Hamel (1990), ao tratar o tema o vantagem competitiva, 

introduziram o conceito de competência essencial dentro de competências 

organizacionais e a definem como a competência capaz de gerar vantagens 

competitivas sustentáveis na cadeia de valor necessárias para o sucesso de uma 

organização. As pessoas, portanto, através de suas competências individuais se 

constituem em fator-chave para que as organizações se diferenciem. 

É dentro desta abordagem que a gestão de pessoas da Petrobras possui forte 

alinhamento com as estratégias corporativas e com a evolução dos negócios e deve 

estar representada em seus processos de recrutamento, seleção, desenvolvimento e 

retenção de talentos. 

Na Petrobras, os desafios são ainda maiores de acordo com Mundim (2011): 

O Plano Estratégico 2020 e o Plano de Negócios 2010-2014 
projetam a duplicação do tamanho da Companhia nos próximos 10 
anos. Como consequência da forte expansão (...) o efetivo da 
Companhia chegou, em janeiro de 2011, ao número de 80.234 
empregados em todo Sistema Petrobras, onde 51% têm até nove 
anos de casa e 47% têm mais de 20 anos, com um número 
considerável de profissionais aposentáveis nos próximos anos. Tudo 
isso somado à alta complexidade operacional, à atuação 
diversificada da cadeia produtiva (exploração, produção e 
distribuição de petróleo e derivados, geração e distribuição de 
energia elétrica, gás-química, fertilizantes, biocombustíveis e 
petroquímicas), aos grandes desafios tecnológicos a serem 
superados para viabilização do pré-sal faz com que a gestão de 
pessoas tenha um papel fundamental para o crescimento dos 
negócios e a manutenção da eficiência operacional. (MUNDIM, 2011, 
p. 30) 

Ainda em Mundim (2011), a área de RH será muito importante em coordenar 

as atividades que promovam a melhoria dos processos e a gestão do conhecimento, 

o que gera a necessidade de que a gestão de pessoas tenha forte alinhamento com 

as estratégias corporativas e, dentro desse contexto, a Petrobras desenvolve 

estratégias de Gestão por Competências. O modelo foi desenhado levando em 
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consideração a visão estratégica da Empresa até 2020 e conta com três pilares 

básicos: plano estratégico, processos de negócio e capital intelectual (Figura 9). 
 

Figura 9: Modelo de Competências do Sistema Petrobras. 

Fonte: (MUNDIM, 2011, p. 31) 
 

Na Figura 9, a Petrobras fundamenta os processos e práticas utilizadas no 

Sistema Petrobras na gestão de pessoas. O modelo trabalha com a sinergia entre as 

competências organizacionais e individuais ao centro, baseando na aprendizagem 

individual o aprimoramento do desempenho organizacional. O modelo explicita os 

diversos processos de RH na gestão do conhecimento, valores e políticas de RH e 

os desafios e metas corporativos em consonância com o Plano Estratégico de RH. 

A Petrobras identificou oito competências organizacionais e nove competências 

individuais corporativas, que se relacionam de forma a desenvolver as vantagens 

competitivas que diferenciam a companhia no mercado e possibilitam o alcance dos 

objetivos organizacionais (Figura 10). 
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Figura 10: Competências Individuais e Corporativas do Sistema Petrobras. 

Fonte: (MUNDIM, 2011, p. 32) 
 

A Figura 10 busca demonstrar o necessário alinhamento da gestão e 

desenvolvimento de pessoas com as diretrizes estratégicas da empresa 

representadas ao centro. O modelo demonstra graficamente a complexidade da 

gestão das competências individuais que devem estar fundamentadas e alicerçadas 

na Visão, Missão e Valores para, a partir destas premissas, evoluir em direção na 

obtenção das competências corporativas que se encontram elencadas na 

extremidade da figura. 

O alinhamento entre recursos humanos e a estratégia organizacional 
é um elemento chave para a efetividade organizacional. No entanto, 
o alcance desse alinhamento exige que a organização promova entre 
os seus funcionários o conhecimento a respeito do papel de cada um 
e de todos de maneira integrada na organização. (MAIA et al., 2011, 
p. 180) 

De acordo com Mundim (2011) a gestão de pessoas do Sistema Petrobras 

necessita de um modelo de gestão por competências com capacidade de integrar 
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gestão de pessoas, processos e resultados organizacionais proporcionando 

diagnósticos precisos e em tempo adequado para a qualificação de pessoas e 

otimização dos recursos. 

2.5 Gestão por Competências 

O final do século XX e o início do século XXI foi um período de 
muitas mudanças na sociedade e no mundo do trabalho. Além da 
forte presença feminina em profissões tipicamente masculinas, a 
diferença de valorização do trabalho intelectual sobre o trabalho 
braçal passou a ser cada vez maior, muitos postos de baixa 
qualificação foram extintos e muitos novos postos, envolvendo 
competências intelectuais, foram criados. Essa dinâmica passou a 
exigir uma revisão dos conceitos sobre a gestão de pessoas e novas 
formas de relação empregador-empregado. (COSTA, 2010, p. 27) 

A noção de competências profissionais inicialmente foi associada às 

competências dos indivíduos no desempenho de suas funções para as 

organizações. Mais recentemente o tema passou a ser objeto de estudos com a 

abordagem que considera a sinergia das competências individuais na formação da 

competência coletiva ou organizacional.  

No final da Idade Média o termo competência pertencia 
essencialmente à linguagem jurídica e dizia respeito à faculdade 
atribuída a uma pessoa ou a uma instituição para apreciar e julgar 
certas questões. [...] com a Revolução Industrial e o advento do 
Taylorismo-fordismo, o termo competências foi incorporado à 
linguagem organizacional, sendo utilizado para qualificar a pessoa 
capaz de desempenhar eficientemente determinado papel. 
(BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2007, p. 35) 

White (1959) foi o responsável por tratar inicialmente o tema competências ao 

definir que as teorias da motivação baseadas em unidades primárias não eram 

capazes de explicar o comportamento e as características de personalidade 

associadas ao desempenho e à motivação dos indivíduos. Para White (1959) o 

conceito de competência inicialmente definia o significado derivado do processo de 

aprendizagem e interação com o meio ambiente, sendo esta, uma necessidade 

humana de satisfação com lidar de forma eficaz com o ambiente definindo o 

fenômeno como integração do indivíduo com a empresa. 
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White (1959) define o fenômeno como uma integração efetiva do indivíduo com 

o ambiente e vai além, ao argumentar que a competência está vinculada à 

motivação, não podendo ser admitida somente como uma capacidade passível de 

ser realizada. 

Mcclelland (1973) conceitua que apesar dos testes de inteligência tradicionais 

aprovados e validados na avaliação do desempenho escolar fica evidente que as 

habilidades avaliadas por estes testes na busca de se prever o sucesso estes não 

são eficazes, pois os testes são de natureza correlacional e não conseguem 

controlar o fato de que a classe social pode ser uma terceira variável importante nas 

correlações entre o nível de escolaridade e o sucesso no trabalho. 

Segundo Dutra (2004) o conceito de competência foi pela primeira vez 

apresentado de forma estruturada na década de 1970 por David McClelland (1973) 

que abordou a gestão de pessoas de forma a ser mais efetiva na análise de pessoas 

em detrimento à prática de testes de inteligência vigentes na época. Ele buscava 

facilitar e conceder um ferramental de melhor análise em processos de 

recrutamento, treinamento e de qualificação de pessoas. 

Dutra (2004) cita Boyatzis (1982) como outro importante expoente do 

desenvolvimento do conceito de competência, cuja abordagem envolve 

compreender e definir claramente as necessidades da organização e do cargo a ser 

ocupado definindo as tarefas, as ações e os comportamentos esperados para a 

função. Esta linha propõe uma clara identificação e definição de perfil e de formação 

esperadas gerando condições efetivas de análise no recrutamento e seleção de 

pessoas, como uma ferramenta efetiva na identificação de pessoas com capacidade 

de entrega adequada aos objetivos da organização, além de apontar necessidades 

de desenvolvimento. 

Boyatzis (1982) define que o desempenho eficaz de um trabalho é a obtenção 

de resultados específicos exigidos pelo trabalho através de medidas específicas, 

mantendo-se coerente com as políticas, os procedimentos e as condições de clima 

organizacional e essas habilidades podem ser chamados de competências.  

A percepção do contexto é fundamental para que a pessoa possa 
esboçar comportamentos aceitáveis. Mas são autores como Le 
Bortef (1994, 2000, 2001, 2003) e Zarifian (1996, 2001) que exploram 
o conceito de competência associado à ideia de agregação de valor 
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e entrega a determinado contexto de forma independente do cargo, 
isto é, a partir da própria pessoa. Esta construção do conceito de 
competência explica de forma mais adequada o que observamos na 
realidade das empresas. (DUTRA, 2004, p. 22) 

Dutra aponta Le Bortef e Zarifian como autores que inovam o conceito de 

competências introduzindo a análise do contexto e a entrega efetiva dos indivíduos 

além do repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes que vinham trabalhando 

McClelland e Boyatzis. 

Nesta linha Carbone; Brandão e Leite (2005) definem o conceito de 

competências como o resultado do desempenho profissional individual dentro de um 

contexto organizacional específico derivado de possíveis combinações sinérgicas de 

conhecimentos, habilidades e atitudes individualizadas e que agregam valor a 

pessoas e organizações. 

A noção de competências se articula à de complexidade, à medida que 

pessoas com maior nível de desenvolvimento são capazes de maior abstração e, 

portanto, possuem competências em maior grau de sofisticação (FERNANDES; 

FLEURY, 2007, p. 106) 

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de 
saber-fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em 
um contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em 
situação profissional, a partir da qual é passível de validação. 
Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la 
evoluir. (ZARIFIAN, 2001, p. 66) 

Segundo Le Boterf (2003), o conceito de competência está diretamente 

relacionado ao processo da tomada de decisão, caracterizando competência como 

ter iniciativas, saber tomar decisões e fazer escolhas assumindo riscos em diferentes 

e complexas situações. O conceito de competência “saber fazer” se apresentará nas 

práticas profissionais que terão um impacto sobre os desempenhos das pessoas. 

As pessoas atuam como agentes de transformação de 
conhecimentos, habilidades e atitudes em competência entregue 
para a organização. A competência entregue pode ser caracterizada 
como agregação de valor ao patrimônio de conhecimentos da 
organização. Cabe destacar o entendimento de agregação de valor 
como algo que a pessoa entrega para a organização de forma 
efetiva, ou seja, que permanece mesmo quando a pessoa sai da 
organização. Assim, a agregação de valor não é atingir metas de 
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faturamento ou de produção, mas melhorar processos ou introduzir 
tecnologias. (DUTRA, 2004, p. 31) 

Assim, as competências individuais são habilidades presentes nos membros 

das equipes e utilizadas no desenvolvimento das tarefas e na realização de metas, 

bem como, estão relacionadas à percepção que o indivíduo tem a respeito de sua 

atuação. (ARAUJO; CANÇADO, 2011) 

Dentro deste contexto organizações buscam identificar, analisar e desenvolver 

competências individuais em seus funcionários de forma a relacionar e articular 

estas competências a forma de agir coletivamente das organizações, buscando 

desenvolver e implantar modelos de competências individuais e corporativas que 

contemplem seus objetivos estratégicos.  

Além do conceito de competência dos indivíduos, utiliza-se também o conceito 

de competência coletiva ou organizacional. O conceito competência coletiva 

inicialmente foi associado aos fenômenos sociocognitivos no contexto das 

coletividades de trabalho e na compreensão do efeito equipe no início da década de 

1990. A partir dos anos 2000, o termo competências coletivas passou a estar 

diretamente ligado aos fenômenos de aprendizagem coletiva (RUAS et al., 2011). 

Vários autores (FLEURY M.; FLEURY A., 2000; PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

ZARIFIAN, 2001) conceituam as competências organizacionais como os fatores 

capazes de estabelecer as vantagens competitivas de uma organização e afirmam 

que estas competências organizacionais são de relevância fundamental para que as 

organizações alcancem seus objetivos estratégicos. 

A partir do realce de suas raízes teóricas na visão da empresa 
baseada em recursos, é possível definir competência organizacional 
como: um conjunto de recursos coordenados que geram valor à 
organização, são difíceis de imitar, podem ser transferidos a outras 
áreas, produtos ou serviços da organização, e impactam o 
desempenho organizacional em um fator-chave a seu sucesso. 
(FLEURY; FERNANDES; MILLS, 2006, p. 50) 

De acordo com Le Boterf (2003) a competência coletiva ou organizacional é o 

resultado da interação e integração de todas as competências individuais entre as 

pessoas da organização. A competência coletiva não está atrelada ao somatório das 

competências individuais, mas relacionada ao resultado da cooperação entre as 

competências individuais das pessoas da organização. Neste modelo a empresa é 
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caracterizada como um sistema de competências que perduram mesmo após a 

saída de um membro do grupo, pois as competências são construídas e novamente 

organizadas e reconstruídas a partir das interações entre os indivíduos que 

permaneceram e os recém-chegados. 

Ruas et al. (2011) conceituam competências coletivas como o conjunto das 

competências individuais que sofrem influência e transformações pelas referências 

do capital social das organizações gerando uma competência organizacional ou 

coletiva única de cada empresa diferenciando-a das demais. Ruas et al. (2011) 

fundamentam o tema competências coletivas na teoria do capital social em capital 

humano (conjunto de competências dos indivíduos) e em capital social (conjunto de 

normas de reciprocidade e de referencial cognitivo que permitem interações) como 

duas dimensões independentes e define que o capital social é o que permite às 

organizações as capacidades para se coordenarem e atuarem estrategicamente. 

Ao definir as competências de uma organização, Gramigna (2007) trabalha 

com o grupo das competências e as classifica como “de suporte” por serem estas as 

que sustentam as competências técnicas e as divide em três grupos distintos, a 

seguir: 

Quadro 3: Desdobramento de Competências. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de (GRAMIGNA, 2007, p. 25) 
 

Dentro do contexto organizacional e de seus objetivos estratégicos as 

empresas têm formulado modelos de competências individuais que permitam 

identificar, analisar e desenvolver em seus funcionários as competências individuais 

necessárias a que estas alcancem seus objetivos estratégicos. 

 

Competências 
Diferenciais 

Consideradas estratégicas, estabelecem a vantagem competitiva da 
empresa. São identificadas no estabelecimento da missão empresarial e 
descritas de forma genérica. São constituídas por um conjunto de 
capacitações que auxiliam a empresa a alcançar seus resultados e fazer o 
diferencial no mercado. 

Competências 
Essenciais 

São as identificadas e definidas como as mais importantes para o sucesso 
do negócio e devem ser percebidas pelos clientes. 

Competências 
Básicas 

Necessárias para manter a organização funcionando, são percebidas no 
ambiente interno; alem disso, estimulam e alicerçam o clima de 
produtividade. 
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É neste cenário que Gramigna (2007) ao tratar o assunto mapeamento na 

gestão de competências propõe o desdobramento de competências individuais em 

dois tipos de competências: 

a. Competências Técnicas – são as competências que compõem o perfil e 

formação do profissional e são necessários ou essenciais para este possa 

ocupar determinado cargo; 

b. Competências de Suporte – sendo estas as que agregam valor às 

competências técnicas e que fazem a diferença no perfil profissional das 

pessoas; 

Ao propor e dividir as competências em dois grupos em seu modelo de 

mapeamento, Gramigna (2007) busca, através do domínio de determinadas 

competências, identificar profissionais capazes de fazer diferença no mercado. No 

primeiro grupo de competências, a autora trabalha competências técnicas e as 

classifica como básicas e fundamentais sem as quais o profissional não será capaz 

de ocupar determinado cargo ou função. Estas competências são as que compõem 

a formação acadêmica, a formação técnica e o nível de treinamento necessário para 

que o profissional ocupe determinado cargo ou função em determinado segmento de 

mercado ou atividade. 

No segundo grupo de competências a autora trabalha as denominadas 

competências de suporte fundamentando que são estas as que trabalham como 

suporte às competências técnicas e são as que podem agregar valores ao primeiro 

grupo de competências. É este grupo de competências que geram o suporte 

necessário aos profissionais e que os permitirão se tornarem profissionais capazes 

de gerar diferenciação. O mapeamento proposto pelo método busca mapear a 

capacidade de autodesenvolvimento dos profissionais, a capacidade de adaptação e 

de flexibilidade, o empreendedorismo, a capacidade de negociação, comunicação e 

interação, a criatividade, a liderança e a motivação, o nível de energia, a cultura de 

qualidade, organização e a capacidade de planejamento, o trabalho em equipe, a 

tomada de decisão e a visão sistêmica. 

Em seu modelo de mapeamento e gestão de competências, Gramigna (2007) 

busca criar e gerar ferramentas para que a empresa obtenha um profundo 
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conhecimento da força de trabalho interna disponível na busca de maximizar a 

busca de resultados por meio do desempenho de suas equipes. 

Segundo Dutra (2008), em administração de empresas, o termo competência 

refere-se pelo menos a duas grandes perspectivas associadas a eixos conceituais. A 

primeira está associada ao eixo estratégico das organizações indicando que os 

recursos internos se constituem em seus principais fatores para se gerar diferenciais 

competitivos. Uma segunda perspectiva está associada ao eixo da gestão de 

pessoas estando diretamente relacionado ao conceito da qualificação, da 

necessidade de se adaptar às mudanças estruturais na organização do trabalho e 

do desempenho associado às contribuições individuais no interior da empresa. 

Dutra (2004) associa o modelo de desenvolvimento de competências com 

carreira, com avaliação de desempenho, remuneração e com movimentação de 

pessoas. Este modelo engloba três conceitos associados à gestão por 

competências: a entrega, a complexidade e o espaço ocupacional, possibilitando a 

movimentação vertical, horizontal e transversal dos profissionais em eixos de 

carreira distintos ao longo de suas vidas profissionais. 

Dutra (2004) conceitua que as competências estão diretamente relacionadas á 

capacidade de entrega das pessoas e cita que por vezes profissionais ocupando o 

mesmo cargo e com os mesmos salários possuem capacidades de entrega e de 

agregação de resultados distintos. Para o autor esta capacidade de entrega e 

agregação de valor está diretamente relacionada à forma de se realizar o trabalho 

associando esta a padrões de complexidade para entender as diferenças de 

contribuição das pessoas. 

O conceito de complexidade possibilita melhor compreender e mensurar a 

entrega de cada pessoa para a organização. Este critério é evidenciado dentro das 

organizações onde as pessoas que lidam com atribuições e responsabilidades de 

maior complexidade naturalmente são diferenciadas das demais de acordo com as 

diferenças de entrega e de contribuição. O autor difere complexidade de dificuldade, 

uma vez que, esta última é passível de ser sistematizada e reproduzida com 

facilidade por outros profissionais de mesmo nível deixando de ser complexa.  

Dutra (2004) define o conceito de espaço ocupacional como decorrente do 

somatório da entrega de cada pessoa e do nível de complexidade de suas 
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atribuições e responsabilidades, e justifica que a uma pessoa pode ser atribuída 

responsabilidades e atribuições mais complexas mesmo sem que esta pessoa mude 

de cargo ou posição na empresa. Neste cenário, os profissionais com maior nível de 

competências podem ser demandados a novas oportunidades de maior 

complexidade de acordo com o sucesso da entrega e da agregação de valor ao 

negócio aumentando seu espaço ocupacional. 

Neste modelo, as trajetórias profissionais são orientadas ao desenvolvimento 

das pessoas de acordo com o aumento de sua capacidade de entrega e da 

capacidade de assumir responsabilidades e atribuições de maior complexidade 

conforme as necessidades da empresa. Prevalece o nível de complexidade que uma 

pessoa é capaz de articular independente do conjunto de habilidades e 

conhecimentos acumulados, permitindo que as pessoas ampliem seu espaço 

ocupacional frente a novos níveis de complexidade e de entrega. Neste contexto, a 

ampliação do espaço ocupacional é indicador de desenvolvimento da pessoa 

devendo estar associado ao crescimento salarial (DUTRA, 2004). 

Figura 11: Relação entre Eixos de Carreira e a Faixa Salarial. 

Fonte: (DUTRA, 2004, p. 83) 

A Figura 11 representa uma estrutura de modelo de gestão de carreiras por 

competências de acordo com Dutra (2004). O autor explica seu modelo com a 

construção de eixos de carreiras distintos, cada qual com suas células em diversos 

níveis representando o espaço ocupacional com os respectivos níveis de 

Faixa 
Salarial 

  

Gerencial 
  

Administrativo 
  

Técnico 
  

Operacional 

IX  G5       

VIII  G4    T6   

VII  G3  A6  T5   

VI  G2  A5  T4   

V  G1  A4  T3   

IV    A3  T2  O4 

III    A2  T1  O3 

II    A1    O2 

I    A1    O1 
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escolaridade e de requisitos de competência e de entregas representados 

organizacionalmente sobre padrões remuneratórios. No exemplo da Figura 11 o 

autor subdivide o modelo em: gerencial, administrativo, técnico e operacional e 

contextualiza que estes eixos são construídos sobre trajetórias naturais de carreira, 

havendo a possibilidade de movimentação entre os eixos dentro do contexto de 

espaço ocupacional e da capacidade de entrega, podendo a carreira se desenvolver 

de forma vertical, horizontal e transversal, desde que respeitando os níveis de 

complexidade equivalentes ou ascendentes independentes. No exemplo o 

profissional categorizado no eixo Administrativo em A4 poderia ascender 

verticalmente para A5 ou horizontalmente para T3 ou G1, ou mesmo 

transversalmente para T4 ou G2, respeitadas tecnicidades, se assim o eixo de 

carreira exigir. 

Nesta pesquisa foi adotado o modelo proposto Dutra (2004) por possuir maior 

adequação e adaptabilidade aos objetivos propostos pela pesquisa e por ser um 

modelo reconhecido e adotado em diversas pesquisas e estudos no Brasil. O 

modelo proposto por Gramigna (2007) está direcionado à criação de diferencial 

competitivo através da avaliação do público interno das organizações e, portanto de 

difícil aplicabilidade ao trabalho proposto. O modelo de Dutra (2004) adotado é de 

aplicabilidade plena por valer-se da relação salarial na definição entre os níveis de 

competências e os espaços ocupacionais, sendo portando o modelo teórico utilizado 

para a criação das categorias de competências na análise dos PSP (editais) dos 

profissionais recrutados pelo Sistema Petrobrás no período de 2006 a 2013. 
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3 MÉTODO 

A abordagem metodológica da dissertação foi desenvolvida através da 

realização de pesquisa de cunho exploratória, descritiva e documental através de 

análise qualitativa e quantitativa longitudinal. 

De acordo com Gil (2008) as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato, seu planejamento é flexível, de modo, a possibilitar a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Para Malhotra (2001) é desejável começar com pesquisa exploratória quando 

pouco se sabe a respeito do tema, e as perguntas da pesquisa e variáveis-chaves 

podem ser classificadas como dependentes ou independentes. 

Gil (2002) define que as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática, sendo as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 
das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros 
os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de 
suas características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. (GIL, 2002, p. 42) 

Fonseca (2002) cita que a pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da 

pesquisa bibliográfica, sendo a bibliográfica baseada em fontes já elaboradas e 

constituídas basicamente por livros e artigos científicos. Já a pesquisa documental 

recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico como 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, etc. 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: 
enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda 
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002, p. 45) 

Para Merriam (1998, 2002) pesquisa qualitativa é um conceito guarda-chuva, 

que abrange várias formas de pesquisa e ajuda a compreender e explicar os 
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fenômenos sociais. A pesquisa qualitativa permite o aprofundamento estruturado de 

ideias relativas ao tema empregando a estratégia indutiva na descoberta de temas, 

categorias e conceitos derivados de dados empíricos. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa se preocupa com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização. Os 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa defendem o pressuposto de não 

termos um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 

Fonseca (2002) conceitua pesquisa quantitativa como aquela em que seus 

resultados podem ser quantificados, geralmente as amostras são grandes e 

consideradas representativas da população alvo de pesquisa recorrendo à 

linguagem matemática para descrever um fenômeno ou as relações entre variáveis. 

Referente à pesquisa quali-quantitativa Fonseca (2002. p. 20) afirma que a 

utilização da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações 

que as que se poderia conseguir isoladamente. 

A abordagem de análise da pesquisa foi realizada de forma longitudinal por 

envolver uma amostra fixa e permanente ao longo do tempo e cobrindo o intervalo 

de tempo pré-determinado ao analisar quais os profissionais mais demandados no 

período de 2006 a 2013. 

A abordagem de análise da pesquisa foi realizada de forma longitudinal por 

envolver uma amostra fixa e permanente ao longo do tempo, realizada em tempo 

único através dos editais de PSP abrangendo intervalo de tempo pré-determinado 

ao analisar quais os profissionais mais demandados pela Petrobras no período de 

2006 a 2013. 

3.1 Base de dados 

A base de dados desta pesquisa de dissertação é de fonte primária estando 

fundamentada na análise dos editais públicos de seleção e recrutamento, ou seja, 

dos Processos Seletivos Públicos (PSP) regulamentados conforme Decreto nº 3.298 

(BRASIL, 1999), de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296 

(BRASIL, 2004), de dois de dezembro de 2004, e nos termos da Súmula 377 
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(BRASIL, 2013a), do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 12.764 (BRASIL, 

2012), de 27 de dezembro de 2012. 

3.2 Procedimentos da coleta e análise de dados 

Os procedimentos no levantamento de dados referente ao Objetivo Específico I 

levaram em consideração os PSP da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e de suas 

subsidiárias (PETROBRAS, 2014c): Petrobras Transportes S/A (Transpetro), 

Petrobras Distribuidora S/A, Petrobras Biocombustíveis S/A e Liquigás. 

A partir da definição da amostra, partiu-se para o levantamento de todos os 

PSP do sistema Petrobras no período de 2006 a 2013, cujos históricos de PSP 

divulgados estão nos sites da Petrobras e Petrobras Biocombustíveis (PETROBRAS, 

2014e), Transpetro (2014), Petrobras Distribuidora (2014) e Liquigás (2014). 

Também foram fontes utilizadas no levantamento dos PSP os sites das empresas 

organizadoras dos PSP do sistema Petrobras, como a Empresa de Seleção Pública 

e Privada Ltda. (CESGRANRIO, 2014), o Centro de Seleção e de Promoção de 

Eventos da Universidade de Brasília (CESP/UnB, 2014) e o Cetro Concursos 

Públicos, Consultoria e Administração Ltda. (CETRO, 2014). Complementam o 

trabalho de pesquisa e coleta de dados o levantamento dos editais de PSP 

realizados nas escolas organizadoras de cursos preparatórios como a Editora 

Central de Concursos Ltda. (CENTRAL DE CONCURSOS, 2014) e do Grupo 

Anhanguera Educacional - Rede de Ensino LFG (LFG, 2014) através dos 

respectivos históricos de editais de PSP em seus sites. 

No período o sistema Petrobras foi responsável pela abertura de 29 PSP 

distribuídos da seguinte forma pelo sistema: 

• Petrobras – foram publicados 12 editais de PSP e 28 editais de retificação, 

dos quais, após detalhada análise, 11 foram considerados por fornecerem 

informações pertinentes à pesquisa; 

• Petrobras Distribuidora – foram publicados cinco editais de PSP e quatro 

editais de retificação, dos quais, após detalhada análise não foram 

considerados por não fornecerem informações pertinentes à pesquisa; 
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• Transpetro – foram publicados cinco editais de PSP e seis editais de 

retificação, dos quais, após detalhada análise três foram considerados por 

fornecerem informações pertinentes à pesquisa; 

• Petrobras Biocombustíveis – foi publicado um edital de PSP e dois editais 

de retificação, dos quais, após detalhada análise não foram considerados 

por não fornecerem informações pertinentes à pesquisa; 

• Liquigás – foram publicados seis editais de PSP e seis editais de 

retificação, dos quais, após detalhada análise cinco foram considerados por 

fornecerem informações pertinentes à pesquisa; 

Com objetivo de conferir maior assertividade quanto aos períodos de 

recrutamento do sistema Petrobrás, considerou-se o ano da divulgação dos 

candidatos aprovados nos PSP em detrimento ao ano de divulgação do edital uma 

vez que alguns PSP foram divulgados ao final de um ano e seus processos se 

estenderam até a divulgação dos candidatos aprovados no ano seguinte. 

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada a análise nos editais de PSP de 

forma a identificar, compreender, coletar e consolidar as informações quantitativas 

referentes aos cargos a serem recrutados, o número de vagas disponíveis, o nível 

de formação acadêmica e técnica solicitada para cada posição, a remuneração 

proposta, a empresa do sistema solicitante, a região de alocação das vagas, mês e 

ano de publicação dos editais de PSP conforme o Objetivo Específico II. 

Na terceira etapa da pesquisa o trabalho realizado foi o de classificar a oferta 

de profissionais a serem recrutados por níveis de competências. Nesta etapa o 

trabalho foi realizado adotando como modelo a proposta de Dutra (2004) de 

desenvolvimento de competências e de carreira associados aos eixos de carreira, 

em consonância ao modelo de RH da Petrobras que propõe o modelo de carreira em 

Y. Nesta etapa o trabalho de pesquisa realizado consistiu em definir, distribuir e 

agrupar a intenção de recrutamento do sistema Petrobras nos principais eixos de 

carreiras e nas faixas de remuneração, através da análise das áreas de formação 

requeridas, das atividades a serem desenvolvidas, dos níveis de formação mínimos 

requeridos e dos níveis de remuneração ofertados conforme Objetivo Específico III. 

Em sua quarta etapa a pesquisa analisou quais foram os profissionais mais 

demandados por níveis de competências. Nesta etapa da análise os cargos a serem 
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recrutados foram classificados e distribuídos em quatro eixos de carreira, e depois, 

classificados dentro de seu eixo de carreira por níveis de competências através da 

relação salarial representativa dos respectivos espaços ocupacionais conforme 

modelo adotado de Dutra (2004) de acordo com o Objetivo Específico IV. 

Para efeito da atualização das remunerações ofertadas e a construção da 

análise por faixas de remuneração foram consideradas as remunerações mais 

recentes ofertadas pelas empresas para cada posição trazidas a valor presente de 

julho/2013 corrigido pela tabela de correção salarial divulgada através da Portaria 

No335 (BRASIL, 2013b), de agosto de 2013, e de acordo com a variação integral do 

Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, em respeito ao Decreto Lei 5.545 

(BRASIL, 2005), de modo a preservar seus valores reais. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa e análise nos PSP do sistema Petrobrás levantou que, no período 

de 2006 a 2013, foram abertas 92.826 vagas para recrutamento no Brasil 

distribuídos da seguinte forma: 11.685 vagas abertas em 2006; 11.513 vagas 

abertas em 2007; 6.851 vagas abertas em 2008; 1.421 vagas abertas em 2009; 

8.485 vagas abertas em 2010; 16.969 vagas abertas em 2011; 24.851 vagas abertas 

em 2012 e 7.441 vagas abertas em 2013. Nota-se que no período logo após a 

divulgação da descoberta do pré-sal e principalmente no biênio 2011 e 2012 o 

número de vagas abertas foi maior conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1: Número de vagas abertas pelo sistema Petrobrás 2006 a 2013. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O levantamento também detectou que as empresas que mais abriram vagas 

para recrutamento foram a Petrobras com 38.125 vagas, seguida pela Liquigás com 

27.961 vagas abertas, enquanto Transpetro e Petrobras Distribuidora abriram 

15.278 e 11.381 vagas respectivamente no período. Também contribui com o 

número de vagas abertas ao recrutamento a Petrobras Biocombustíveis com 81 

vagas conforme apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1: Número de vagas abertas por empresa no período. 

Empresa Vagas % 
Liquigás      27.961  30,1% 
Petrobrás      38.125  41,1% 
Petrobrás Biocombustíveis             81  0,1% 
Petrobrás Distribuidora      11.381  12,3% 
Transpetro      15.278  16,5% 

Total geral      92.826  100% 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outro aspecto levado em consideração foi o nível de formação dos 

profissionais recrutados pelo sistema Petrobras e, neste quesito, a pesquisa 

detectou que em sua maioria o recrutamento ocorreu para profissionais com nível 

médio, respondendo por 56,8% de todas as vagas abertas, o segundo maior volume 

de vagas é de nível superior com 25,2%, ás vagas de nível fundamental respondem 

por 14,1% e as de nível fundamental incompleto por 3,9% das vagas. 

Tabela 2: Nível de Formação exigido nos PSP. 

Nível de Formação Vagas % 

 Fundamental   13.104  14,1% 

 Fundamental Incompleto     3.588  3,9% 

 Médio   52.743  56,8% 

 Superior   23.391  25,2% 

Total geral  92.826  100% 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 3 fica evidente que a Petrobras e suas subsidiárias recrutam para 

todos os estados brasileiros, porém, em intensidades diferentes e de acordo com 

suas atividades e necessidades. O levantamento de dados coletados resultou que 

os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os responsáveis pelo maior número 

de vagas abertas ao recrutamento respondendo por 14,6% e 19,8% 

respectivamente. Tais números são possivelmente justificados pelo fato de que 

estes estados concentram as respectivas sedes ou importantes escritórios 

administrativos e comerciais das empresas pesquisadas, geograficamente estão 
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próximos aos principais polos de exploração e ao fato de serem estes grandes 

centros econômicos comerciais para as empresas. 

Ainda na Tabela 3, é importante ressaltar as vagas com recrutamento para 

regiões a serem definidas, as chamadas vagas para Brasil (BR), que são 

responsáveis por 27% do total de vagas abertas para recrutamento. Dentro deste 

contexto encontram-se vagas dos profissionais que trabalharão embarcados em 

navios ou plataformas, ou mesmo, profissionais que serão alocados de acordo com 

a necessidade momentânea quando de suas contratações.  

Tabela 3: Vagas abertas para recrutamento por estado. 

ESTADO VAGAS 
 

ESTADO VAGAS 
 

ESTADO VAGAS 
AC         205  

 
MA      1.224  

 
RN      2.080  

AL         447  
 

MG      2.337  
 

RO         410  
AM      2.552  

 
MS         706  

 
RR         154  

AP         154  
 

MT         413  
 

RS      3.303  
BA      4.913  

 
PA      1.303  

 
SC      1.783  

BR    25.041 
 

PB         256  
 

SE      1.435  
CE      1.110  

 
PE      2.272  

 
SP    13.579 

DF         847  
 

PI         104  
 

TO         531  
ES      3.089  

 
PR      3.174  

 
    

GO         991    RJ    18.413       
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No período foram abertas vagas designadas como de “contração imediata” e 

vagas designadas como “formação de cadastro de reserva”. Neste aspecto a 

pesquisa detectou que apenas 13,2% do total de vagas abertas ao recrutamento são 

designadas como contratação imediata e 86,8% são designadas como formação de 

cadastro de reserva, e que, apesar da discrepância entre estas duas categorizações, 

quando da realização da efetiva contratação detectou-se que 32.207 profissionais 

foram efetivamente contratados no período. Quando analisada por este aspecto, a 

pesquisa sinaliza que aproximadamente apenas 38% dos contratados são oriundos 

das vagas designadas como contratação imediata e que 62% das contratações 

efetivamente realizadas são provenientes das vagas designadas como cadastro de 

reserva. 
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Outro aspecto interessante a ser observado é a discrepância detectada entre o 

aumento de quadro do sistema Petrobras e o volume total de vagas ofertadas ao 

mercado, que é 288% maior que o realizado. 

Tabela 4: Vagas aberta por ano e categoria versus contratações. 

Ano Vagas 
Imediatas 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Total de 
Vagas 

Aumento de 
Quadro 
Sistema 

Petrobras 
2006        1.776         9.909       11.685            8.362  
2007           163       11.350       11.513            6.665  
2008        3.854         2.997         6.851            5.309  
2009           482            949         1.431            2.679  
2010        1.771         6.714         8.485            3.573  
2011        1.679       15.290       16.969            1.426  
2012        2.327       26.124       28.451            3.147  
2013           201         7.240         7.441            1.046  

Total        12.253         80.573         92.826            32.207  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A pesquisa buscou também identificar quais são as vagas abertas por nível de 

formação requisitado para o recrutamento e, neste aspecto, a pesquisa detectou 

quatro níveis de formação. Fundamental Incompleto; Fundamental; Médio e 

Superior. Para o primeiro nível encontrado foram abertas 3.588 vagas para 

recrutamento, o que representa 3,9% do total de vagas ofertadas distribuídas em 

duas funções conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5: Distribuição das vagas de nível fundamental incompleto. 

Função 
Nível 

Fundamental 
Incompleto 

 Ajudante Carga/Descarga               3.253  

 Ajudante Carga/Descarga de Produção                  335  

Total Geral              3.588  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 6 são apresentadas as vagas de nível fundamental que são 

responsáveis por cinco categorias de profissionais, das quais quatro são distribuídas 

de forma equilibradas e representam praticamente a totalidade de vagas neste nível, 

que por sua vez representam 14,1% do total de vagas abertas ao recrutamento. 

Tabela 6: Distribuição das vagas de nível fundamental. 

Função Nível 
Fundamental 

 Ajudante Carga/Descarga de Produção               3.240  

 Ajudante Motorista               3.060  

 Conferente                    11  

 Motorista Caminhão               3.043  

 Oficial Produção               3.750  

Total Geral            13.104  

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

As vagas de nível médio são o maior grupo de oferta de recrutamento sendo 

responsáveis por 74 diferentes categorias de profissionais e 56,8% do total de vagas 

ofertadas para recrutamento. Quando analisadas isoladamente, estas vagas de nível 

médio representam três grupos distintos entre si quanto ao volume de vagas 

ofertadas. Foi identificado um primeiro grupo que responde por 50% das categorias 

de profissionais e 3.299 vagas abertas ao recrutamento, ou seja, 6,3% do total de 

vagas de nível médio conforme Tabela 7. 

No segundo grupo de oferta de vagas foram detectadas 19 categorias de 

profissionais cujas ofertas de vagas ao recrutamento respondem por 9.387 vagas ou 

17,8% do total das vagas de nível médio. 

No terceiro grupo de profissionais foram detectadas 18 categorias de 

profissionais representando 75,9% do total de vagas abertas para recrutamento de 

nível médio somando 40.057 vagas. Neste grupo destaca-se a oferta de vagas para 

Técnico de Operações que isoladamente é responsável por 14,2% de todas as 

vagas de nível médio. 
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Tabela 7: Distribuição das vagas de nível médio. 

Função Nível 
Médio   Função Nível 

Médio 
1o Grupo 

 Técnico Eletrônico             1    Técnico Instalações          72  
 Técnico de Abastecimento             5    Auxiliar Segurança Interna          80  
 Caldeireiro Especializado             7    Condutor Mecânico          80  
 Técnico Agrícola             7    2º Oficial de Máquinas       100  
 Projetista          11    2º Oficial de Náutica        100  
 Projetista Eletromecânico          11    Moço de Máquinas        120  
 Auxiliar Técnico Telecomunicações          13    Técnico Geodésica        131  
 Assistente Técnico Suprimento          15    Técnico Ambiental        144  
 Auxiliar Técnico Informática          20    Desenhista projetista        150  
 Condutor Bombeador          30    Técnico Informática        151  
 Técnico Naval          30    Projetista Naval        159  
 Técnico Eletrônica          36    2º Oficial de Máquinas - Bolsista        163  
 Auxiliar de Saúde          40    Projetista Instrumentação        171  
 Supridor          41    Técnico Segurança Trabalho        193  
 Consultor Comercial          50    Moço de Convés        200  
 Cozinheiro          60    Projetista Edificações        218  
 Taifeiro          60    Técnico Estabilidade        230  
 Projetista Eletrônica          66    Técnico Manutenção Automação        264  
 Assistente Técnico Telecomunicações          70       

2o Grupo 
 Projetista Montagem        313    Técnico Instrumentação        481  
 2º Oficial de Náutica - Bolsista        327    Técnico Dutos        527  
 Projetista Elétrica        342    Mecânico        536  
 Técnico Químico        364    Técnico Geologia        561  
 Técnico Telecomunicações        365    Oficial Manutenção        567  
 Técnico Comercialização e Logística        366    Eletricista        579  
 Técnico Manutenção Eletrônica        366    Técnico Manutenção        591  
 Técnico Enfermagem        383    Técnico Manutenção Caldeiraria        850  
 Assistente Administrativo        448    Técnico Logística        946  
 Técnico Automação        475       

3o Grupo 
 Auxiliar Técnico Administração     1.023     Motorista Caminhão     2.071  
 Operador     1.127    Técnico Manutenção Elétrica     2.171  
 Técnico Manutenção Instrumentação     1.216    Técnico Administração     2.180  
 Projetista Mecânico     1.258    Ajudante Motorista Granel     2.307  
 Técnico Perfuração Poços     1.309    Oficial Produção     2.760  
 Técnico Petróleo     1.372    Técnico Segurança     2.805  
 Técnico Inspeção     1.527    Técnico Suprimentos     2.953  
 Inspetor de Segurança Interna     1.624    Técnico Manutenção Mecânica     3.173  
 Técnico Contabilidade     1.648    Técnico Operações    7.533  

 Total Geral: 52.743  
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A Tabela 8 detalha as vagas abertas ao recrutamento de nível superior que 

totalizaram 50 categorias de profissionais e 25,2% das vagas totais abertas pelo 

sistema Petrobras. Neste grupo detectou-se que 16 categorias de profissionais 

respondem por 18.078 vagas ou 77,3% do total das vagas de nível superior, as 

demais 34 categorias de profissionais de nível superior foram responsáveis por 

5.313 vagas abertas ao recrutamento. 

Tabela 8: Distribuição das vagas de nível superior. 

Função Nível 
Superior   Função Nível 

Superior 
1o Grupo 

 Arquiteto                1    Engenheiro Ambiental           102  
 Arquivologista                1    Engenheiro Agrônomo           132  
 Biólogo                1    Engenheiro Inspeção           134  
 Engenheiro Cartográfico              10    Engenheiro Automação           157  
 Estatístico              19    Engenheiro Químico           192  
 Arquiteto Júnior              21    Engenheiro Equipamentos           235  
 Dentista              29    Publicitário           247  
 Pedagogo              34    Engenheiro Telecomunicações           250  
 Nutricionista              44    Enfermeiro           280  
 Analista Ambiental              46    Analista Comercializ. e Logística           293  
 Analista Financeiro Júnior/Pleno              48    Assistente Social           319  
 Engenheiro Geotécnica              54    Relações Públicas           328  
 Engenheiro Geodésica              61    Engenheiro Naval           339  
 Engenheiro Segurança Trabalho              62    Auditor           342  
 Bibliotecário              71    Engenheiro Meio Ambiente           358  
 Engenheiro Projetos              82    Médico           469  
 Psicólogo              82    Jornalista           470  

2o Grupo 
 Engenheiro Segurança           504    Engenheiro Produção           942  
 Economista           562    Contador        1.243  
 Engenheiro Eletrônico           596    Advogado Júnior/Pleno        1.495  
 Engenheiro Geólogo           600    Analista Sistemas Júnior/Pleno        1.525  
 Engenheiro Elétrico           726    Administrador Júnior/Pleno        1.660  
 Engenheiro Processamento           737    Profissional Vendas        1.715  
 Engenheiro Geofísico           759    Engenheiro Petróleo        2.003  
 Engenheiro Civil           835    Engenheiro Mecânico        2.176  

 Total Geral: 23.391  
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ao pesquisar sobre os salários ofertados pelas empresas detectou-se que, em 

sua base, as empresas partem de salários de entrada diferentes, já que os principais 

fatores para definição de remuneração são as atividades a serem desenvolvidas e 

as atividades em que estão inseridas cada uma das empresas. Quando analisados 

os maiores salários ofertados independentemente das atividades das empresas, os 

salários são próximos. Para este grupo o nível de formação é importante e se 

consiste no fator principal da construção dos salários iniciais ofertados.  

Tabela 9: Salários ofertados por empresa e nível de formação. 

Empresa  Salário 
(Menor)  

 Salário 
(Maior)  

Liquigás        891      7.474  
Fundamental        891      1.412  
Fundamental Incompleto        891      1.238  
Médio        951      2.610  
Superior     2.580      7.474  

Petrobrás     1.186      8.038  
Médio     1.186      3.161  
Superior     3.736      8.038  

Petrobrás Biocombustíveis     2.401      6.876  
Médio     2.401      2.893  
Superior     6.382      6.876  

Petrobrás Distribuidora     2.682      6.973  
Médio     2.682      3.232  
Superior     6.846      6.973  

Transpetro     1.063      8.038  
Médio     1.063      3.882  
Superior     3.954      8.038  

Fonte: elaborado pelo autor. 
Na definição das categorias para classificação por níveis de competências para 

as carreiras técnicas e administrativas dos profissionais recrutados pela Petrobrás 

no período de 2006 a 2013 a pesquisa utilizou o modelo proposto Dutra (2004) que 

propõe um modelo de desenvolvimento de competências na gestão de carreira 

baseado em eixos de carreira. Neste aspecto subdividiu-se os cargos abertos à 

contratação através dos PSP em quatro eixos principais de carreira: Gestão de 

Negócios; Engenharia, Processos e Projetos; Operações Industriais; e de Suporte. 

Dentro do eixo de carreira Gestão de Negócios Dutra (2004) inclui as trajetórias 

profissionais relativas à área comercial, marketing, logística, sistema de informação, 
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recursos humanos, suprimentos, planejamento, jurídico e relações institucionais. Já 

para o eixo de carreira relativo à Engenharia, Processos e Projetos são 

consideradas as carreiras de engenharia de processos, de produção, de 

manutenção, de desenvolvimento de produtos e industrial e os respectivos 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

Ainda em Dutra (2004), o eixo de carreira definido como Operações Industriais 

é responsável pelas trajetórias profissionais das pessoas relacionadas à produção, 

manutenção, segurança, operações de plantas piloto e de laboratórios de qualidade. 

No eixo de carreira designado como Suporte estão todas as atividades 

relacionadas ao suporte da operação como apoio a vendas, secretárias, todos os 

assistentes e as funções e atividades que complementam a operação. 

Quando realizada a distribuição das funções conforme mostra a Tabela 10, o 

principal eixo de carreira no quesito abertura de vagas ao recrutamento é o de 

operações industriais; do outro lado, o eixo de engenharia, processos e projetos é 

responsável pela maior número de funções abertas ao recrutamento. 

Tabela 10: Eixos principais de carreiras. 

Trajetórias Profissionais Funções Vagas 

Engenharia Processos Projetos 46          16.825  

Gestão de Negócios 18          17.880  

Operações Industriais 39          54.064  

Suporte 26            4.057  

Total 129          92.826  

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Dentro do eixo Gestão de Negócios conforme mostra o Quadro 2 foram 

alocadas 15 funções cujas competências essenciais elencadas pelo autor são: 

Planejamento e Organização, Comunicação e Articulação de Relacionamentos, 

Gestão do Conhecimento, Capacidade Analítica e Visão Sistêmica e a 

Multifuncionalidade que variam de intensidade e importância de acordo com a 

trajetória profissional da pessoa. 
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Quadro 4: Funções alocadas em Gestão de Negócios. 

Gestão de Negócios 

Administrador Júnior / 
Pleno Contador Técnico Administração 

Advogado Júnior / Pleno Economista Técnico Comercialização e 
Logística 

Analista Comercialização e 
Logística Jornalista Técnico Contabilidade 

Analista Financeiro Júnior / 
Pleno Profissional Vendas Técnico Informática 

Analista Sistemas Júnior / 
Pleno Publicitário Técnico Logística 

Consultor Comercial Relações Públicas Técnico Suprimentos 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O segundo grande eixo de carreira proposto é referente à Engenharia, 

Processos e Projetos onde são elencadas as competências relativas a Gestão de 

Melhorias e Inovação; Gestão do Conhecimento; Visão Sistêmica; orientação para 

Qualidade de Vida e Saúde das pessoas; para Segurança de Processos e 

Procedimentos; e o Meio Ambiente. Dentro deste eixo de carreira foram alocadas 46 

funções descritas no quadro cinco. 

Quadro 5: Funções alocadas em Engenharia, Processos e Projetos. 

Engenharia Processos Projetos 

Analista Ambiental Engenheiro Meio Ambiente Projetista Eletrônica 

Desenhista projetista Engenheiro Naval Projetista Instrumentação 

Engenheiro Agrônomo Engenheiro Petróleo Projetista Mecânico 

Engenheiro Ambiental Engenheiro 
Processamento Projetista Montagem 

Engenheiro Automação Engenheiro Produção Projetista Naval 

Engenheiro Cartográfico Engenheiro Projetos Técnico Ambiental 

  Continua. 
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  Conclusão. 

Engenharia Processos Projetos 

Engenheiro Civil Engenheiro Químico Técnico Automação 

Engenheiro Elétrico Engenheiro Segurança Técnico Eletrônica 

Engenheiro Eletrônico Engenheiro Segurança 
Trabalho Técnico Eletrônico 

Engenheiro 
Equipamentos Engenheiro Telecomunicações Técnico Estabilidade 

Engenheiro Geodésica Engenheiro Químico Técnico Geodésica 

Engenheiro Geofísico Estatístico Técnico Geologia 

Engenheiro Geólogo Projetista Técnico Instalações 

Engenheiro Geotécnica Projetista Edificações Técnico 
Telecomunicações 

Engenheiro Inspeção Projetista Elétrica  

Engenheiro Mecânico Projetista Eletromecânico   

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Um terceiro eixo de carreira conforme o Quadro 6 é formado pelas Operações 

Industriais que é o eixo responsável pela alocação de 39 das 129 funções abertas 

ao recrutamento através dos PSP do sistema Petrobras. 

As principais competências elencadas pelo modelo adotado de Dutra (2004) 

para este eixo de carreira são a orientação ao Desenvolvimento Pessoal; a 

orientação para Qualidade de Vida e Saúde das pessoas; a Segurança de 

Processos e Procedimentos; e o Meio Ambiente. 
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Quadro 6: Funções alocadas em Operações Industriais. 

Operações Industriais 

2º Oficial de Máquinas  Mecânico Técnico Inspeção 

2º Oficial de Máquinas - 
Bolsista Moço de Convés Técnico Instrumentação 

2º Oficial de Náutica Moço de Máquinas Técnico Manutenção 

2º Oficial de Náutica - 
Bolsista Motorista Caminhão Técnico Manutenção 

Elétrica 

Ajudante Carga/Descarga Oficial Manutenção Técnico Manutenção 
Eletrônica 

Ajudante Carga/Descarga 
de Produção Oficial Produção Técnico Manutenção 

Instrumentação 

Ajudante Motorista Operador Técnico Manutenção 
Mecânica 

Ajudante Motorista Granel Supridor Técnico Naval 

Caldeireiro Especializado Taifeiro Técnico Operações 

Condutor Bombeador Técnica Manutenção 
Automação Técnico Perfuração Poços 

Condutor Mecânico Técnica Manutenção 
Caldeiraria Técnico Petróleo 

Eletricista Técnico de Abastecimento Técnico Químico 

Inspetor de Segurança 
Interna Técnico Dutos Técnico Segurança 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O quarto eixo de carreira proposto é formado pela categoria de Suporte onde 

estão alocadas 26 funções que possuem atividades relacionadas ao suportar a 

operação em seus diversos segmentos de mercado e níveis, conforme o Quadro 7. 

Dentro deste eixo as principais competências elencadas pelo autor são a da 

Capacidade Analítica; a capacidade do Planejamento e Organização e a da Visão 

Sistêmica. 
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Quadro 7: Funções alocadas em Suporte. 

Suporte 

Arquiteto Auxiliar Segurança Interna Enfermeiro 

Arquiteto Júnior Auxiliar Técnico 
Administração Médico 

Arquivologista Auxiliar Técnico 
Informática Nutricionista 

Assistente Administrativo Auxiliar Técnico 
Telecomunicações Pedagogo 

Assistente Social Bibliotecário Psicólogo 

Assistente Técnico 
Suprimento Biólogo Técnico Agrícola 

Assistente Técnico 
Telecomunicações Conferente Técnico Enfermagem 

Auditor Cozinheiro Técnico Segurança 
Trabalho 

Auxiliar de Saúde Dentista   

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Na construção do modelo, após definidos os principais eixos de carreira, e 

identificadas as principais competências a serem entregues, a pesquisa passou a 

estabelecer os degraus de complexidade dentro de cada eixo de carreira e 

estabelecer faixas salariais para cada nível de complexidade enquadrando as 

funções dentro dos diferentes degraus. 

Ao final foram identificadas oito distintas faixas salariais divididas da seguinte 

forma: Faixa um de R$ 891,41 até R$1.290,00; Faixa dois de R$1.300,00 até 

R$1.650,00; Faixa três de R$1.660,00 até R$2.010,00; Faixa quatro de R$2.020,00 

até R$2.900,00; Faixa cinco de R$2.910,00 até R$3.150,00; Faixa seis de 

R$3.150,00 até R$3.810,00; Faixa sete de R$4.860,00 até R$6.790,00 e Faixa oito 

de R$6.850,00 até R$8.040,00. 

Neste aspecto é importante notar que para todas as faixas salariais é 

procedente a alocação de funções abertas ao recrutamento pelo sistema Petrobras 

através dos PSP com exceção para salários posicionados entre R$3.810,00 até 

R$4.850,00 onde inexistem vagas abertas dentro deste perfil salarial. 
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Quanto às funções, após classificadas por eixos de carreira foram inseridas 

dentro em cinco níveis para o eixo de carreira referente à Gestão de Negócios de 

acordo com os níveis de agregação de valor; no eixo de carreira Engenharia, 

Processos e Projetos também foram criados cinco níveis de complexidade e para os 

eixos de Operações Industriais e de Suporte foram criados seis e sete níveis 

respectivamente, de acordo com a complexidade e níveis de agregação de valor 

conforme o Quadro 8. 

Quadro 8: Eixos de Carreira e as Faixas Salariais do sistema Petrobras. 

  

Gestão  de 
Negócios  

Engenharia 
Processos e 

Projetos  
Operações 
Industriais  Suporte 

         
Faixa 8 

R$6.850,00 até 
R$8.040,00 

  

G5 

  

E5 

     

S7 
2.116 vagas 11.829 vagas 624 vagas 

2,3% das vagas 12,7% das vagas 0,7% das vagas 
3 funções 23 funções 5 funções 

Faixa 7 
R$4.860,00 até 

R$6.790,00    

G4 
  

E4 
     

S6 
5.575 vagas 282 vagas 1.070 vagas 

6,2% das vagas 0,3% das vagas 1,2% das vagas 

Faixa 6 
R$3.150,00 até 

R$3.810,00 
  

7 funções 

  

4 funções 

  

O6 

  

8 funções 
    20.370 vagas   
    21,9% das vagas   
    9 funções   

Faixa 5 
R$2.910,00 até 

R$3.150,00 
  

G3 

  

E3 

  

O5 

  

S5 
6,131 vagas 3.863 vagas 3.903 vagas 77 vagas 

6,6% das vagas 4,2% das vagas 4,2% das vagas 0,1% das vagas 
5 funções 12 funções 8 funções 2 funções 

Faixa 4 
R$2.020,00 até 

R$2.900,00 
  

G2 

  

E2 

  

O4 

  

S4 
3.828 vagas 850 vagas 1.654 vagas 398 vagas 

4,1% das vagas 0,9% das vagas 1,8% das vagas 0,4% das vagas 
2 funções 6 funções 2 funções 2 funções 

Faixa 3 
R$1.660,00 até 

R$2.010,00 
  

G1 

  

  

  

O3 

  

S3 
50 vagas   2.297 vagas 253 vagas 

0,1% das vagas   2,5% das vagas 0,3% das vagas 
1 função   5 funções 3 funções 

Faixa 2 
R$1.300,00 até 

R$1.650,00 
  

    

E1 

  

O2 

  

S2 
1 vaga 6.147 vagas 1564 vagas 

0,0% das vagas 6,6% das vagas 1,7% das vagas 
1 função 5 funções 4 funções 

Faixa 1 
R$ 891,41 até 
R$1.290,00 

  
      

O1 

  

S1 
19.693 vagas 71 vagas 

21,2% das vagas 0,1% das vagas 
10 funções 2 funções 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Dutra (2004). 
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Realizada a definição, classificação e distribuição das ofertas de recrutamento 

através dos PSP do sistema Petrobras nos principais eixos de carreiras e nas faixas 

de remuneração conforme Objetivo Específico III. Buscou-se analisar quais os 

profissionais mais demandados por níveis de competências de acordo com o 

Objetivo Específico IV e ao realizarmos a análise destacou-se três grandes grupos, a 

seguir: 

O primeiro grupo em importância de vagas abertas à contratação através dos 

PSP são as classificadas como O6 e O1 (Operações Industriais) que são 

responsáveis por 20.370 (21,9%) e 19.693 (21,2%) do total das vagas abertas ao 

recrutamento. Nestas categorizações os profissionais recrutados encontram-se na 

faixa salarial (F6) de R$3.150,00 a R$3.810,00 para os classificados como O6 e de 

(F1) R$891,00 a R$1.290,00 para classificados como O1. Neste eixo de carreira 

segundo Dutra (2004) identificam-se como principais competências profissionais a 

orientação para o desenvolvimento pessoal profissional; a orientação para o trabalho 

com procedimentos; a segurança de processos e das pessoas; gestão da qualidade; 

e no uso racional dos recursos naturais em respeito ao meio ambiente. 

O segundo grupo em importância diz respeito às vagas abertas à contratação 

classificadas como E5 (Engenharia, Processos e Projetos) que é responsável por 

11.829 (12,7%) do total de vagas abertas no período, nesta categoria os 

profissionais recrutados encontram-se na faixa salarial (F8) de R$6.850,00 até 

R$8.040,00. Nestes identificam-se como principais competências profissionais 

propostas em Dutra (2004) a orientação para a gestão de melhorias; a gestão da 

inovação; a gestão do conhecimento; a visão sistêmica e complementam o perfil de 

competências deste grupo de profissionais as competências voltadas aos 

procedimentos; segurança de processos e das pessoas; gestão da qualidade; e do 

uso racional dos recursos. 

O terceiro grupo em importância é representado pelas vagas abertas a 

contratação classificadas como G3 e G4 que respondem por 6.131 (6,6%) e 5.755 

(6,2%) do total de vagas abertas no período, nesta categoria encontram-se os 

profissionais na faixa salarial (F5) de R$2.910,00 a R$3.150,00 para G3 e na faixa 

salarial (F6/F7) de R$3.150,00 a R$6.790,00 para G4. Ainda em Dutra para estes 

grupos de profissionais as competências profissionais relevantes são a capacidade 

de planejamento e de organização; a facilidade de comunicação e da articulação de 
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relacionamentos; a multifuncionalidade com capacidade analítica; a visão sistêmica; 

e a capacidade da gestão do conhecimento. 

Na Tabela 11 a pesquisa apresenta a distribuição de todas as funções pelos 

níveis propostos e representados nas faixas de remunerações com os valores dos 

salários trazidos a valor presente de julho/2013 de acordo com a variação integral do 

INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor. 

Tabela 11: Funções, faixas salariais e níveis de complexidade. 

Função Salário 
(R$) Posição 

  
Função Salário 

(R$) Posição 

Técnico Eletrônico  1.652,62  E1 
 

Ajudante Carga/Descarga  1.238,45  O1 
Desenhista projetista  2.028,87  E2 

 
Ajudante Carga/Descarga Produção     891,41  O1 

Projetista  2.257,11  E2 
 

Ajudante Motorista     930,94  O1 
Projetista Eletromecânico  2.257,11  E2 

 
Ajudante Motorista Granel     951,10  O1 

Técnico Automação  2.611,23  E2 
 

Moço de Convés  1.063,44  O1 
Técnico Geodésica  2.897,06  E2 

 
Moço de Máquinas  1.063,44  O1 

Técnico Instalações  2.148,38  E2 
 

Oficial Manutenção  1.187,78  O1 
Projetista Edificações  3.115,03  E3 

 
Oficial Produção  1.158,79  O1 

Projetista Elétrica  3.144,61  E3 
 

Supridor  1.254,95  O1 
Projetista Eletrônica  3.144,68  E3 

 
Taifeiro  1.289,39  O1 

Projetista Instrumentação  3.144,61  E3 
 

2º Oficial de Máquinas Bolsista  1.612,46  O2 
Projetista Mecânico  3.144,61  E3 

 
2º Oficial de Náutica Bolsista  1.612,46  O2 

Projetista Montagem  3.144,61  E3 
 

Caldeireiro Especializado  1.401,55  O2 
Projetista Naval  3.144,61  E3 

 
Mecânico  1.438,71  O2 

Técnico Ambiental  3.113,54  E3 
 

Motorista Caminhão  1.411,90  O2 
Técnico Eletrônica  2.966,90  E3 

 
Condutor Bombeador  2.006,25  O3 

Técnico Estabilidade  3.144,61  E3 
 

Condutor Mecânico  2.006,25  O3 
Técnico Geologia  3.144,61  E3 

 
Eletricista  2.006,25  O3 

Técnico Telecomunicações  3.146,84  E3 
 

Operador  1.696,36  O3 
Engenheiro Cartográfico  5.583,56  E4 

 
Técnico Instrumentação  1.688,39  O3 

Engenheiro Químico  5.182,58  E4 
 

Inspetor de Segurança Interna  2.165,49  O4 
Engenheiro Segurança Trab.  5.048,70  E4 

 
Técnico Naval  2.611,23  O4 

Estatístico  6.466,95  E4 
 

2º Oficial de Máquinas   3.081,69  O5 
Analista Ambiental  7.324,40  E5 

 
2º Oficial de Náutica  3.081,69  O5 

Engenheiro Agrônomo  7.021,76  E5 
 

Técnica Manutenção Caldeiraria  3.144,61  O5 
Engenheiro Ambiental  6.909,88  E5 

 
Técnico de Abastecimento  2.933,97  O5 

Engenheiro Automação  8.038,24  E5 
 

Técnico Inspeção  3.065,00  O5 
Engenheiro Civil  6.900,26  E5 

 
Técnico Manutenção  3.051,97  O5 

Engenheiro Elétrico  7.566,88  E5 
 

Técnico Manutenção Eletrônica  3.144,61  O5 
Engenheiro Eletrônico  7.530,32  E5 

 
Técnico Químico  2.953,09  O5 

Engenheiro Equipamentos  7.473,88  E5 
 

Técnica Manutenção Automação  3.382,05  O6 

     

 
Continua.  
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 Continuação.  

Função Salário 
(R$) Posição 

  
Função Salário 

(R$) Posição 

Engenheiro Geodésica  6.967,78  E5 
 

Técnico Dutos  3.807,05  O6 
Engenheiro Geofísico  7.473,88  E5 

 
Técnico Manutenção Elétrica  3.171,57  O6 

Engenheiro Geólogo  7.473,88  E5 
 

Técnico Manutenção Instrumentação  3.196,41  O6 
Engenheiro Geotécnica  8.038,24  E5 

 
Técnico Manutenção Mecânica  3.166,22  O6 

Engenheiro Inspeção  7.473,88  E5 
 

Técnico Operações  3.205,62  O6 
Engenheiro Mecânico  7.649,58  E5 

 
Técnico Perfuração Poços  3.150,28  O6 

Engenheiro Meio Ambiente  7.156,26  E5 
 

Técnico Petróleo  3.202,05  O6 
Engenheiro Naval  7.699,62  E5 

 
Técnico Segurança  3.218,70  O6 

Engenheiro Petróleo  7.594,81  E5 
 

Conferente  1.247,91  S1 
Engenheiro Processamento  7.731,77  E5 

 
Cozinheiro  1.289,39  S1 

Engenheiro Produção  7.023,78  E5 
 

Assistente Administrativo  1.343,87  S2 
Engenheiro Projetos  6.890,43  E5 

 
Auxiliar Segurança Interna  1.347,59  S2 

Engenheiro Segurança  7.701,44  E5 
 

Auxiliar Técnico Administração  1.324,08  S2 
Engenheiro 
Telecomunicações  7.238,62  E5 

 

Auxiliar Técnico Telecomunicações  1.401,55  S2 

Engenheiro Químico  6.973,27  E5 
 

Auxiliar de Saúde  2.006,25  S3 
Consultor Comercial  1.665,19  G1 

 
Auxiliar Técnico Informática  1.708,09  S3 

Técnico Administração  2.642,96  G2 
 

Técnico Segurança Trabalho  1.803,33  S3 
Técnico Contabilidade  2.659,48  G2 

 
Assistente Técnico Suprimento  2.299,02  S4 

Profissional Vendas  2.973,36  G3 
 

Técnico Enfermagem  2.664,81  S4 

Técnico Comerc. e Logística  3.129,81  G3 

 

Assistente Técnico 
Telecomunicações  3.075,72  S5 

Técnico Informática  3.144,61  G3 
 

Técnico Agrícola  2.993,67  S5 
Técnico Logística  3.144,61  G3 

 
Arquiteto Júnior  5.351,66  S6 

Técnico Suprimentos  3.126,05  G3 
 

Assistente Social  6.452,56  S6 
Administrador Júnior / Pleno  6.634,63  G4 

 
Auditor  5.083,53  S6 

Analista Financeiro Jr/Pl  4.853,42  G4 
 

Biólogo  4.865,41  S6 
Analista Sistemas Jr/Pl  6.780,48  G4 

 
Dentista  6.539,28  S6 

Contador  6.546,63  G4 
 

Enfermeiro  6.520,80  S6 
Economista  5.967,78  G4 

 
Nutricionista  6.466,95  S6 

Jornalista  4.933,69  G4 
 

Pedagogo  4.980,81  S6 
Publicitário  6.304,63  G4 

 
Arquiteto  6.973,27  S7 

Advogado Júnior / Pleno  6.910,69  G5 
 

Arquivologista  6.973,27  S7 
Analista Comerc. e Logística  7.713,35  G5 

 
Bibliotecário  7.146,17  S7 

Relações Públicas  6.936,67  G5 
 

Médico  7.178,39  S7 

        Psicólogo  6.936,67  S7 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o objetivo geral da pesquisa de classificar e quantificar quais 

foram os profissionais recrutados pelo sistema Petrobrás por níveis de competências 

através dos PSP no período de 2006 a 2013, foram objetos de investigação e 

análise desta pesquisa os 29 editais de recrutamento realizados através de PSP e 

seus respectivos 46 editais de retificação. 

Na primeira etapa da pesquisa foram detectadas 92.826 vagas abertas ao 

recrutamento através dos PSP frente a uma efetiva contratação no período de 

32.207 profissionais, o que pode significar descompasso entre a previsão e a 

necessidade de contração. Nesta etapa a pesquisa identificou ainda que 56,8% das 

vagas abertas ao recrutamento são para profissionais com formação de nível médio 

e que nenhuma das empresas do sistema Petrobras abriu vagas de nível gerencial 

caracterizando que estas se abastecem para posições gerenciais de recursos 

humanos recrutados através dos PSP, que, uma vez aprovados e convocados 

iniciam sua trajetória profissional com a possibilidade de construir suas trajetórias 

ascendentes dentro da empresa a qual pertence alcançando posições gerenciais, 

por outro lado, as empresas do sistema Petrobras para determinados cargos eletivos 

podem valer-se de indicações ou nomeações quando assim seus respectivos 

estatutos internos permitam. 

Em sua segunda etapa a pesquisa buscou definir as categorias de 

classificação para as carreiras técnicas e administrativas e, dentro deste contexto e 

de acordo com o modelo teórico proposto por Dutra (2004), as funções abertas ao 

recrutamento através dos PSP foram classificadas em quatro categorias a seguir: 

Engenharia, Processos e Projetos; Operações Industriais; Gestão de Negócios e 

Suporte. Nesta etapa evidenciou-se que 76,4% das vagas abertas nos PSP são 

referentes aos eixos de carreira de Engenharia, Processos e Projetos e o de 

Operações Industriais. 

O cruzamento das informações sobre 56,8% das vagas abertas ao 

recrutamento serem destinadas a profissionais com formação de nível médio, aliada 

aos 76,4% de vagas relacionas ao processo fabril, seguido do detalhado 

desmembramento das funções e das quantidades de vagas apresentadas na 

pesquisa e somados ao fato da não abertura de vagas de nível gerencial evidencia 
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que as empresas do sistema Petrobras utilizam como porta de entrada 

preferencialmente de profissionais de nível médio com formação técnica. 

Em sua terceira etapa a pesquisa buscou classificar, qualificar e distribuir as 

funções nos eixos de carreira de acordo com o modelo proposto de gestão por 

competências, sendo estas distribuídas por oito níveis de complexidade dentro de 

seus respectivos eixos de carreira identificando e quantificando quais os 

profissionais mais demandados por níveis de competências. Evidenciando que os 

profissionais relacionados ao eixo de carreira de operações industriais de nível 

médio representam 37.838 vagas, ou, 40,3% do total de vagas ofertadas, um 

segundo grupo pode ser formado por profissionais de nível superior alocados nos 

eixos de carreiras de engenharia, processos e projetos; e de gestão de negócios 

sendo responsáveis por 21.697 vagas ofertadas, ou, 23,4% do total de vagas 

abertas. 

Pode ser considerada uma limitação da pesquisa o fato desta considerar 

somente as vagas do sistema Petrobras, pois há também uma demanda de 

profissionais nas empresas privadas e na rede de fornecedores, não contemplados 

nesta pesquisa. Sugere-se que, se houver acesso aos dados de recrutamento 

destas empresas ou mesmo aos dados do CAGED por empresa, que sejam 

levantados estes dados e comparados aos desta pesquisa. 

Esta pesquisa busca contribuir para o campo da gestão e da formação de mão 

de obra provendo uma análise qualitativa e quantitativa sobre quais foram os 

profissionais recrutados pelo sistema Petrobrás por níveis de competência no 

período de 2006 a 2013, após a descoberta do pré-sal. A grande inquietação do 

autor se estabelece na expectativa de poder contribuir para que centros formadores 

possam adequar e adaptar-se de forma a atender à demanda futura, além de reduzir 

as falsas expectativas no mercado de mão de obra geradas pelas notícias e 

comunicações feitas publicamente sobre os benefícios da descoberta do pré-sal. 

Os resultados também abrem campo para pesquisas sobre as ofertas dos 

profissionais pelos centros de formação, pela análise dos currículos e comparação 

com as competências exigidas para estes profissionais; comparação das 

contratações do setor com outros setores da economia; análise da retenção destes 

profissionais em função da competitividade de talentos pelo mercado; dentre outras, 
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sempre visando os auxiliar órgãos públicos e as instituições de ensino a equilibrarem 

a oferta e demanda de profissionais no mercado de trabalho. 
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