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O nosso DNA
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“Inovar é nosso DNA”

• FPSO Seillan, primeiro

com posicionamento

dinâmico

• ANM para 2.000 m

Campo de Enxova

• Sistema de Produção
Antecipada

• Primeiras linhas flexíveis

Campo de Garoupa

• Primeiro FPSO Tower-Yoke

• Manifold atmosférico

Campo de Marlim

• Sonda Sedco 709 que 

descobriu Marlim

• Piloto P-20

Campo de Roncador

• FPSO Seillan, primeiro

com posicionamento

dinâmico

• ANM para 2.000 m

Campo de Enxova

• Sistema de Produção
Antecipada

• Primeiras linhas flexíveis

Campo de Garoupa

• Primeiro FPSO Tower-Yoke

• Manifold atmosférico

Campo de Marlim

• Sonda Sedco 709 que 

descobriu Marlim

• Piloto P-20

Campo de RoncadorPrimeiro Poço de Produção no Pré-Sal da Bacia de Campos



5

reflete a nossa história

O nosso DNA
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Principais tecnologias ligadas ao desenvolvimento do Pré-sal

Bóia de 
suporte 
de risers

Steel
catenary
risers Steel

lazy wave
risers mais 
profundos Risers

flexíveis 
mais 
profundos

Risers flexíveis com 
monitoramento 

integrado 
da armadura 

de tração

Poço submarino mais 
profundo perfurado com 
PMCD

Primeiro uso 
intensivo de 

completação
inteligente 

em água 
ultraprofunda Separação 

de CO2

associada à 
reinjeção

Primeiro uso do 
método de injeção 
WAG em água 
ultraprofunda

Poço submarino mais 
profundo com injeção de 
CO2
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O uso dessas 

tecnologias ajudou a 

viabilizar a produção do 

Pré-sal e reduziu os custos 

de extração
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e a nossa identidade

reflete a nossa história

O nosso DNA
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2010

1973

Centro de Pesquisas da Petrobras

Área total - 308 mil m2

227 laboratórios

Mais de 8 mil equipamentos

104
Suporte

1199
P&D

722
Prestadores de 

Serviços

1303
Empregados

373
Técnicos

428
Graduados

296
Mestres

206
Doutores
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Canada

USA

Japan Australia

Argentina

COMPANIES AND SUPPLIERS
 Parcerias com mais de 62 Universidades e 25 Institutos de Pesquisa no exterior

 Parcerias com mais de 120 Universidades e Institutos de Pesquisa brasileiros

 Criação de Infraestrutura laboratorial na Academia

 Mais de 270 inaugurações de laboratórios desde 2009

 2 vezes a área construída do Cenpes

Europe

Parcerias Tecnológicas ajudam a Companhia a superar desafios

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJnMDftZzTAhXCHZAKHVYvAD4QjRwIBw&url=http://br.total.com/pt-br&psig=AFQjCNE-YSFrMI4Qg2_wF7fDtu0kRxEt2w&ust=1492000664213884
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJnMDftZzTAhXCHZAKHVYvAD4QjRwIBw&url=http://br.total.com/pt-br&psig=AFQjCNE-YSFrMI4Qg2_wF7fDtu0kRxEt2w&ust=1492000664213884
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivyZKptZzTAhUBPpAKHbBJC5wQjRwIBw&url=http://www.oneshift.com/news/6939/shell-promotion-spend-30-and-pay-with-visa-card-to-win&psig=AFQjCNFdukWDtDUcDE3AcGVTBIV4MkZ3dQ&ust=1492000529861279
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivyZKptZzTAhUBPpAKHbBJC5wQjRwIBw&url=http://www.oneshift.com/news/6939/shell-promotion-spend-30-and-pay-with-visa-card-to-win&psig=AFQjCNFdukWDtDUcDE3AcGVTBIV4MkZ3dQ&ust=1492000529861279
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih1NSLtpzTAhWBgZAKHZ0hC0EQjRwIBw&url=https://www.naccma.org/member-spotlight/&psig=AFQjCNGovOg61GA60VCK9oi33fvocj6Crw&ust=1492000757911336
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih1NSLtpzTAhWBgZAKHZ0hC0EQjRwIBw&url=https://www.naccma.org/member-spotlight/&psig=AFQjCNGovOg61GA60VCK9oi33fvocj6Crw&ust=1492000757911336
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji-PKvtpzTAhUOPJAKHR2aDegQjRwIBw&url=http://www.galpenergia.com/&psig=AFQjCNHF_1WWVsRNwPPO90KFanNR8Q9McQ&ust=1492000833689687
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji-PKvtpzTAhUOPJAKHR2aDegQjRwIBw&url=http://www.galpenergia.com/&psig=AFQjCNHF_1WWVsRNwPPO90KFanNR8Q9McQ&ust=1492000833689687
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nos possibilita enfrentar novos desafios

e a nossa identidade

reflete a nossa história

O nosso DNA
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Análise de
incerteza 

Análise de Micro e 
Nano- fósseis

Petrofisica Digital

Tecnologias Digitais em Geociências

Desafio: As Geociências utilizam a  identificação visual de 

imagens como ferramenta básica (mapas, figuras, seções 

sísmicas, fósseis, lâminas).  Estes trabalhos são interpretativos 

(portanto embutem incertezas), consomem tempo e 

demandam longo treinamento do intérprete.

Solução Tecnológica:  Utilizar o aprendizado de máquina para 

diminuir o tempo de execução de trabalhos, melhorando sua 

qualidade e propiciando aumento do fator de sucesso 

exploratório e do fator de recuperação.
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Unidade Autônoma de Intervenção 
em Poços

Teste do sistema de movimentação 
do robô para intervenção de dutos

Teste do robô para intervenção em 
poços no sítio de Atalaia

Desafio: Alto custo de intervenção em poços para garantia da 

produção em operações de light workover.

Solução Tecnológica:  Intervenção em poços e dutos de 

produção com robôs autônomos, lançados por meios distintos 

das sondas de perfuração e completação.



18

Desafio: Limitação da capacidade de produção de óleo do FPSO, 

pelo porte da planta de processamento de gás natural em campos 

com RGO* e teor de CO2 elevados.

Solução Tecnológica:  Desenvolvimento e qualificação em TRL** 8 

(teste de aceitação em escala comercial) da tecnologia de 

separação submarina de CO2 e gás natural, em alta pressão 

(patente Petrobras),  visando reduzir a RGO do fluido produzido.

*   RGO - Razão Gás-Óleo
** TRL - Technology Readiness Level

Separação de CO2 em Fase Densa
Hi-Sep
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Robô para Automatização da Pintura de Grandes 
Superfícies

Desafio: Baixa produtividade  e dificuldades operacionais 

(risco de SMS) para a realização da tarefa.

Solução Tecnológica:  Sistema automatizado para pintura de 

grandes áreas planas e verticais, composto por um robô 

movimentado através de cordas fixadas à borda da unidade, 

controlado à distância.

Assista o vídeo



21

Evolução do 
sistema de 

Completação
Inteligente

Digital Twin

Desafio: Alto custo de atuação em campo e complexidade de operação nas 

análises do sistema de produção.

Solução Tecnológica:  Desenvolvimento de uma réplica digital dinâmica e 

integrada do sistema de produção, incluindo: reservatórios, poços, 

sistemas submarinos e top-side. Possibilitando minimização da 

necessidade de intervenções físicas nos ativos de produção através de 

atuação virtualizada em processos como: 

(i) caracterização do ativo, (ii) gerenciamento proativo do reservatório e 

(iii) planejamento e otimização do ativo, (iv) monitoramento de 

equipamentos e (v) análises para garantia de fluxo.
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Eólica Offshore

Desafio: Desenvolver oportunidade de negócios em geração 

de energia com baixa emissão de carbono com vantagens 

comparativa em relação aos competidores.

Solução Tecnológica:  Conhecimento do perfil dos ventos, das 

fundações mais adequadas, das alternativas de interligação 

com Sistema Interligado Nacional,  da Infraestrutura Logística e 

Cadeia de Suprimentos, dos custos de implantação e operação.
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Fórmula 1

Desafio: Desenvolver melhores produtos para nossos clientes 

através da parceria com McLaren e Renault.

Solução Tecnológica: Aperfeiçoamento de produtos utilizados 

em ambiente de competição automotiva: (i) gasolina para 

componentes de alta performance do motor, (ii) óleo 

lubrificante para redução das perdas de potência por atrito e 

desgaste do motor e (iii) óleo de transmissão para maior 

durabilidade e performance das engrenagens da transmissão.
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para expandir a inovação em nosso negócio

nos possibilita enfrentar novos desafios

e a nossa identidade

reflete a nossa história

O nosso DNA
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Já fizemos investimentos em ICTs

158

448

390

533

629

541 530

773

608 624

568
546

658

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investimentos em Universidades e

Instituições de P&D Brasileiras

Cooperação com as 

Universidades e Instituições

Infraestrutura em P&D

Projetos de P&D e

Serviços Tecnológicos

In
v
e
st

im
e
n
to

s

Tempo

98%

2%

2017

Obrigações de investimento 

em P&D com ICTs 

credenciadas

0.5 % 

da receita bruta dos 

campos de alta produtividade

Sistema Regulatório Brasileiro (ANP)

(R
$
 m

il
h
õ
e
s)
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Pesquisa 
básica

Pesquisa 
aplicada

Desenvolvimento 
do protótipo

Aumento de 
escala (piloto)

Inserção no 
mercado

Expansão 
comercial

Consolidação

E no futuro, queremos investir tanto em ICTs quanto em Empresas

From paper to invoice!

Termos de Cooperação com ICTs OGCI Climate Investments (OGCI CI)

“Centro de Pesquisa em 
Tecnologias Digitais”

FAPESP (Jan/2019)
ICTs de SP

“Projetos de P,D&I e Desafios de Inovação”

SEBRAE (Dez/2018)
EBTs em estágio de aceleração e ICTs

“Projetos de P,D&I”

FINEP (Jan/2019)
Empresas de todos os portes e ICTs

Edital SENAI de Inovação (Categoria C)

FIP PETROBRAS
Venture Capital

Early Stage Late Stage

Em execução

Em planejamento

Vale da Morte Tecnológico Vale da Morte Comercial
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...mas ainda precisamos encontrar o modelo para os projetos entre...

Universidades e 

Institutos de Pesquisas

Operadoras Empresas Fornecedoras

Inovação baseada 
em Pesquisa
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Para gerar mais spin-offs dos projetos de P&D

Empresa Produto / Serviço

INTELLIE Software de Inteligencia Artificial

ARBRA Reparo estanque-estrutural para dutos flexíveis submarinos

DELTA CO2 Serviços de assessoria e consultoria técnico-científica

INSTOR Especializada no desenvolvimento sistemas robóticos

NANOX
Desenvolve, produz e comercializa soluções em
nanotecnologia para o setor industrial

NOVATEC
Reforço e reparo de estruturas com as tecnologias de colagem
com adesivos estruturais e materiais compósitos

SOURTEC
Qualificação e testes de componentes e materiais em meios
corrosivos

TECHNOMAR
Pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços na área de
análise dinâmica de sistemas offshore
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...outros exemplos de spin-offs

Empresa Produto / Serviço

OCEÂNICA Engenharia naval especializada

TECHNOMAR Hidrodinâmica computacional

SÓLIDO ENGENHARIA Dimensionamento estrutural de embarcações e plataformas

INTEGRAL
(Monflex, Provus, Ativa,
Subsin, Pipeway)

Serviços de inspeção e monitoramento submarino

PAM MEMBRANAS Membrana H2O (remoção de sólidos)

AMBIDADOS
(Holos e Navicom) - UFRJ

Boia oceanográfica (teste de campo na UO-BS) + ondaleta

DETAX UFRJ
Sistema de monitoração e diagnóstico de vibrações de grandes
máquinas

ITC TERM UFSC Trocador de calor compacto
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Tecnologias 
Disruptivas

Estamos atuando em dois eixos adicionais para potencializar 
nossos resultados

Interação 
com Startups
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Seja através do desenvolvimento interno de tecnologias 
disruptivas e com maior impacto na geração de valor

Ciclos dinâmicos de 
direcionamento 
estratégico

Ideação colaborativa

Intraempreendedorismo

Grupos de trabalho 
multifuncionais e 
disciplinares

Prototipagem e 
experimentação

Inovações

Incrementos

Invenções

i9Novo processo sistematizado 
para inovação e disrupção
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Seja através do desenvolvimento do ecossistema de startups

PETROBRAS
STARTUPS

Produtos e modelos de negócio 
inovadores e disruptivos

Desenvolvimento ágil de inovações

Incorporação estratégica de novos 
negócios

Renovação da cultura de inovação

Fontes de recursos financeiros

Base de clientes, investidores e 
rede de mentores

Prova de conceito e validação de 
soluções tecnológicas

Visibilidade de mercado

Edital SEBRAE de 
Desafios de Inovação

(P,D&I e aceleração de negócios)

Captura, Utilização e 
Armazenamento de Carbono

Tecnologias 
Digitais

Energias 
Renováveis

Nanotecnologia

Corrosão

Catalisadores

Como iremos começar?

Por que?

Benefícios 
Mútuos
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Buscamos ganhos exponenciais com a transformação digital de nossos 
produtos e processos

Com tecnologias 
aplicadas ao negócio...

...e a sua gestão.
SofIABlockchain

Cenpes 
Mobile

Machine
Learning

Realidade
Virtual

HPC

Machine
Learning

Big Data
Analytics

IoT Manufatura 
Aditiva

Robótica Digital Twins

Computação
Quântica

Computação
Cognitiva

Realidade
Aumentada

Wearables

AR+
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através de iniciativas mobilizadoras

para expandir a inovação em nosso negócio

nos possibilita enfrentar novos desafios

e a nossa identidade

reflete a nossa história

O nosso DNA
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Prêmio 
Petrobras de 
Tecnologia
—

Prêmio 
Inventor
—

Reconhece e estimula a parceria com a comunidade 
científica e identifica oportunidades de novas parcerias 
(EBTs e universidades).

Reconhece e recompensa, desde 2001, empregados 
e parceiros pela contribuição no  desenvolvimento 
de novas tecnologias aplicadas à indústria.

Hackathon
—

Gera colaboração e incentiva inovação voltada para a 
transformação digital. Foram realizados dois Hackathons da 
Petrobras em setembro de 2018: um interno, no Cenpes, e outro 
externo na Rio Oil & Gas.

Iniciativas mobilizadoras

Setembro de 2018

Dezembro de 2018
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Petrobras 
Expo 
Robotics
—

Fomenta pesquisa em robótica, networking e transformação 
digital entre empregados Petrobras, institutos de pesquisa, 
empresas especializadas e operadores da indústria. A primeira 
edição será realizada de 27 a 29 de novembro de 2018.

Cria oportunidade de troca de experiências e conexão entre 
inovadores, empreendedores e inventores em um espaço 
pensado para viabilizar a prototipação rápida.

Garagem de 
Inovação 
(Fab-lab)
—

Iniciativas mobilizadoras

Novembro de 2018

Julho de 2018
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