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E
stá para sair do forno 
uma nova resolução 
da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) 

alterando pontos críticos das 
regras de aplicação dos recursos 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I), vigentes nos 
contratos de concessão para 
exploração, desenvolvimento e 
produção de hidrocarbonetos. 

As mudanças dessas regras 
vêm provocando polêmicas e de-
bates acirrados, dentro e fora das 
audiências públicas realizadas 
pela ANP – a primeira em julho 
de 2014 e a segunda em agosto 
deste ano. Há críticas ferrenhas 
por parte das companhias petro-
líferas, que geram estes recursos, 
e empresas da cadeia de óleo 
e gás, que têm de investir em 
inovação para atender aos novos 
desafios da indústria, como tam-
bém por parte da comunidade 
científica brasileira.

Um dos pilares da indústria 
moderna de petróleo e gás, que 
vem avançando por novas fron-
teiras e cenários cada vez mais 
complexos, o PD&I vem sendo 
‘abastecido’ no Brasil por uma 
pequena fatia da receita bruta 
dos campos que pagam parti-
cipação especial (PE). Isto é: 
uma parcela do lucro líquido (e 

não do valor da produção) dos 
principais campos do país, que 
respondem por parte expres-
siva do volume total de hidro-
carbonetos extraídos em terra 
e mar.

Uma fatia pequena, de 0,5% 
a 1%, de acordo com o regime 
(concessão, partilha ou cessão 
onerosa), mas que somou, de 

especial: PD&I

A ProPostA dE mudAnçA nAs ‘rEgrAs do jogo’ dos invEstimEntos obrigAtórios 

Em PEsquisA, dEsEnvolvimEnto E inovAção (Pd&i) Em ExPlorAção E Produção dE 

PEtrólEo E/ou gás nAturAl no PAís colocA Em xEquE A AutonomiA dAs PEtrolEirAs 

nA gEstão dEssEs rEcursos, quE somArAm cErcA dE 10 bilhõEs nA últimA décAdA. 

no Ano dE 2014, A AgênciA nAcionAl do PEtrólEo, gás nAturAl E biocombustívEis 

(AnP) rEAlizou duAs AudiênciAs PúblicAs PArA dEbAtEr As minutAs dAs ProPostAs 

dE rEvisão dA rEsolução AnP n. 33/2005 E do rEgulAmEnto técnico AnP n. 5/2005, 

quE trAtAm dAs rEgrAs dE APlicAção dos rEcursos dE Pd&i, dA cláusulA PrEsEntE 

nos contrAtos dE concEssão PArA ExPlorAção, dEsEnvolvimEnto E Produção 

dE PEtrólEo E gás nAturAl. o mAior quEstionAmEnto é quE A ProPostA continuA 

trAtAndo como Públicos os invEstimEntos PrivAdos, Ao EstAbElEcEr rEgrAs 

sobrE o dirEcionAmEnto dEstEs rEcursos.

Obrigação total anual e acumulada em R$ bilhões
26,0

Barril Brent: foi utilizado a previsão da EIA, de US$ 57.58 em 2015, US$ 75.00 em 2016  
e US$ 91.84 para os anos seguintes.

Dólar: foi usado a previsão da SPE, de R$ 2,57 em 2015, R$ 2,64 em 2016  
e R$ 2,68 para os anos seguintes.
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1998 até julho deste 
ano, quase R$ 10,5 
bilhões em recursos 
para PD&I. E com a 
previsão de chegar 
a R$ 26 bilhões até 
2024.

Cláusula 
estratégica

A Lei do Petróleo 
(Lei n. 9.478/97), 
além de abrir o se-
tor para companhias 
estrangeiras, ao 
criar a ANP, atribuiu 
ao órgão fiscali-
zador também o 
papel de estimular a 
pesquisa e a adoção 
de novas tecnolo-
gias na exploração, 

produção, transporte, refino e 
processamento. 

Tal tarefa foi reforçada com a 
Resolução ANP n. 33/2005 (um 
ano antes da descoberta do pré-
-sal) e o Regulamento Técnico 
ANP n. 5/2005, os quais estabe-
leceram os critérios e requisitos 
para destinação dos recursos 
gerados pela cláusula de PD&I 
dos contratos referente aos in-
vestimentos obrigatórios das oil 
companies. 

Da rodada zero, em 1998, até 
o 10º leilão de licitações de áreas 
exploratórias, realizado em 2008, 
foi estabelecido que 1% da recei-
ta bruta dos campos que pagam 
participação especial (PE) seria 
direcionado a P&D, dos quais 
pelo menos 50% seriam aloca-
dos em instituições de ciência e 
tecnologia (ICTs) credenciadas 
pela agência. As empresas da ca-
deia de óleo e gás, incluindo as 
petroleiras, ficaram autorizadas 
a utilizar até 50% destes recur-
sos internamente em PD&I. Em 
2009, houve uma alteração no 
percentual relativo às empresas, 

Distribuição dos recursos  
de PD&I autorizados,  
por estado e região.

Recursos Autorizados por Área – 2006 a 07/2015

Área Nº de Projetos Recursos (R$) Recursos(%)

Exploração 151 267.599.098 5,80

Produção 334 799.856.233 17,34

Abastecimento 238 444.989.038 9,64

Gás Natural 16 30.055.806 0,65

Biocombustíveis 108 176.547.791 3,83

Meio Ambiente 122 214.751.122 4,65

Estudos de 
Bacias com Aqui-
sição de Dados

19 460.401.985 9,98

Temas Transver-
sais e Outros

120 380.803.581 8,25

Recursos Huma-
nos – PRH

183 505.772.399 10,96

Recursos Huma-
nos - Ciência sem 
Fronteiras

22 869.711.396 18,85

Recursos Huma-
nos – Prominp*

6 432.879.361 9,38

Recursos Huma-
nos – Outros**

9 30.731.405 0,67

Total 1.328 4.614.099.215 100,00
Fonte: SPD/ANP.
* Inclui as despesas previstas nos projetos: PNQP/Prominp, Ciaga/Marinha do Brasil e Ciaba/
Marinha do Brasil. Inclui despesas de infraestrutura laboratorial no valor de R$ 66.388.520,60.
** Inclui despesas de infraestrutura laboratorial no valor de R$ 14.974.779,52.

Quem decide o que é prioritário em PD&I? 

Região Nº de projetos Recursos (R$) % sobre o total

Sudeste 788 2.057.868.489 44,60

Nordeste 267 732.763.539 15,88

Sul 199 389.265.279 8,44

Norte 20 84.189.327 1,82

Centro-Oeste 34 61.757.820 1,34

Nacional 20 1.288.254.761 27,92

Total 1.328 4.614.099.215 100Fonte: ANP



34    TN Petróleo 103

sendo estabelecido um mínimo 
de 10% para as fornecedoras e 
até 40% para as petroleiras.

Nos primeiros seis anos, o 
montante gerado pela Petro-
bras, única produtora no país 
até então, foi de pouco mais 
de R$ 840 milhões, alcançando 
no final da primeira década 
da vigência dessa regra (2007) 
quase R$ 3 bilhões, dos quais 
menos de R$ 23 milhões oriun-
dos de outras petroleiras, que 
começaram a produzir no Brasil 
a partir de 2007. 

De 2008 a 2014, o crescimen-
to da produção, aumento da pro-
dutividade em campos gigantes 
e, principalmente, início da ex-
tração de óleo e gás na camada 
do pré-sal, provocaram um salto 
no volume de investimentos obri-
gatórios, que alcançou R$ 10,16 
bilhões no final de 2014. Ou seja: 
os últimos sete anos geraram 
mais que o dobro de recursos em 
relação aos dez primeiros.

Segundo dados da Superin-
tendência de Pesquisa e Desen-
volvimento Tecnológico da ANP, 

do total de obrigações geradas 
até hoje, incluindo o primeiro se-
mestre de 2015 (mais de R$ 190 
milhões), já foram autorizados 
quase 50%: R$ 4,6 bilhões foram 
destinados a 1.328 projetos, em 
desenvolvimento em unidades 
de pesquisa de universidades, 
centros de pesquisa, Marinha e 
instituições diversas, espalha-
das por 23 estados – incluindo 
programas de capacitação de 
recursos humanos que envolvem 
várias instituições no Brasil.

A cláusula de PD&I também 
está nos contratos feitos den-
tro dos novos regimes: no de 
partilha, o índice é 1% da receita 
bruta do campo de Libra, que 
reúne Petrobras, a francesa Total, 
a anglo-holandesa Shell e as 
chinesas CNPC e CNOOC, com 
as mesmas regras da concessão. 
Já na cessão onerosa, vigora o 
índice de 0,5% da receita bru-
ta dos campos declarados pela 
Petrobras, sendo que o total de 
recursos será alocado exclusiva-
mente para as ICTs credenciadas 
pela ANP (cerca de 600 em todo 
o Brasil).

Mudança emperrada
As minutas da nova resolução 

e do regulamento técnico que 
alteram as regras desta aposta 
bilionária na PD&I para garan-
tir que a indústria de óleo e gás 
possa continuar a avançar por 
novas fronteiras exploratórias, 
agilizando a produção de gran-
des descobertas. Como foi o caso 
do pré-sal, hoje responsável pela 
produção de mais de um milhão 
de barris de óleo equivalente por 
dia (boed), equivalente a mais de 
um terço do volume total de hi-
drocarbonetos extraídos no país. 

A proposta da ANP, que até o 
fechamento dessa edição ainda 
não havia publicado a nova re-
solução, abrange a aprovação de 

Recursos Autorizados por Unidade Federativa – 2006 a 07/2015

UF Nº de Projetos Recursos (R$) Recursos (%)

Rio de Janeiro 466 1.346.488.408 29,18

São Paulo 231 516.569.293 11,20

Rio Grande do Sul 39 208.726.010 4,52

Pernambuco 121 200.603.712 4,35

Rio Grande do Norte 80 175.674.672 3,81

Santa Catarina 53 138.120.297 2,99

Bahia 43 125.713.672 2,72

Minas Gerais 69 116.439.669 2,52

Sergipe 28 86.750.361 1,88

Pará 22 78.371.119 1,70

Espírito Santo 11 66.150.887 1,43

Ceará 35 62.947.895 1,36

Distrito Federal 30 56.392.513 1,22

Paraná 25 45.088.780 0,98

Maranhão 8 28.914.543 0,63

Alagoas 6 19.508.135 0,42

Paraíba 8 16.919.867 0,37

Amazonas 22 15.046.917 0,33

Goiás 6 8.606.857 0,19

Mato Grosso do Sul 2 7.694.684 0,17

Piauí 1 3.630.090 0,08

Tocantins 1 973.944 0,02

Mato Grosso 1 367.500 0,01

Roraima 0 144.630 0,00

Nacional* 20 1.288.254.761 27,92

Total 1.328 4.614.099.215 100,00
Fonte: SPD/ANP.
*Estão incluídos 11 projetos Ciência Sem Fronteiras de participação nacional (R$ 793.887.846), 1 
programa que engloba instituições de diferentes UF’s (R$ 2.635.737,62), o Programa INCT/MCT  
(R$ 15.186.254), o PNPQ/Prominp (R$ 348.722.780), o primeiro projeto de apoio ao PRH  
(R$ 8.122.565), o projeto para apoio à elaboração de projetos executivos relacionados à implantação 
de infraestrutura laboratorial (R$20.000.000) e os três poços estratigráficos (R$ 293.782.508).

especial: PD&I
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um novo Regulamento Técnico 
que estabelece as regras para a 
realização de despesas a que se 
referem as cláusulas de investi-
mento em PD&I nos contratos de 
concessão e institui, no âmbito 
da Agência, o Comitê Técnico-
-Científico (Comtec), com atri-
buições específicas de estabe-
lecer diretrizes para aplicação 
desses recursos, destinados a 
universidades e instituições de 
pesquisa (públicas ou sem fins 
lucrativos) e empresas, e que são 
operacionalizados pelas compa-
nhias petrolíferas sob a regula-
ção e fiscalização da ANP. 

A Agência afirma que o pro-
cesso iniciado em 30 de junho de 
2014, portanto há pelo menos 14 
meses, e que teve duas etapas 
de consulta e audiência públicas 
(com a presença de mais de 300 
pessoas), gerou mais de mil con-

Quem decide o que é prioritário em PD&I? 

Detalhamento da obrigação de investimento em PD&I gerada - Outras 
Empresas Petrolíferas (em R$)

Empresa Petrolífera 2013 2014 Acumulado (1998-2014)

BG Brasil 23.413.960,66 51.354.988,74 94.690.640,57

Statoil 31.821.581,36 31.730.902,90 83.209.044,57

Repsol-Sinopec 4.161.681,38 18.732.336,46 55.981.237,37

Sinochem 21.214.387,57 21.153.935,27 55.472.696,38

Petrogal 9.365.584,26 13.580.329,73 30.914.590,47

Chevron — — 27.711.794,97

Shell — 7.541.569,02 23.869.727,22

Queiroz Galvão 4.424.486,58 4.806.006,75 19.234.843,08

Frade Japão — — 9.780.655,57

ONGC Campos Ltda. — 4.072.447,27 4.951.848,11

Brasoil Manati 983.219,24 1.068.001,50 4.274.409,57

Rio das Contas 983.219,24 1.068.001,50 4.274.409,57

QPI Brasil Petróleo — 3.469.121,75 3.469.121,75

Parnaíba Gas Natural 1.198.802,00 1.762.700,62 2.961.502,62

BP do Brasil — — 1.934.270,87

Maersk Oil — — 1.289.513,92

Petra Energia Parnaiba 513.772,28 755.443,12 1.269.215,41

Total 98.080.694,58 161.095.784,64 425.289.522,02

Fonte: ANP (Posição em 31/12/2014)
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tribuições (recebidas nas fases de 
consulta). O objetivo da proposta 
é “dar ênfase na Inovação, por 
meio da inserção de empresas 
e de atividades de PD&I mais 
abrangentes, estimular a lide-
rança tecnológica do país e o 
desenvolvimento intensivo em 
tecnologia, ampliar a participa-
ção do Estado na definição da 
agenda de investimentos em 
PD&I estabelecido na cláusula 
(por meio do Comtec) e estimular 
a proteção do conhecimento”. 

Ingerência 
Para as empresas, instituições 

de pesquisa e vários especialis-
tas, inclusive juristas, em termos 
gerais, essa alteração representa 
uma ingerência maior e mais efe-
tiva da ANP e do governo federal 
na gestão dos recursos que o setor 

privado gera e gerência em PD&I. 
Isso porque dos oito membros (e 
respectivos suplentes) do comitê 
proposto, nada menos que que 
cinco serão da ANP, incluindo o 
diretor-geral e o superintendente 
de pesquisa e desenvolvimento 
(que será o secretário executivo), 
ficando as petrolíferas, as empre-
sas fornecedoras e as instituições 
de pesquisa com um representan-
te cada uma. E será esse comitê 
controlado pela ANP que deter-
minará a relação de áreas prio-
ritárias, projetos de interesse e 
temas relevantes para a indústria. 

“O problema é que estes recur-
sos pertencem às próprias empre-
sas produtoras de petróleo, que 
assumiram o compromisso, diante 
do governo e dos seus acionistas, 
de aplicá-los bem. Não devem ser 
tratados como verba do Tesouro, 

correndo o risco de ter o mesmo 
fim dos fundos setoriais para a 
ciência e tecnologia, que são 
sistematicamente contingenciados 

para alimentar 
o superávit pri-
mário”, destacou 
Maurício Gue-
des, diretor do 
Parque Tecnoló-
gico da Univer-
sidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), em 
artigo denominado “Em nome da 
Inovação”, publicado no jornal O 
Globo, em agosto do ano passado.

Ele se refere ao artigo 9º, que 
reforça essa ingerência e trata como 
público o que é privado (os  recursos):

“No âmbito das diretrizes de-
finidas, o Comtec poderá fixar 
percentual mínimo para aloca-
ção de recursos em projetos ou 
programas de interesse do setor, 
observando, entre outros, os se-
guintes aspectos:
I - prioridades definidas quanto a 
temas, programas e projetos;
II - demandas tecnológicas 
apresentadas pelas empresas que 
integram a cadeia de fornecedores 
de bens e serviços da indústria 
de petróleo, de gás natural e de 
biocombustíveis;
III – estímulo à descentralização das 
atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação para o setor.”

Xeque... quem dará  
o xeque-mate

As manifestações, com crí-
ticas, às vezes ácidas, a essas 
alterações, partiram não somente 
das geradoras dos recursos (as 
petroleiras) e empresas da cadeia 
produtiva que pretendem utilizar 
a parte que lhes cabe no de-
senvolvimento interno de PD&I 
para atender às demandas do 
setor, como também das próprias 
instituições beneficiadas, que 
incluem até mesmo entidades 

Recursos Autorizados por Instituição – 2006 a 07/2015

Instituição Nº de Projetos Recursos (R$) Recursos (%)

UFRJ 251 509.245.630 11,04

UFPE 36 158.443.374 3,43 

PUC-Rio 55 155.815.125 3,38

UNICAMP 71 122.353.908 2,65

UFSC 41 120.670.584 2,62

UFRN 71 114.042.859 2,47

UFRGS 71 102.443.499 2,22 

USP 66 96.092.702 2,08 

UFF 26 78.008.458 1,69

IEAPM 2 73.877.740 1,60 

UERJ 28 58.331.675 1,26 

UFS 20 57.779.629 1,25 

UFES 21 57.591.876 1,25

UFBA 38 53.379.966 1,16

UFSCar 20 51.819.522 1,12

IPT-SP 16 49.392.281 1,07

CIABA 1 47.881.369 1,04 

INT 14 42.252.639 0,92 

UFMG 23 38.590.690 0,84 

CIAGA 2 36.275.211 0,79 

Instituições Diversas 452 2.241.087.696 48,57

PNQP/Prominp* 3 348.722.780 7,56

Total 1.328 4.614.099.215 100,00
Fonte: SPD/ANP. *Programas de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil.

especial: PD&I
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Obrigação de investimento em PD&I gerada por ano (em R$)

Ano Petrobras Outros Total

1998 1.884.529,15 — 1.884.529,15

1999 29.002.556,00 — 29.002.556,00

2000 94.197.338,86 — 94.197.338,86

2001 127.274.445,22 — 127.274.445,22

2002 263.536.939,20 — 263.536.939,20

2003 323.299.905,80 — 323.299.905,80

2004 392.585.952,84 11.117.686,02 403.703.638,87

2005 506.529.318,17 2.279.136,04 508.808.454,21

2006 613.841.421,04 2.547.915,10 616.389.336,14

2007 610.244.145,63 6.259.120,69 616.503.266,32

2008 853.726.088,88 7.132.143,93 860.858.232,82

2009 633.024.263,89 5.858.019,94 638.882.283,84

2010 735.337.135,72 11.579.884,64 746.917.020,36

2011 990.480.683,11 41.416.211,93 1.031.896.895,04

2012 1.148.763.766,14 77.922.924,51 1.226.686.690,65

2013 1.161.786.261,66 98.080.694,58 1.259.866.956,23

2014 1.246.469.446,38 161.095.784,64 1.407.565.231,01

TOTAL 9.731.984.197,70 425.289.522,02 10.157.273.719,72

Fonte: ANP (Posição em 31/12/2014)

Quem decide o que é prioritário em PD&I? 

públicas, como a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) e o 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), agência do MCTI.

A publicação da nova reso-
lução é aguardada com angús-
tia por todo o setor, que depois 
ainda terá de se submeter aos 
desígnios do Comtec, o qual vai 
divulgar, ano a ano, uma relação 
de áreas prioritárias, projetos 
de interesse e temas relevantes 
em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação para a indústria de 
petróleo, gás natural e biocom-
bustíveis, bem como diretrizes 
para a aplicação dos recursos 
provenientes das obrigações da 
Cláusula de PD&I, como infor-
mou a própria ANP – razão pela 
qual essa matéria, com certeza, 
não termina por aqui... apenas 
encerra o capítulo desta história.
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A organização nacional da indústria do Petróleo (onip), que reúne 
as empresas dessa cadeia produtiva, vem acompanhando o debate 
em torno das propostas da AnP, participando das audiências 
públicas e promovendo discussões no âmbito da entidade.

competitividade
demanda inovação

Entrevista exclusiva: Carlos Camerini, Onip

O superintendente da Onip, Carlos 
Soligo Camerini, frisa que são as 
petroleiras que conhecem a fundo 
os principais desafios tecnológicos 
do setor, cabendo a elas decidir as 
linhas de pesquisa para as quais 
pretendem direcionar recursos. 
Destacando que toda a cadeia, in-
cluindo startups e spin offs de base 
tecnológica, deve ter acesso a esses 
recursos, pois o PD&I é um dos pi-
lares da competitividade industrial.

TN Petróleo – Aprincipal preocupa-
ção do setor é que essas mudanças 
tragam forte intervenção na aplicação 
de recursos que não são públicos. 
Como vê essa questão?

Carlos Camerini – Os investimen-
tos oriundos da cláusula do contrato de 
concessão são de natureza privada e 
deveriam manter essa característica, 
uma vez que as Concessionárias, via 
contrato de concessão, assumiram 
compromisso, diante do governo e de 
seus acionistas em aplicá-los em Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação.

A ANP pode e deve contribuir 
apontando caminhos, colaborando nas 

discussões, mas a 
decisão final deve 
permanecer com as 
empresas conces-
sionárias. Elas são 
as mais indicadas 
para apontar onde 
estão os grandes 
desafios tecnológi-
cos do setor.

Os recursos em 
PD&I são mais bem 
aplicados e geram 
melhores resulta-
dos quando geridos 
pelas empresas ou 
quando trazem forte 
intervenção estatal?

É importante 
que o Estado tenha 
capacidade de estruturar políticas pú-
blicas para o desenvolvimento tecno-
lógico e inovação, principalmente em 
um setor tão relevante para a econo-
mia do país, como o setor de petróleo. 
Por isso, além da Cláusula do 1% para 
PD&I, havia previsão de recursos dos 
royalties para o Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
Esses recursos não eram pequenos, 
e estavam alocados para definições 
estratégicas governamentais. Lamen-
tavelmente, as ações de P&D ficaram 
sem a fatia original dos royalties. Os 
recursos do 1% não podem cumprir 
esse papel.

especial: PD&I
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Quem decide o que é prioritário em PD&I? 

A confidencialidade das informações 
e a propriedade industrial das tecno-
logias geradas nesse contexto também 
estão no centro dos debates. O se-
nhor considera que a nova proposta 
fere o caráter sigiloso estabelecido 
em contratos privados e transferem 
à Agência a propriedade sobre tais 
informações?

A propriedade intelectual gera-
da nos projetos que utilizem os in-
vestimentos da cláusula deve ser 
negociada entre as Concessionárias 
e os desenvolvedores da tecnologia 
de forma flexível e vantajosa para as 
partes. O segredo industrial deve ser 
preservado. 

Há impactos negativos acerca dessas 
mudanças sobre as universidades? 
Quais?

Instituições tecnológicas e empre-
sas de todos os portes devem ser con-
sideradas como igualmente relevantes 

para as cadeias produtivas nacionais e 
para o Sistema Nacional de Inovação. 
Portanto, não deveria existir tratamen-
to diferenciado quanto a despesas 
que poderão ser realizadas de acordo 
com o tipo de instituição envolvida, 
ou empresa, bem como com o porte 

desta. Porém, diante da importância do 
engajamento no estímulo e integração 
das micro e pequenas empresas e, 
sobretudo, startups e spin offs de base 
tecnológica aos esforços das grandes 
cadeias produtivas nacionais, deve-
-se reforçar a relevância de garantir 
estímulos especiais para as micro 
e pequenas empresas. Nesse caso, 
ganham as empresas, as instituições 
tecnológicas e o país.

A competitividade também está no 
centro dessa discussão...

A política de PD&I para o setor 
é parte essencial na busca de maior 
competitividade para o fornecedor na-
cional. Ela deve ser vista como um elo 
básico, inclusive para qualquer política 
de conteúdo local. Assim, as empresas 
fornecedoras são os principais ‘clientes’ 
deste processo, sua evolução tecnológi-
ca atende aos interesses do país e das 
próprias concessionárias.    

INSTITUIçõES 

TECNOLóGICAS E 

EMPRESAS DE TODOS 

OS PORTES DEvEM SER 

CONSIDERADAS COMO 

IGUALMENTE RELEvANTES 

PARA AS CADEIAS 

PRODUTIvAS NACIONAIS 

E PARA O SISTEMA 

NACIONAL DE INOvAçãO.


