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EX AFRICA 
A arte sempre renovada 
do continente africano

coffee break

Subotzky, em colaboração com o in-
glês Patrick Waterhouse, apresentam 
uma instalação que simula histórias 
dentro do prédio de mesmo nome e 
seus personagens, no estilo Eduardo 
Coutinho. Ponte City é um arranha-
-céu no centro de Johanesburgo, que 
foi construído para a população bran-
ca na época do apartheid (regime de 
segregação racial). Tornou-se, no 
entanto, símbolo de decadência na 
década de 1980, após ser invadido 
por gangues.

Ainda no eixo sobre cidades, 
Karo Akpokiere faz uma sátira ao 
bombardeio publicitário que invade 
as metrópoles e as vidas das pessoas. 
De Lagos, uma das cidades mais po-
pulosas do mundo, o designer gráfico 
apresenta ilustrações que mesclam 
o caos urbano de uma megalópole 
com elementos da cultura pop.

Em outro eixo, o corpo como es-
paço de manifestação estética, uma 
marca ancestral é tema das icônicas 
imagens do nigeriano J. D. Okhai 
Ojeikere. Ele traz parte de sua mais 
conhecida obra, Hair Styles, com 

penteados fotografados ao longo 
de 40 anos. Cada um deles 

se assemelha a ver-
dadeiras esculturas. 
Em muitas culturas 
africanas penteados 
são marcas da reli-
gião, posição social 
e até sinalizam jo-
vens em época de se 
casar. Eles voltaram 
com força após a in-
dependência dos paí-
ses. A exibição é uma 
oportunidade para 
ver uma boa mostra 
deles, reunidos em 
uma parede só.

Do senegalês 
Omar Victor Diop 
serão exibidas foto-
grafias que desafiam 
a visão estereotipa-
da e racista de parte 

da população em relação a pessoas 
de pele negra. O Projeto Diáspora ex-
plora retratos de africanos ilustres, 
alguns ainda na condição de escra-
vos, que se tornaram personalidades 
nos séculos passados.

Sob a influência da pintura bar-
roca europeia, Omar Diop retrata a si 
no lugar desses personagens, fazendo 
uma crítica à sociedade, ao incluir 
elementos como equipamentos es-
portivos, a exemplo de uma bola de 
futebol. O artista remete o público a 
celebridades e atletas de tons de pele 
negra, do mais claro ao mais escuro, 
que ainda são alvo de preconceito 
racial, revelando uma discriminação 
que transcende fama e dinheiro.

De uma outra perspectiva, Ku-
dzanai Chiurai, do Zimbábue, traz 
algumas das imagens mais emble-
máticas da mostra. Ele brinca com a 
ideia de voltar ao passado para rees-
crever o presente. Em suas imagens, 
o que se vê são fotos que questionam 
o papel que, automaticamente, uma 
parte dos espectadores atribui a pes-
soas negras, o de subalterno, em es-
pecial quando negros estão vestidos 
de maneira tribal. Na série Gênesis, 
Chiurai mistura figuras do coloniza-

dor e do colonizado de maneira que 
uma reposta imediata sobre quem é 
quem não seja imediata.

Ainda neste tema, da diáspora e 
do tráfico de africanos como escra-
vos, prática responsável pelo seques-
tro de mais de 12 milhões de pessoas, 
Leonce Raphael Agbodjélou, fotógra-
fo do Benin, evoca o decreto com o 
qual a França regulou a escravidão. 
O Código Negro, de 1685, determi-
nou que pessoas negras escravizadas 
não tivessem direitos legais e nem 
políticos por 163 anos. Na obra de 
mesmo nome, o artista retrata des-
cendentes e seus antepassados nos 
lugares da escravidão. As peças são 
montadas em formato de tríptico, que 
tem origem na Idade Média.

Por fim, 130 anos após a aboli-
ção no Brasil, o artista carioca Arjan 
Martins fecha a exposição mostran-
do, em suas pinturas, os navios que 
cruzaram o Atlântico com africanos 
em seus porões e que aportaram com 
os sobreviventes nas Américas. A ins-
piração partiu de uma de experiência 
em Lagos, onde fez uma residência 
no bairro para o qual muitos escra-
vos brasileiros libertos se mudaram 
após a abolição.

OCCBB Rio (Centro Cultural Banco do Brasil) abriu suas portas no 
dia 20 de janeiro para a maior exposição de arte contemporânea 
africana já feita no país: Ex Africa. 

Ecos da História, Corpos e Retratos, Explosões Musicais e Dramas 
Urbanos são os quatro eixos da mostra que reúne obras de artistas reco-
nhecidos internacionalmente, oriundos de países africanos - além de dois 
afro-brasileiros: Arjan Martins e Dalton Paula.

Sob a curadoria do alemão Alfons Hug, a exposição que vai até o dia 
26 de março é integrada pinturas, esculturas, instalações, vídeos e perfor-
mances, além de ter um espaço privilegiado para a fotografia. “A fotografia 
talvez seja, ao lado da escultura, o grande destaque da arte africana atual, 
sobretudo, na África do Sul, cujos fotógrafos, ao meu ver, estão entre os 
mais originais do mundo”, afirmou o curador, que trabalhou no Brasil por 
mais de 15 anos e quatro em países africanos, tendo sido diretor do Instituto 
Goethe na Nigéria.

Os trabalhos da Ex Africa mostram um continente em contínuo 
e efervescente processo de renovação criativa e artística. As 
obras têm referência no passado de colonização europeia, 
relembrando também a escravização, mas buscam 
discutir os reflexos da história no presente, 
principalmente nos anos que sucederam 
a independência desses países, 
a partir da década de 1950. A 
mostra vai conduzir o visitante 
por questões como migração, 
passado pós-colonial, racismo 
e gentrificação, temas comuns 
também nas grandes cidades 
brasileiras.

Em Ponte City, por exemplo, 
o artista sul-africano Mikhael 

MOSTRA EX AFRICA
Centro Cultural Banco do Brasil – 

CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: 20 de janeiro a 26 de março

Horário: segunda, quarta, quinta, 

sexta, sábado e domingo – 

das 9 às 21h

“A exposição 
acontece num 
momento em 
que a herança 
africana volta 
a estar em 
evidência, 
principalmente 
no Rio.”
Alfons Hug, 
curador

Mais 
prudência, 
menos 
urgência

Ex Africa
A arte sempre 
renovada 
do continente 
africano
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editorial

Oresultado da 14ª Rodada de Licitações de blocos para exploração de 
petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) deu novo alento ao mercado, que há dois 

anos vem enfrentando as intempéries de uma crise sem precedente no setor.
Em ano eleitoral, não vão nos faltar discursos e promessas. Por isso, 

é salutar que os primeiros 30 dias do ano de 2018 tenham sido tão inten-
sos. Diferente de outros anos, nos quais se dizia que somente depois do 
carnaval podíamos esperar algo acontecer, janeiro foi um mês de ações. A 
começar pela assinatura de contratos dos blocos arrematados nos últimos 
leilões de 2017 – concessão e partilha. 

Uma sinalização de que os investimentos vão vir e rápido, pois há pro-
gramas exploratórios mínimos (PEM) a serem cumpridos. E parcerias que 
precisam ser muito bem alinhavadas, principalmente quando se tratam de gi-
gantes como Total, Statoil, Shell, CNOOC, Sinopec, ExxonMobil, entre outras.

Essa última principalmente pela parceria estabelecida com a Petrobras 
em empreendimentos que podem significar o surgimento de uma “outra” 
bacia de Campos, como verão na matéria de capa dessa edição. A estatal 
solicitou a prorrogação, até 2052, de contratos de concessão da rodada 
Zero, de campos produtores como Marlim Leste, Marlim Sul, Roncador, 
Barracuda, Caratinga. E por razões que vão muito além do aumento do fa-
tor de recuperação de campos maduros, depois de descobertas no pré-sal 
sob a bacia de Campos. 

Como se ainda precisasse de mais atrativos para chamar a atenção 
dos investidores estrangeiros, o pré-sal, que no Brasil se estende por pelo 
menos três bacias (Santos, Campos e Espírito Santo) superou pela primeira 
vez a produção do pós-sal (ou seja, o resto do petróleo extraído do subso-
lo nacional fora dessa nova fronteira). Em dezembro passou a responder 
por 50,7% dos 3,325 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 
soma das produções de óleo e de gás natural) produzidos no país, segundo 
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com a oferta permanente de áreas, incluindo os campos com acumula-
ções marginais, e um projeto de lei com alterações na questão do conteúdo 
local que atendem a algumas demandas dos fornecedores, o Brasil que tem 
pressa parece que se antecipou ao carnaval e saiu 
em bloco para dizer que precisamos mais do que um 
país viável, precisamos de um país de fato. E isso é 
possível, como afirma o nosso entrevistado, Claudio 
Makarovsky, presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro). “O 
Brasil ainda será o país do presente. Podem apostar”, 

afirma. Que venha logo esse presente!
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O mar é o nosso terreno.
A Odebrecht Óleo e Gás agora é Ocyan.

Ocyan é a mescla de oceano, nosso campo de atuação, 
com o azul ciano das diferentes camadas do mar. 

Somos uma empresa com atitude 
sustentável e conhecimento para prover 

soluções para a indústria de óleo e gás 

exterior. Nossos principais valores são a 
segurança, a parceria e o compromisso 

com a ética e a transparência. 
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hot news

COM A PRESENÇA do presidente 
Temer, o governo federal oficializou, 
ontem, quarta-feira (31/01), no Palá-
cio do Planalto, as assinaturas dos 
contratos da 2ª e 3ª Rodadas de Parti-
lha de Produção no Pré-Sal. Ao todo, 
foram seis consórcios ganhadores 
dos Leilões realizados em outubro 
de 2017, que registrou o maior volu-
me médio de óleo lucro para União 
no regime de Partilha de Produção, 
de 52,8% e 58,5% respectivamente. 
Além dos representantes dos consór-
cios, a cerimônia oficial contou com 
a presença do presidente da Repú-
blica Michel Temer, do ministro da 
Secretaria-Geral, Moreira Franco, 
do Ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, do dire-
tor-geral da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), Décio Oddone, e do 
diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo 
(PPSA), Ibsen Flores Lima.

O ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho (foto), cha-
mou a assinatura dos contratos de 
“momento único” e elogiou as mu-
danças que foram feitas no setor." 
Aqueles que se apressaram em gritar 
que “O Petróleo É Nosso”, é verdade. 
Depois de todas as mudanças que 
foram feitas, o petróleo nunca foi 
tão nosso como agora. Depois das 
mudanças que o governo federal rea-
lizou, o percentual de óleo lucro para 
a União, que no passado era de 41%, 
ficou na média de 58%”, afirmou.

Os contratos assinados hoje resul-
tarão em investimentos mínimos em 
torno de R$ 752 milhões somente na 
primeira fase do contrato (perfuração 
de 5 poços na fase de exploração), 
além do pagamento de R$ 6,15 bi-
lhões em bônus de assinatura.

Aqueles que se apressaram em 
gritar que “O Petróleo É Nosso”, é 
verdade. Depois de todas as mu-

danças que foram feitas, o petróleo 
nunca foi tão nosso como agora. De-
pois das mudanças que o governo 
de vossa excelência realizou, o per-
centual de óleo lucro para a União, 
que no passado, era de 41%, ficou na 
média desse leilão em torno de 58, 
59%. Foi por conta dessas medidas 
o povo brasileiro e o fundo social vai 
ter oportunidade de ter 20% a mais.

Das onze empresas ganhadoras, 
seis empresas arremataram blocos 
na 2ª Rodada e sete empresas na 3ª 
Rodada. O destaque foi para grande 
performance da Petrobras, que levou 
as três áreas que declarou interesse e 
aceitou ceder até 80% da produção para 
a União, percentual acima dos valores 
mínimos propostos no edital e do valor 
oferecido no leilão de Libra, em 2013.

Também cabe destaque para a 
participação das empresas estran-
geiras nos certames. Dentre as par-
ticipantes com origem estrangeira, a 
Shell foi a que levou a maior quan-
tidade de áreas: na 2º rodada foram 
duas, uma em parceria com a Total 
E&P do Brasil e outra com as empre-
sas Petrobras e Repsol Sinopec. Na 3º 
Rodada de Partilha, a Shell arrematou 
a área denominada Alto de Cabo Frio 
- Oeste em conjunto com as empresas 
CNOOC Petroleum e QPI Brasil.

O sucesso verificado nessas roda-
das reflete as mudanças regulatórias 
realizadas pelo governo brasileiro, 

que tornaram o ambiente de negócios 
no País mais atraente para empresas 
de diferentes portes, considerando 
ainda a própria atratividade das 
áreas ofertadas, uma vez que o Pré-
-Sal brasileiro possui reconhecida-
mente grande potencial de reservas 
a ser desenvolvido.

4ª Rodada de Parti lha de 
Produção

Está prevista para 7 de junho 
próximo a realização da 4ª Rodada 
de Licitações sob o regime de par-
tilha de produção. Nesse certame 
serão ofertadas as áreas de Itaim-
bezinho, Três Marias, Dois Irmãos, 
Saturno e Uirapuru. Tais blocos lo-
calizam-se na região do Polígono 
do Pré-sal, nas bacias de Campos 
e Santos, no litoral dos estados do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. A 
Petrobras manifestou seu interesse 
em atuar como operadora obrigató-
ria das áreas de Dois Irmãos, Três 
Marias e Uirapuru, com participação 
mínima de 30% (trinta por cento) 
em cada um desses blocos. Caso as 
áreas propostas para oferta venham 
a ser arrematadas e resultem em 
sucesso exploratório, deverão con-
tribuir para atrair investimentos em 
benefício da União, entes federados 
e dos futuros contratados, gerando 
emprego e renda e fortalecendo a 
indústria petrolífera no País.

Contratos das novas áreas no pré-sal 
são assinados
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DIRECIONADO a funcionários de 
usinas sucroenergéticas envolvidos 
diretamente no planejamento de 
produção de cana e seus produtos 
derivados, o curso (gratuito, mas 
com vagas limitadas) tem o objetivo 
de esclarecer dúvidas e mostrar o 
que pode mudar no dia a dia das 
empresas com a implantação da Po-
lítica Nacional de Biocombustíveis, 
mais conhecida como RenovaBio.

Organizado pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar 
(UNICA) em parceria com a Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ/USP), que sedia-
rá o evento, o 1º Encontro Técnico 
do RenovaBio acontece no próximo 
dia 23 de fevereiro, em Piracicaba 
(SP), com o apoio da Embrapa 
Meio Ambiente, do Laboratório 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Bioetanol (CTBE), Universida-
de de Campinas (Unicamp) e do 
Agroicone. Os técnicos e especia-
listas desses centros de pesquisas 
são os principais responsáveis pelo 
desenvolvimento da calculadora 
que será utilizada para definir a 
nota de eficiência ambiental dos 
produtores de biocombustíveis, a 
chamada RenovaCalc.

“A ideia é que as empresas 
entendam quais variáveis devem 
afetar a nota de eficiência ambien-
tal das usinas, para que possam 
incorporar essa informação na 

decisão sobre as práticas e tecno-
logias adotadas na produção. A 
definição da nota e a comprovação 
das informações inseridas na cal-
culadora são fundamentais para o 
processo de emissão dos títulos de 
redução de emissões (o CBio) pe-
los produtores”, explica o gerente 
de Economia e Análise Setorial da 
UNICA, Luciano Rodrigues. Mais 
detalhes sobre a programação se-
rão divulgados nos próximos dias.

Lançado em 2016 e sancionado 
pelo presidente Michel Temer em 
dezembro de 2017, o RenovaBio, 
com previsão para entrar em ope-
ração em 2020, representa um mo-
delo inovador para a redução dos 
gases de efeito estufa no transporte 
veicular. Sem conceder subsídios 
ou renúncia fiscal, o programa 
incentivará a maior utilização de 
biocombustíveis, como o etanol e o 
biodiesel. A iniciativa é considera-
da estratégica para ajudar o Brasil 
a cumprir suas metas climáticas 
até 2030, segundo compromisso 
assumido no Acordo de Paris.

1º Encontro Técnico 
do RenovaBio
Data: 23/02/18
Hora: 08h30 às 12h00
Local: Anfiteatro do Pavilhão de Enge-
nharia da ESALQ/USP - Avenida Pádua 
Dias, n° 11 - Agronomia, Piracicaba - SP
Mais informações: (11) 3093-4988

No último dia 31 de janeiro a Petro-

bras, operadora do Consórcio de Libra, 

deu início ao processo competitivo 

para a contratação do afretamento do 

segundo sistema de produção definitivo 

do Campo de Mero. O Campo de Mero 

está localizado na área noroeste do 

bloco de Libra, a cerca de 180 km da 

costa do Rio de Janeiro, no pré-sal da 

Bacia de Santos.

A plataforma será um FPSO (unidade 

que produz, armazena e transfere 

óleo e gás) com capacidade para 

produzir 180 mil barris por dia (bpd) 

de petróleo e processar 12 milhões 

de m3/dia de gás e será instalado no 

projeto Mero 2, em lâmina d’água de 

cerca de 2.000 metros.

A unidade, com características 

similares ao projeto Mero 1 - primei-

ro sistema de produção definitivo do 

campo – terá algumas otimizações 

implementadas. O início da produção 

da plataforma está previsto para 2022.

A produção no bloco de Libra teve 

início em novembro de 2017, com 

a entrada em operação do FPSO 

Pioneiro de Libra, dedicado a testes 

de longa duração e sistemas de pro-

dução antecipada.

O consórcio de Libra é liderado pela 

Petrobras – com participação de 40% 

- em parceria com a Shell (20%); Total 

(20%); CNPC (10%) e CNOOC Limited 

(10%), tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. 

(PPSA) como gestora do Contrato de 

Partilha da Produção.

Iniciado processo de con-
tratação do novo FPSO 
para Campo de Mero 
na Bacia de Santos

Unica e ESALQ promovem
1º Encontro Técnico do RenovaBio
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DADOS PRELIMINARES do último relató-

rio da Opep indicam que o fornecimento 

global de petróleo aumentou em 40 mil 

bpd para uma média total de 97,49 milhões 

bpd em dezembro de 2017 em relação ao 

mês anterior.

Os dados de dezembro mostram um 

aumento no fornecimento de não-membros 

da Opep (incluindo a Opep NGLs) em 35 

mil bpd para uma média de 65,07 milhões 

mil bpd. Este resultado foi obtido prin-

cipalmente com a produção do Canadá, 

México, Noruega, Brasil e Cazaquistão, 

que compensaram parcialmente, o declínio 

mês-a-mês do Reino Unido, EUA e China.

A produção de petróleo bruto da Opep 

também aumentou ligeiramente em 4 mil 

bpd em dezembro, levando a um aumento 

da produção global de petróleo.

A participação do petróleo bruto da 

Opep na produção global foi estável em 

33,3% em dezembro, em comparação com 

o mês anterior. As estimativas são basea-

das em dados preliminares, via comunica-

ção direta, fornecidos por não-membros da 

Opep, GNL OPEC e óleo não convencional, 

enquanto as estimativas para a produção 

de petróleo da Opep são baseadas em 

fontes secundárias.

Produção mundial de petróleo teve um leve aumento em dezembro

Produção de óleo e LGN (em mbpd) - Brasil

     Julho         Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Bacia de Campos 1.149,08 1.214,80 1.199,11 1.169,50 1.153,25 1.162,16

Outras (offshore) 824,36 744,48 818,84 845,04 834,22 821,84

Total offshore 1.973,44 1.959,28 2.017,95 2.014,55 1.987,46 1.984,00

Total onshore 150,86 150,04 150,08 148,66 143,26 141,60

Total Brasil 2.124,30 2.109,32 2.168,02 2.163,21 2.130,73 2.125,60

Produção de GN sem liquefeito (em mm³/d)* - Brasil

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Bacia de Campos 23.695,4 24.135,56 20.687,68 24.100,41 23.323,74 23.273,31

Outras (offshore) 42.422,75 39.034,24 41.371,79 41.591,98 41.676,14 41.050,85

Total offshore 63.110,43 63.134,65 64.695,53 64.865,30 63.580,55 63.629,11

Total onshore 16.883,26 16.740,93 16.776,66 15.415,17 14.822,39 14.299,83

Total Brasil 79.993,69 79.875,58 81.472,19 80.280,47 78.402,94 77.928,94

     Julho    Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Produção de óleo e LGN (em mbpd)** - Internacional

Exterior 64,90 61,73 63,77 61,36 59,64 60,22

Produção de GN sem liquefeito (em mm³/d) - Internacional

Exterior 8.365,37 7.766,83 7.231,51 7.251,94 6.757,80 6.719,58

Produção total de óleo, LGN e de gás natural (em mboe/d)

Brasil+Exterior 2.741,58 2.719,16 2.786,80 2.772,20 2.723,28 2.715,53

Produção da Petrobras de óleo, LGN e gás natural 
Período de 07/2017 a 12/2017

(*) Inclui gás injetado.

(**) Em 2003 inclui os dados da Petrobras Energia (ex-Pecom). Fonte: Petrobras

BOVESPA (%)

DÓLAR COMERCIAL*

DJ OIL & GAS (%)

EURO COMERCIAL*

*Valor de venda, em R$

05.02.201805.01.2018

05.02.201805.01.2018

05.02.2018

05.02.2018

05.01.2018

05.01.2018

0,57-0,17

0,260,54

-0,97-0,07

0,28-0,48

Variação no período: -4,64% 

Variação no período: 7,13% 

Variação no período: 0,06% 

Variação no período: 3,01% 

 

Produção de países-membros da Opep e não membros – janeiro/2016 a dezembro/2017
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R$ 42,29 R$ 41,79

"O mercado brasileiro é muito 
atrativo e está sendo estudado 
com bastante atenção pelo os 
chineses. E isso tem potencial de 
se transformar em negócios que 
podem ser anunciados ao longo 
de 2018."
Márcio Félix, secretário de executivo de 
Petróleo e Gás do MME, 22/01/2018

"O Brasil vai precisar de 
novas refinarias. Nossa ideia é 
estimular a iniciativa nacional e 
estrangeira a analisar projetos 
no setor no país. Hoje, o Brasil 
já tem um déficit no refino de 
aproximadamente 600 mil 
barris por dia. Esse número 
tende a crescer e o desafio do 
governo brasileiro agora é atrair 
investimentos para o setor."
Fernando Coelho Filho, ministro do MME, 
05/02/2018

“A China está se tornando 
um dos maiores investidores 
estrangeiros no Brasil. Eles 
são bem-vindos, em especial 
quando trazem consigo novas 
tecnologias, modernização 
produtiva e investimentos 
greenfield.”
Jorge Arbache, secretário do Ministério do 
Planejamento, 19/01/2018

Sobre o aumento em 70% na 
arrecadação de royalties de 
petróleo e gás em 2017: "O 
petróleo é uma atividade que 
gera uma cadeia completa 
de benefícios para os 
países, estados e municípios 
produtores, que vai desde o 
setor de pesquisa à produção 
de peças para a indústria. A 
geração de emprego e renda é 
muito forte e só tende a crescer 
no Estado de São Paulo." 

João Carlos Meirelles – secretário de 

Energia e Mineração Governo de São Paulo. 

TN Petróleo, 05/02/2018

R$
17,84

R$
13,69

R$
16,83

FRASES

R$
45,22

R$
21,41

R$
13,65

R$
19,88

R$
 49,41

PETRÓLEO BRENT (US$)

PETRÓLEO WTI (US$)

PETROBRAS

CPFL BRASKEM

VALE (ON)

PERÍODO: 05.01.2018 a 05.02.2018 | AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES

ON

ON

PN

PNA

05.02.201805.01.2018

05.02.201805.01.2018

   68,23 67,62

64,9761,44

Variação no período: 0,24% 

Variação no período: 4,77% 

Variação no período: 20,96% 

Variação no período: 0,36% 

Variação no período: 0,74% 

Variação no período: 18,83% 

Variação no período: 11,91% 

05.01.2018

S&P Global Ratings mantém 
classificação de risco da Petrobras

05.02.2018

Fo
to

: T
N

 P
et

ró
le

o



8    TN Petróleo 117

indicadores tn

Com R$ 26,89 bilhões em arrecadação, royalties 
do petróleo teve crescimento de 51,5% em 2017
DE ACORDO COM dados da pes-
quisa feita pelo Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (CBIE) e com 
base em informações da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), os royal-
ties do petróleo e participações 
especiais pagos à União, estados e 
municípios cresceram 51,5% no ano 
passado sobre 2016, somando R$ 
26,89 bilhões.

Para este ano, o diretor do CBIE, 
Adriano Pires, estima que o cresci-
mento da arrecadação de royalties e 
participações continue. A estimativa é 
que o aumento fique em torno de 20%. 
O royalty é o valor pago pelas empre-
sas sobre a produção de petróleo e 
depende de três variáveis: preço do 
petróleo, produção e taxa de câmbio.

“A principal explicação para o 
crescimento dos royalties em 2017 
em relação a 2016 é o preço do bar-
ril de petróleo que, em 2017, voltou 
a apresentar uma média próxima de 
US$ 60 o barril”, disse Pires. Em 
2016, a média ficou em cerca de 
US$ 53 o barril.

A produção de petróleo interna 
também contribuiu para o cresci-
mento da arrecadação. A Petrobras, 
que continua sendo a principal 
produtora no Brasil, superou a meta 
que havia estabelecido no início do 
ano de 2,07 milhões de barris de 
petróleo por dia (bpd), atingindo o 
recorde histórico de 2,15 milhões de 
bpd. “Isso também ajudou”.

Projeção
No cenário traçado para 2018 

pelo CBIE, o preço do barril do pe-
tróleo no mercado internacional vai 
continuar alto, em torno de US$ 60 
o barril, “mas não vai ter um cres-
cimento tão grande como teve de 
2016 para 2017. A produção, a gente 

acredita que continua crescendo 
um pouco. O que a gente acha para 
2018 é que vamos continuar tendo 
uma expansão dos 'royalties' e par-
ticipações não tão acentuada mas, 
de qualquer forma, a gente está 
prevendo um ciclo no Brasil, nos 
próximos quatro ou cinco anos, de 
um crescimento da arrecadação de 
'royalties' no país”.

De acordo com a análise, o 
petróleo está entrando em um ciclo 
de alta, com média de preço de 
US$ 70 para os próximos quatro ou 
cinco anos. Também em função da 
nova política de petróleo no Brasil 
e da Petrobras, com Pedro Parente 
à frente, o CBIE prevê crescimento 
da produção de petróleo no país. A 
perspectiva é de retorno da arre-
cadação de royalties que vai ajudar 
muito estados e municípios produto-
res, em particular o Rio de Janeiro, 
que enfrenta fiscal sem precedentes.

Em relação ao câmbio, a ex-
pectativa é que não haverá des-
valorização forte do real frente ao 
dólar nos próximos anos, porque a 
economia brasileira está voltando 
a crescer, da mesma maneira que 
o petróleo está elevando preço e 
produção. O CBIE trabalha com um 
aumento do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma dos bens e 

serviços produzidos no país, da 
ordem de 3% este ano.

Adriano Pires afirmou que, salvo 
se acontecer um evento extraordi-
nário, o câmbio tende a entrar em 
uma certa estabilidade nos próxi-
mos anos, com cotação entre R$ 3 e 
R$ 3,20, “principalmente se a gente 
eleger, em 2018, um presidente de 
centro”. Caso isso ocorra, a variável 
câmbio não vai ajudar nem pre-
judicar no cenário econômico. “O 
câmbio vai continuar estável e pode 
até ser que o real se valorize frente 
o dólar”, apostou.

O diretor do CBIE reforçou que 
o que vai influenciar no cresci-
mento do royalty é o preço do 
barril elevado no mercado externo 
e a ampliação da produção. Pires 
observou ainda que as participa-
ções especiais também ajudaram 
para o aumento da arrecadação em 
2017. Os campos de produção do 
pré-sal, que produzem atualmen-
te cerca de um milhão de barris 
por dia, o equivalente à metade da 
produção nacional, foram leiloados 
no governo Fernando Henrique Car-
doso, quando não havia regime de 
partilha. “Esses campos hoje pagam 
royalties e PE. Por isso, também 
cresceu muito (a arrecadação)”, 
concluiu Pires.
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A ANP lança o aplicativo “ANP E&P”, 
que disponibiliza consultas a dados de 
exploração e produção de petróleo e gás 
natural e de participações governamen-
tais no País, desde a criação da Agência. 
Com essa iniciativa, a ANP contribui 
para maior transparência e agilidade 
nas informações prestadas à sociedade 
e ao mercado sobre o setor no Brasil.

O aplicativo está disponível para do-
wnload gratuito para os sistemas An-
droid e IOS. É possível acessá-lo online 
e offline – no último caso, sem acesso 
às notícias e fotos.

A ferramenta disponibiliza todas 
as notícias publicadas no Portal da 
ANP, atualizadas automaticamente, e 
três módulos com dados e estatísti-
cas do setor, com atualizações peri-
ódicas informadas aos usuários, que 

podem escolher o melhor momento 
para baixá-las.

O módulo “Participações gover-
namentais”, traz dados de royalties 

e participações especiais, bem como 
pagamentos a proprietários de terra. 
Nele, os usuários poderão, por exemplo, 
acessar quanto um município, estado ou 
outro beneficiário recebeu de royalties 
e/ou participações especiais em deter-
minado período.

Outro módulo disponível é o de 
“Dados cadastrais”, que apresenta 
informações sobre contratos, blocos 
exploratórios, campos, declarações de 
comercialidade, poços concluídos e em-
presas, além de um glossário.

O módulo “Estatísticas de E&P” traz 
dados de produção anuais e mensais, pro-
dução do pré-sal e produção por campo. O 
usuário pode optar pela visualização em 
tabelas ou gráficos, além da possibilidade 
de aplicar filtros (como ano, ambiente, 
empresa, estado, bacia etc.).

Lançado pela ANP aplicativo com informações de 
E&P e participações governamentais no Brasil
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Com 1,685 milhão de boe/d produção de petróleo 
e gás no pré-sal supera a do pós-sal
EM DEZEMBRO DE 2017, a produção 
de petróleo e gás no pré-sal brasileiro 
atingiu, pela primeira vez, mais da me-
tade nacional. A produção total do Brasil 
foi de 3,325 milhões em barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d, soma das 
produções de óleo e de gás natural), 
sendo 1,685 milhão de boe/d (50,7%) 
do pré-sal.

No mesmo mês, a produção total de 
petróleo do País foi de 2,612 milhões de 
barris por dia (bbl/d), um aumento de 
0,7%, em comparação ao mês anterior 
e redução de 4,3%, se comparada com 
dezembro de 2016.

Já a produção de gás natural totalizou 
113 milhões de m³ por dia, uma redução de 
0,03% em comparação ao mês anterior 
e aumento de 1,4%, se comparada com o 
mesmo mês de 2016.

Os dados de produção de dezembro 
e também os do ano de 2017 estão dispo-
níveis no Boletim Mensal da produção de 
Petróleo e Gás Natural na ANP, na página 
http://www.anp.gov.br/wwwanp/publica-
coes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-
-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural.

Dados anuais  –  Em 2017, a produção 
de petróleo foi de 957 milhões de barris, 
com média diária de 2,622 milhões de 
bbl/d. Trata-se de um aumento de 4% 
em relação à produção de 2016.

No ano, a produção total de gás 
natural foi de 40 bilhões de m³, com 
média diária de 110 milhões de m³/d. 
Esse volume representa um aumento 
de 6% com relação a 2016.

Pré-sal – A produção do pré-sal em 
dezembro totalizou 1,685 milhões de 
boe/d, um aumento de 2% em relação 
ao mês anterior.

A produção, oriunda de 85 poços, 
foi de 1,356 milhão de barris de petróleo 
por dia e 52 milhões de metros cúbicos 
de gás natural por dia.

Os poços do pré-sal são aqueles 
cuja produção é realizada no horizon-
te geológico denominado pré-sal, em 
campos localizados na área definida no 
inciso IV do caput do artigo 2º da Lei 
nº 12.351/2010.

Queima de gás –  O aproveitamento 
de gás natural no Brasil no mês de 
dezembro alcançou 96,6% do volume 
total produzido. A queima de gás 
totalizou 3,9 milhões de metros 
cúbicos por dia, um aumento de 
8,4% se comparada ao mês anterior e 
redução de 11,1% em relação ao mesmo 
mês em 2016.

Campos produtores –  O campo de 
Lula, na Bacia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás natural. 
Produziu, em média, 803 mil bbl/d de 
petróleo e 33,1 milhões de m3/d de 
gás natural.

Os campos marítimos produziram 
95,5% do petróleo e 79,8% do gás natu-
ral. A produção ocorreu em 7.990 poços, 
sendo 743 marítimos e 7.247 terrestres. 
Os campos operados pela Petrobras pro-
duziram 93,7% do petróleo e gás natural.

Estreito, na Bacia Potiguar, teve 
o maior número de poços produtores: 
1.102. Marlim Sul, na Bacia de Campos, 
foi o campo marítimo com maior número 
de poços produtores: 95.

A FPSO Cidade de Itaguaí, produzindo 
no campo de Lula, por meio de 6 poços a 
ela interligados, produziu 190,4 mil boe/d 
e foi a UEP (Unidade Estacionária de Pro-
dução) com maior produção.

Outras informações  –  Em dezembro 
de 2017, 304 áreas concedidas, uma 
cessão onerosa e uma de partilha, 
operadas por 26 empresas, foram 
responsáveis pela produção nacional. 
Destas, 79 são concessões marítimas 
e 227 terrestres. Vale ressaltar que, 

do total das áreas produtoras, uma 
encontra-se em atividade exploratória 
e produzindo através de Teste de 
Longa Duração (TLD), e outras seis são 
relativas a contratos de áreas contendo 
acumulações marginais.

O grau API médio foi de 27, sen-
do 35,9% da produção considerada 
óleo leve (>=31°API), 49,2% óleo mé-
dio (>=22 API e <31 API) e 14,9% óleo 
pesado (<22 API).

As bacias maduras terrestres (cam-
pos/testes de longa duração das bacias 
do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, 
Sergipe e Alagoas) produziram 122,2 mil 
boe/d, sendo 99,6 mil bbl/d de petróleo 
e 3,6 milhões de m3/d de gás natural. 
Desse total, 117,2 mil barris de óleo equi-
valente por dia foram produzidos pela 
Petrobras e 4,9 mil boe/d por conces-
sões não operadas pela Petrobras, sendo 
311 boe/d em Alagoas, 2.239 boe/d na 
Bahia, 42 boe/d no Espírito Santo, 2.135 
boe/d no Rio Grande do Norte e 215 
boe/d em Sergipe.
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Apostem: ainda seremos 
o país do PRESENTE
Foi assim que o novo presidente da Associação Brasileira das Empresas de 

Serviços de Petróleo (ABESPetro), Cláudio Makarovsky, concluiu a entrevista 

exclusiva à revista TN Petróleo, na qual falou sobre o novo momento vivido 

pela entidade e a retomada do setor de óleo e gás. A perspectiva positiva 

do engenheiro químico, que é head de óleo e gás da gigante Siemens, está 

respalda na experiência acumulada no setor petrolífero e no conhecimento 

dos principais players de um mercado que passou por grandes transfor-

mações na última década. 

ASSIM COMO faz na cozinha, onde o 
executivo dá lugar ao chéf Maka, ele 
procura `temperar´ tudo com doses 
parcimoniosas de cautela e otimismo. 
Segredos de um líder que é apontado 
como um multiplicador – aquele que 
consegue captar e incentivar a inte-
ligência no capital humano das orga-
nizações nas quais atua. O que deve 
ter contribuído para sua eleição como 
presidente da ABESPetro, que pela 
primeira vez, desde a sua criação, em 
2004, teve oito candidatos disputando 
os seis cargos da diretoria. 

Ainda que reconheça que 2018 
será um ano ‘curto’, devido às eleições 
e que o momento é de cautela, Maka-
rovsky afiança que o “Brasil ainda tem 
muito a ensinar ao mundo do petróleo, 
em termos de tecnologias, como as 
desenvolvidas para atender ao pré-
-sal”. Por isso desafia os investidores 
a fazerem suas apostas no país.

TN Petróleo – A ABESPetro ganhou 
forte projeção nos últimos anos, por 
sua atuação ativa nas discussões e 
ações para a retomada da atrativida-

de do setor petróleo do Brasil. Prova 
disso é o fato de seu antecessor 
(José Firmo) ter sido eleito para a 
presidência do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). 
A entidade também teve uma eleição 
altamente disputada (oito candidatos 
para seis vagas). Esse é um novo 
momento para a ABESPetro? 
Claudio Makarovsky - Sem dúvida, 
José Firmo e a diretoria, apoiada pelo 
experiente secretário executivo Gilson 
Coelho e associados, conseguiu de 
fato aculturar os principais stakehol-
ders sobre a importância da indústria 
de bens serviços para o setor de E&P 
e, por conseguinte, obteve o destaque 
merecido. Em função desta visibilida-
de e coerência, veio a credibilidade e 
a responsabilidade em fazer melhor - 
razão pela qual outros grandes nomes 
se sentiram na obrigação de dar sua 
contribuição e se candidataram. Tudo 
isso gerou um processo que trouxe 
bons aprendizados: por exemplo, foi 
criado um Grupo de Trabalho para 
congregar os construtores e operado-
res de FPSOs, uma vez que o Brasil 

detém 35% desse mercado mun-
dial. Entre 2018 e 2019, nove novas 
plataformas serão construídas para 
produzir seu primeiro óleo em 2021 e 
2022. Os FPSOs para Sépia e Mero I 
já foram contratados, como eu já men-
cionei, e já estão em fase de licitação 
os FPSOs de Búzios V e dos projetos 
I e II de revitalização de Marlim.

Firmo foi bem-sucedido e assumiu 
o comando da principal entidade do 
setor, que sempre foi comandada 
por executivos de petroleiras. O que 
deixa para você um enorme desafio. 
Qual sua proposta e metas para levar 
a ABESPetro ainda mais longe?
Operacionalizar o novo Repetro, 
flexibilizar a Cláusula de P,D & I 
agilizando a contratação para novas 
criações locais, revitalizando o Parque 
Tecnológico do Fundão, por exemplo. 
Implementar o GesFor, que é uma nova 
ferramenta, uma forma mais moderna, 
ágil e pratica de promover a cadeia de 
fornecedores, auxiliando novos en-
trantes e fomentando os exportadores. 
Também queremos trabalhar forte em 
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uma política de Estado que impulsione 
a inovação e bonifique o gerador local 
de engenharia, tecnologia e soluções 
competitivas. Em resumo, vamos 
buscar formas de destravar investi-
mentos para fazer a roda girar e em 
maior velocidade. Temos condições de 
auxiliar o Estado a arrecadar os US$ 
11 bilhões em royalties gerados a partir 
do aumento de 1% no fator de recupe-
ração de campos maduros decorrentes 
de investimentos em potenciais de 
US$18 bilhões estimados pela Agencia 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) – conforme 
publicado em janeiro pela agencia 
no livreto Oportunidades no Setor 
de Petróleo e Gás Natural no Brasil 
- Rodadas de Licitações 2017-2019. 
Afinal, as empresas especializadas em 
recuperação de campos maduros estão 
na ABESPetro.

Qual a análise que você faz desse 
momento? Quais as vantagens e 
desvantagens?

Entre as principais vantagens eu des-
tacaria: preço do barril do petróleo, 
que está passando dos US$70; o fato 
de a Petrobras não ser mais opera-
dor único no pré-sal; previsibilidade 
nos leilões até 2019; a existência de 
um diálogo mais maduro entre as 
entidades de classe, no sentido de 
flexibilizar e chegar à um consen-
so em relação ao Conteúdo Local; 
extensão do Repetro até 2040; nova 
negociação do excedente da Cessão 
Onerosa; contratações de sistemas 
de produção (projeto piloto) de Sépia 
e Mero1; inserção nos debates do 
aumento do fator de recuperação e 
do descomissionamento; nova Lei do 
Gas em pauta; ingresso de fundos de 
private equity no mercado de Midstre-
am se associando a players do O&G; 

TEMOS CONDIÇÕES 

DE AUXILIAR O ESTA-

DO A ARRECADAR OS 

US$ 11 BILHÕES EM 

ROYALTIES GERADOS 

A PARTIR DO AUMEN-

TO DE 1% NO FATOR 

DE RECUPERAÇÃO DE 

CAMPOS MADUROS 

DECORRENTES DE 

INVESTIMENTOS EM 

POTENCIAIS DE US$18 

BILHÕES ESTIMADOS 

PELA ANP.
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novos entrantes no mercado e a volta 
de super majors, como ExxonMobil; 
governança e maior transparências na 
forma de fazer negócios.

E quais os pontos que ainda geram 
incertezas?
Há alguns aspectos importantes que 
precisam ser equacionados: a reforma 
tributária é urgente. Há dificuldade de 
financiar a maior operadora. Temos 
problemas de juros e câmbio. Não há 
uma política de Estado para ‘provo-
car’, incentivar a indústria de bens de 
classe mundial, que é naturalmente 
competitiva e exportadora. Temos ain-
da um ano eleitoral, sem previsibili-
dade, um novo Projeto de Lei de Con-
teúdo Local tramitando e ainda uma 
curva de aprendizado da aplicação da 
Lei 13.303 (nova Lei das Estatais). Há 
ainda a pressão por uma economia 
sem carbono ao mesmo tempo em 
que o governo norte americano vem 
incentivando a exploração e produção 
de petróleo e gás.

Você disse que o ano de 2018 terá 
apenas seis meses, devido ao fato 
de ser um ano eleitoral, e a princi-
pal cliente do setor, a Petrobras, só 
poder realizar concorrências para 

contratação de bens e serviços no 
primeiro semestre. Qual a perspec-
tiva de mudança desse cenário nos 
próximos anos, com a entrada de 
tantos players inclusive no pré-sal e 
oferta permanentes de áreas? Isso 
ainda demora dez, 20 anos?
Por lei não se pode contratar nesse 
período. Na prática, ano eleitoral é de 
apreensão. Ainda mais com uma crise 
sem precedentes e um histórico se-
torial local que dispensa comentários. 
Existe uma sequência de atividades 
pós-leilão, que envolve serviços de 
associados da ABESPetro (sísmica, 
avaliação etc.), mas que pode demorar 
de seis (primeiro terço dos investi-
mentos) a 10 anos após a declaração 
de comercialidade de um campo até 
chegar na UEP (unidade estacionária 
de produção), quando ocorrem as 
contratações de maior volume junto 
aos fabricantes de bens e serviços – 
no 1/3 mais visível dos investimentos.
 
Quais as principais demandas no 
curto prazo, além dos FPSOs, que 
são as grandes encomendas e prin-
cipal foco dos fornecedores? E nos 
médio e longo prazos?
As perfurações dos campos unitiza-
dos devem começar no início de 2019. 

Em outubro se iniciou a campanha de 
aquisição de dados sísmico 3D, com 
nodes, na área de Libra, no cluster 
do pré-sal da bacia de Santos e do 
Ceará, região que deve ser oferta-
da na 15a rodada da ANP este ano. 
Também foi liberada a campanha 3D 
na bacia de Santos e autorizada uma 
campanha 4D da Shell no Parque das 
Conchas, na parte capixaba da bacia 
de Campos.

E em termos de unidades de pro-
dução e equipamentos e serviços 
subsea?
A Modec foi contratada para afretar 
dois FPSOs (Sépia e Mero I), com 
cascos na China e módulos e carry 
over (transporte de casco) no Brasil. 
Fabricantes de equipamentos com 
longo prazo de entrega (turbinas, 
compressores, e-houses etc.) já 
começam a ser contratados. Em breve 
saem os pacotes de SURF (Subsea, 
Umbilicals, Risers e Flowlines). 
Statoil recebeu licença ambiental 
para perfuração de poços na área do 
bloco exploratório BM-S-8, onde está 
a descoberta de Carcará, no pré-sal 
da bacia de Santos e está iniciando 
os testes, gerando expectativas de 
contratações no mercado. A Petrobras 

Os leilões de áreas exploratória já começam a gerar 
demanda por sondas, segundo você. Já há números ou 
projeções para este ano?
Ainda não . Normalmente após o leilão existe um 
período de planejamento e implementação da ativi-
dade exploratória, incluindo o licenciamento, antes 
de existir a demanda por sonda de perfuração. Este 
período pode variar em um mínimo de dois anos mas 
em certos casos pode ser bem mais. Por isso é tão 
importante que uma sequência constante de leilões 
seja mantida evitando assim essas interrupções na 
demanda.

Com que números vocês estão trabalhando, em termos 
de demandas, para os próximos cinco anos - até 2022, 
quando a Petrobras prevê investir US$ 74,5 bilhões, 
dos quais 81% (US$ 60,3 bilhões) no segmento de 
exploração e produção, principal área de atuação das 
associadas da Abespetro. Você citou 9 novos sistemas 
de produção offshore (marítimo) entre 2018 e 2022. E 
os outros equipamentos como sondas, barcos de apoio, 
sistemas submarinos etc.?
Além dos investimentos da Petrobras, devemos 
considerar os investimentos previstos pelos demais 
operadores presentes no Brasil. Esperamos que 

Sondas de perfuração podem ultrapassar
30 unidades por volta de 2022

Entrevista com Rodrigo Ribeiro, diretor de Operações (Perfuração) da Queiroz Galvão Óleo e Gás.
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também lançou recentemente um BID 
para contratar drill pipe risers para 
campos do pré-sal operados pela 
empresa. A concorrência prevê sis-
temas com capacidade para suportar 
pressões de até 5 mil psi, em até 2 
mil m de lâmina d’água.

O cronograma de leilões de blo-
cos exploratórios é apontado como 
fundamental para manter o mercado 
ABESPetro. Até quando as indús-
trias podem se manter se os leilões 
ocorrerem dentro desse cronograma? 
Qual o fôlego que esse cronograma 
dará ao setor?
Cada projeto de E&P se bem-sucedido 
gera demandas por até 40 anos. 
Podemos resumir a reposta com o 
exemplo de Libra, que mostramos no 
quadro abaixo.

Qual a expectativa da ABESPetro em 
termos de novos investimentos, uma 
vez que a entidade reúne empresas 
do porte da Siemens, Aker, Schlum-
berger, entre outras?
O momento ainda é de cautela pois 
alguns investimentos realizados, 
pensando na continuidade do modelo 
de aquisição de ativos, nos repli-
cantes, FPSOs da cessão onerosa 

e sondas da Sete Brasil, nunca se 
pagaram – e muitos foram aborta-
dos. Sem uma política de Estado que 
garanta continuidade, estabilidade e 
previsibilidade, não veremos novos 
investimentos.

Como a ABESPetro vê a questão do 
conteúdo nacional, que vem sendo 
revista sob a ótica não somente das 
petroleiras, mas também dos forne-
cedores? 
Vivenciamos uma flexibilização de 
todas as entidades no tema CL, pois 
o que todos buscam é atividade no 
setor. 100% de CL com 0 de ativida-
de = Zero. Somos a favor do CL que 
não onere o operador. Temos uma 
indústria madura com CL de fato. 

Um exemplo dessa expertise é o fato 
de as 17 árvores de natal molhada 
(ANM) para o campo gigante de Liza, 
descoberta da ExxonMobil na Guiana, 
estarem sendo fabricadas pela Tech-
nipFMC no Brasil.

Qual a mensagem final que você 
daria ao mercado?
O Brasil ainda tem muito a ensinar e 
mostrar ao mundo do petróleo em ter-
mos de tecnologias, como as desen-
volvidas para desenvolver o pré-sal, 
aonde os poços têm uma produtivida-
de de mais de 30 mil barris por dia e 
breakeven que baixou dos US$55 para 
US$35 e agora pode chegar a US$29 
o barril. Apostem: ainda seremos o 
País do presente.

Total, Shell, Statoil, Premier, Karoon e Exxon, entre 
outros, demandem equipamentos e serviços neste 
período. Por exemplo, acreditamos que mantidas 
as condições atuais e a determinação de todos os 
stakeholders em prol da recuperação da atividade, o 
numero de sondas de perfuração possa ultrapassar 
30 unidades por volta de 2022.

De acordo com levantamento feito pela associação, em 
2017, foram concluídos apenas 14 poços exploratórios, 
o pior resultado anual desde o início da série histórica 
da Abespetro, em 2004. E o número de utilização de 
sondas de perfuração (termômetro do setor) perma-
neceu em 16 unidades, mantendo patamar observado 
desde o início de 2016 - o pior das séries históricas. 
Sendo que cada sonda significa a geração de 1 mil 
empregos diretos e indiretos. Qual a expectativa de 
reversão desse termômetro nos próximos anos com 

os leilões e oferta permanente de áreas? Podemos 
chegar ao patamar de cinco, oito anos atrás?
É fato de que a indústria passa por uma crise sem 
precedentes, consequência das escolhas equivocadas 
do passado. Todavia, é importante olharmos pra frente 
pois o potencial do Brasil é sem igual quando se trata 
da atividade de E&P offshore. Ainda que o número de 
sondas no Brasil tenha decrescido, continuamos falando 
da maior utilização de sondas UDW do mundo. Segundo 
dados apurados em Setembro de 2017 (Fonte: IHS Rig-
Point), operavam no Brasil 22 sondas (31% do mercado 
mundial de UDW), enquanto em segundo lugar estava o 
Golfo do México com 20 sondas (28% do mercado) e em 
seguida a Costa Oeste da África com 11 sondas (20%). 
A expectativa é de que a demanda de sondas volte 
a crescer nos próximos anos, incluindo sondas para 
serem utilizadas em áreas exploratórias, afetando posi-
tivamente toda a indústria.
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uma nova Bacia 
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por Beatriz Cardoso

ESPECIAL:
REVITALIZAÇÃO DE MARLIM 

de Campos
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Ao anunciar que até meados deste ano teria um plano de deli-
mitação da descoberta de petróleo no pré-sal de Marlim, con-
firmada em novembro pela diretora de E&P Solange Guedes, a 
Petrobras apenas reiterou a estratégia que vinha sendo delinea-
da há algum tempo e que ganhou novos reforços na 14ª rodada, 
em outubro. A do desenvolvimento acelerado da ‘outra’ bacia de 
Campos, a do pré-sal, aproveitando a sinergia de uma gigantes-
ca infraestrutura instalada na região. Além dos US$18,9 bilhões 
previstos em seu PN 2018-2022 – com uma nova plataforma por 
ano produzindo o primeiro óleo –, a estatal terá ainda o supor-
te financeiro e tecnológico da parceira ExxonMobil, com a qual 
arrematou os dois blocos com maior ágio e valor do leilão –  R$ 
2,24 bilhões, (C-M-346) e R$ 1,2 bilhão (C-M-411) – juntamente 
com outros quatro blocos. Todos próximos ao chamado complexo 
de Marlim, área na qual a petroleira brasileira vem obtendo ex-
tensão dos contratos de exploração e produção até 2052. 
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O
projeto de revita-
lização de Marlim 
é, sem dúvida, a 
principal aposta 
da Petrobras para 
o declínio natural 

da produção da madura bacia de 
Campos, que no ano passado es-
tava em torno de 9%, abaixo ainda 
da média mundial que é de 12% 
para bacias com tal nível de ativi-
dade. Afinal já são 40 anos de ex-
ploração, descobertas, projetos de 
desenvolvimentos e mais de 50 ou 
60 unidades de produção gerando 
óleo na região.

No entanto, já fazia parte do 
folclore a existência de uma ‘outra’ 
bacia de Campos. E muito antes da 
descoberta do pré-sal, que acabou 
levando todos os olhares para a ba-
cia de Santos. Nada mais natural, 
uma vez que nela as oportunidades 
para o ingresso de novos players 
eram muito maiores, mesmo que 
em parceria com a Petrobras.  

Vencido paradigmas e em um 
novo cenário, depois da pior cri-
se pela qual já passou a petroleira 
brasileira, nada mais natural do que 
rever as cartas que têm em mãos. 
Campos, que desde dezembro de 
2013 não tem registro de uma de-
claração de comercialidade e que 
em 2017 registrou duas descobertas 
– além de Marlim, houve indícios 
de óleo em Marlim Sul, em julho.

As oportunidades de sinergia 
na boa e velha bacia, que tem ener-
gia de sobra para se renovar e rei-
nar de novo, é um dos trunfos da 
Petrobras, que a ExxonMobil olhou 
com bastante atenção na hora de 
fazer sua reestreia no Brasil, asso-
ciando-se à estatal. 

Razão pela qual se uniram no 
leilão, para arrematar blocos no 
pré-sal, nas vizinhanças de campos 
do complexo de Marlim (Marlim, 
Marlim Leste e Marlim Sul), de 
Albacora e Albacora Leste, Ron-
cador, Barracuda e Caratinga, que 

estão entre os grandes produtores 
do país.

Prorrogação estratégica
Aos desinformados, que viram 

como ‘voracidade’ ou ‘inusitado’ 
o lance milionário na 14ª rodada 
ou que consideraram os investi-
mentos na modernização da bacia 
de Campos como o canto do cisne 
da petroleira, apenas para tentar 

conter a queda na produção, a es-
tatal deu a resposta no seu plano 
de negócios para 2018-2022. 

Sim, a estatal quer reverter a 
curva de produção não apenas 
revitalizando campos maduros, 
mas também agregando óleo novo 
ao velho portfólio! Prova disso é 
que a Petrobras anunciou em seu 
PN não somente investimentos de 
US$18,9 bilhões, 91 projetos de 
aumento do fator de recuperação 
de campos maduros e quatro no-
vos sistemas (Marlim 1 e 2, Tarta-
ruga Verde e Mestiça e Integrado 
de Parque das Baleias). 

É interessante observar que os 
blocos adquiridos pela ExxonMobil 
em outro consórcio estão na linha 
do parque das Baleias (Baleia Azul, 
Franca e Jubarte), norte da bacia 
de campos, operado pela Petrobras. 
Foi em Jubarte a primeira produção 
do pré-sal e os campos desse com-
plexo também estão na lista dos 
produtores dessa nova fronteira.

A estatal também informou, de 

forma evasiva, sem dar nomes aos 
campos, que está negociando com 
a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) a extensão de concessão de 
contratos da rodada zero, firmados 
na em 1998. Originalmente os con-
tratos terminariam em 2025. Isso 
está previsto no próprio contrato, e 
valerá todas as rodadas (ver box). 

A prorrogação dos contratos dos 
campos de Marlim e Voador até 
2052 já foi assinada, na época de 
Magda Chambriard na agência. “O 
objetivo da ANP com a prorroga-
ção dos contratos da Rodada Zero 

revitalização de marlim
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é propiciar novos investimentos 
em campos maduros”, reitera a 
agencia.

De acordo com a ANP até agora 
já foi concedida a prorrogação de 
cinco campos na fase de produ-
ção, todos da rodada Zero: Mar-
lim, Voador, Araçás e Ubarana, 
operados pela Petrobras, e Frade, 
operado pela Chevron. Isso é feito 
mediante o compromisso da ope-
radora em realizar investimentos, 
que abrangem desde a perfuração 
de poços, ampliação da capacidade 
de injeção de água e de processa-
mento de fluidos no campo, novas 
plataformas.

No mapa apresentado no PN 
2018-2022, a Petrobras aponta ou-
tros seis campos para os quais teria 
encaminhado documentação com-
pleta solicitando a prorrogação até 
2052. Seriam eles Albacora Leste, 
Marlim Sul, Marlim Leste, Barra-

cuda, Caratinga e Roncador. Destes 
seis, cinco efetivamente tiveram o 
pedido protocolado e estão na fase 
dois, segundo a ANP: Roncador, 
Marlim Leste, Marlim Sul, Barra-
cuda e Caratinga.

Também estão com o mesmo 
pedido os campos terrestres Fa-
zenda Pocinho e Canto do Amaro 
(bacia Potiguar) e Fazenda Alegre 
(do Espírito Santo). Albacora Leste 
é uma incógnita, mas está nos pla-

ACESSÓRIOS
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nos da estatal, que vai instalar novo 
FPSO em Albacora até 2026, subs-
tituindo as unidades em operação 
no momento por uma com maior 
capacidade, uma vez que no pré-sal 
os poços têm maior produtividade.

Marlim é pontapé inicial
O PN não abrange o projeto de 

desenvolvimento da nova desco-
berta no pré-sal de Marlim, pois 
contém o primeiro e maior plano 
de revitalização offshore da Petro-
bras de grande porte. “É como se 
já estivéssemos dando andamento 
a uma visão de explotação dessa 
descoberta”, afirmou Solange Gue-
des sobre o projeto de revitalização, 
que será feito em duas fases.

A descoberta de Marlim está 
em lâmina d’água de pouco mais 

de 600 metros, enquanto que a de 
Marlim Sul, há mais de mil metros. 
A Petrobras tem informações de 
sobra do poço, para elaborar um 
plano otimizado para a descoberta, 
enquanto dá prosseguimento à fase 
I da revitalização de Marlim.  

O campo deverá ter um novo 
FPSO em operação em 2020 e o 
da segunda fase está previsto para 
produzir o primeiro óleo em 2021. 
Claro que há possibilidade de mu-
danças, como o próprio PN prevê. 
A estatal quer usar uma unidade 
flutuante de produção, armazena-
mento e transferência, um FPSO 
(Floating Production Storage and 
Offloading) com capacidade para 
produzir 100 mil b/dia de óleo e 
processar 6 milhões de m3/d de gás. 

Afretada pelo prazo de 25 anos, 
ela terá capacidade para estocar 
1 milhão de barris de óleo.

O interessante é que quando 
a Petrobras apresentou seu pe-
dido de extensão, a ANP exigiu, 
entre outras medidas, um plano 
de revitalização, a ampliação 
da injeção de água no norte do 
campo e o início de um levanta-
mento sísmico 4D. A Petrobras 
cumpriu todas as exigências, ob-
tendo não somente a prorroga-
ção como também fazendo novas 
descobertas, como a confirmada 
em novembro. O que vai agregar 
óleo novo a revitalização de Mar-
lim e acelerar o desenvolvimento 
dessa outra bacia de Campos que 
ainda há por desenvolver.

revitalização de marlim

]

É COMO SE JÁ 

ESTIVÉSSEMOS 

DANDO ANDAMEN-

TO A UMA VISÃO DE 

EXPLOTAÇÃO DES-

SA DESCOBERTA.

Solange Guedes, 
diretora de E&P da Petrobras

FPSO Cidade Niterói operando 
no Campo de Marlim Leste
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perfil profissional

A ELETRÔNICA está no sangue

A paixão de Marcio Esteves pela eletrônica vem de menino. “Meu pai 
era radioamador e autodidata. Ele começou a projetar antenas para 
PX/PY comercialmente e eu o ajudava desde os 8 anos de idade”, 

lembra o empresário que fez o primeiro radio galena aos 12 anos. “Desde 
então não parei de fazer projetos eletrônicos que vinham em revistas com 
kits de componentes”.

Aos 16 anos passaria no primeiro vestibular para a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). “O caminho natural era a Engenharia Eletrô-
nica. Nunca imaginei fazer nada diferente”, diz profissional, que sempre 
sedento de conhecimento passaria ainda pelos cursos de Engenharia Civil 
e Administração de Empresas na Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e MBA na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Aos 17 anos, ainda no começo 
da universidade, foi estagiar como técnico em edificações e infraestrutura 
urbana na Empresa Municipal de Urbanização e Saneamento de Niterói. 

Mas precisava de mais recursos financeiros. Tinha que buscar outros 
caminhos. “Na época, a editoração eletrônica estava começando a se po-
pularizar com o surgimento do PC (o computador pessoal) e softwares de 
design gráfico. Aproveitei meu conhecimento em rede de computadores e 
me associei a uma pequena empresa de editoração eletrônica e marketing”, 
lembra. Foi assim que 1995, o irrequieto Marcio passou a desenvolver ati-
vidades de designer gráfico como sócio na De Garcia Desenho e Produção. 

Telecomunicações
Foi como designer que teve o primeiro contato com telecomunicação via 

satélite em 2000, atuando inicialmente terceirizado como coordenador de 

Comunicação offshore é o negócio ao qual o carioca Márcio Esteves vem se 
dedicando há quase vinte anos, sete dos quais como diretor da Mareste Equi-
pamentos e Serviços de Telecomunicação, empresa que decidiu criar quando 
enfrentou um momento difícil. “Ao final da minha sociedade na C. Foster, desco-
bri um câncer agressivo, ao qual tive a felicidade de superar. Mas tinha de fazer 
uma decisão: aceitar um cargo em uma multinacional, como empregado, ou ser 
meu próprio patrão”, lembra. Com o apoio da família e da equipe que levou para a 
Mareste e está com ele até hoje, Márcio fundou o próprio negócio, que tem a afi-
liada Mareste-USA LLC, baseada em Delaware, com dois escritórios naquele país 
(nos estados de Nova York e Florida) e no Brasil (RJ). Ele também é proprietário 
e gerente geral da Intellian do Brasil Tecnologia Ltda., representante da coreana 
Intellian Technologies Inc. Aos 47 anos, o bem-sucedido empresário afirma que o 
mais importante é não desistir, por maior que seja o desafio. “No final, a jornada 
vale muito a pena!”

por Beatriz Cardoso
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Marketing para C. Foster Serviços e 
Equipamentos de Petróleo. “Foi a pri-
meira empresa brasileira a fornecer 
telecomunicações via satélite para 
o mercado offshore”, lembra. Dois 
anos depois, passaria a integrar os 
quadros da C. Foster, primeiro como 
técnico de campo. 

“Foi uma experiência extraor-
dinária. Não existe outra forma de 
descrever um profissional técnico 
que tem por missão restaurar a fun-
cionalidade de um sistema de missão 
crítica em um ambiente tão inóspi-
to como uma plataforma operando 
offshore”, afirma. Segundo ele, nessa 
função, não há espaço para erros ou 
para situações deixadas ao acaso. 
“Tudo precisa ser meticulosamente 
planejado e o técnico de campo tem 
sempre que se munir de todas as 
ferramentas, instrumentos de tes-
tes e sobressalentes para cumprir 
a missão.” 

Logo alçaria novos postos, inclu-
sive em outra área, tornando-se ge-
rente de marketing da C. Foster, uma 
experiência que ajudou a ampliar a 
visão do negócio. “Ela contribuiu de 
várias formas, principalmente por 
me fornecer o conceito de ‘produto’ 
e de como gerir estratégia de vendas 
orientada a produtos”, avalia. 

O mais importante nessa eta-
pa, segundo ele, é que foi possível 
aprender a aliar a parte técnica de 
serviços e equipamentos orientada 
para resultados concreto de vendas, 
por meio de campanhas de marketing 
que abrangem desde o visual e marca 
até estrutura de formação de preços, 
montagem e treinamento para equipe 
de vendas.

Sócio e gestor
Acabou sendo promovido à fun-

ção de gerente de projeto e tornou-
-se sócio da empresa, onde assumi-
ria ainda as gerências de produtos 
e geral. Para ele, a transição de 
técnico para gerente de Marketing 
e, posteriormente, para as demais 

posições, incluindo a sociedade, foi 
gradual e até certo ponto natural. 

“Com o conhecimento adquirido 
em diferentes áreas do negócio – 
técnico, marketing, projetos – con-
segui ir formando uma equipe de 
profissionais excelentes, muitos 
com os quais trabalho até hoje. O 
caminho natural era a transferência 
de conhecimento, tendo então de 
passar a executar mais a gerencia 
de pessoas e processos.”, explica o 
profissional

Segundo Marcio Esteves, o gran-
de diferencial, foi que o sócio lhe 
deu liberdade como gestor. “O Sr. 
Foster sempre me ensinou e apoiou, 
me deixando confortável para gerir 
boa parte da empresa da forma que 

eu considerasse a melhor. Assim foi 
possível atingir um grau de excelên-
cia nos negócios que permitiu a C. 
Foster se igualar técnica e comer-
cialmente as grandes concorrentes 
estrangeiras”, destaca

Marcio esteves destaca quer o 
que mais o marcou no período em 
que esteve na C. Foster foram as 
inúmeras possibilidades que uma 
empresa relativamente pequena ofe-
recia para desenvolvimento profis-
sional. “Devo muito do que conheço 
da indústria de telecomunicação via 
satélite para a área marítima aos en-
sinamentos que me proporcionou o 
Sr. Colin V. Foster. Tive muita sorte 
de poder trabalhar junto com ele e 
estar à frente de novas tecnologias 
de telecomunicação no momento que 
a indústria passava por uma grande 
transformação”, frisa o empresário.

Guinada na vida
Foi justamente na época em que 

estava saindo da sociedade, em 
2010, que a vida dele sofreu uma 
grande guinada. Marcio descobriu 
que tinha um câncer muito agres-
sivo. “Mas que tive a graça divina 
de poder superar”. Foi nesse pon-
to que ele viu que teria que fazer 
uma escolha profissional: aceitar 
um cargo de executivo em grandes 
multinacionais do setor de telecomu-
nicação via satélite e trabalhar como 
funcionário, ou tentar aplicar todo 
o conhecimento adquirido ao longo 
de 10 anos em seu próprio negócio. 

“Escolhi este caminho e tive o 
apoio não só da minha família, mas 
também dos colaboradores que tra-
balhavam comigo e que ainda hoje 
fazem parte do time da Mareste”, 
comemora Marcio Esteves, que havia 
fundado a Mareste em 2008. Hoje, 
a empresa tem uma sólida carteira. 

“Temos alguns projetos de inte-
gração de sistemas para as próximas 
plataformas de produção e explora-
ção que irão operar no Brasil, mas o 
maior projeto é o Ello, é um sistema 

Local e data de nascimento? Rio de 
Janeiro em 12 de Janeiro de 1971

Casado há quantos anos? Tem 
filhos? 11 anos casados, com uma 
filha linda!

Qual livro está lendo? Relendo toda a 
obra de Carlos Castañeda juntamente 
com Neal Stephenson’s Snow Crash.

O que gosta de fazer nas horas 
vagas? Velejar e fazer cavalgadas 
na roça. 

Qual seu hobby? Música. Sou 
baixista.

Qual sua música predileta? Impossí-
vel de ter uma... Rock’n Roll dos anos 
70/80 são meus preferidos.

Um lugar inesquecível e um lugar 
que deseja conhecer? Rio de Janeiro 
continua sendo a melhor cidade do 
mundo, apesar dos problemas. Gos-
taria de conhecer a Tailândia.
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composto de equipamento embarcado 
(antena marítima, modem, roteador, 
etc..) e um Hub de serviços que utiliza 
tecnologia inovadora e patenteada, da 
qual a Mareste é a primeira licencia-
da”, destaca o empresário.

Ele explica que essa solução 
de ponta foi feita em parceria com 
empresas em Singapura e na China 
para fornecer ao mercado o primeiro 
sistema no mundo desenvolvido para 
telecomunicação via satélite maríti-
ma com custo efetivo. “É um antigo 
sonho que tenho de popularizar as 
comunicações em alto mar de forma 
que a tripulação possa manter conta-
to com a família quando embarcados 
e os armadores e donos de embar-
cação possam gerir seus negócios 
de forma mais eficiente, através de 
um sistema que possa ser instalado 
em virtualmente qualquer tipo de 
embarcação e flexível com relação 
custos”, salienta o empresário.

Parcerias estratégicas
Especializada em sistemas de an-

tenas estabilizadas robóticas para 
comunicação via satélite a bordo de 
embarcações, com forte atuação junto 
aos maiores fabricantes mundiais 
destes equipamentos, a Mareste 
realizou projetos de integração dos 
sistemas, importação e comerciali-
zação de equipamentos, instalação 
e suporte técnico para a maioria dos 
clientes da indústria offshore operan-
do em águas brasileiras.

Marcio Esteves observa que em 
um mercado de alta competitivida-
de e com demandas altíssimas de 
investimento, as parcerias são em 
si o fator mais importante para o 
desenvolvimento de qualquer ne-
gócio. “Hoje temos parcerias estra-
tégicas com fabricantes de equi-
pamentos e com desenvolvedores 
de tecnologia, que nos permitem 
introduzir no mercado brasileiro 
e sul-americano produtos de alta 
performance e custo, ajustado às 
necessidades locais”, pontua.

Entre as parcerias estratégicas ele 
destaca a Intellian Technologies, da 
Coreia do Sul, maior fabricante de 
antenas robóticas do mundo, que se 
tornaram praticamente padrão para 
telecomunicações embarcadas. “E o 
parceiro Thiss Technologies, que par-
ticipa do projeto Ello desde o zero, em 
anos de pesquisa e desenvolvimento 
de equipamentos e modems”, frisa 
Marcio. Ele lembra ainda o contrato 
plurianual firmado no ano passado 
com a Intelsat, maior provedor de 
capacidade satelital e interconecti-
vidade de teleportos no mundo, para 
utilização de diversos satélites de sua 
frota. “A Intelsat desde o começo do 
plano de negócios com Ello acreditou 
e investiu no sucesso deste projeto”, 
conclui o diretor da Mareste.

Jornada de sucesso
A força das telecomunicações 

offshore não tem fronteiras. A Ma-
reste tem hoje contrato assinado com 
dealers e revendas tanto nos EUA 
quanto na América do Sul, principal-

mente Argentina, Uruguai, Chile e 
Equador, para o serviço Ello. “Nossa 
área de cobertura de serviços abran-
ge atualmente todo o continente sul-
-americano, porém já estamos em 
conversas avançadas para alocação 
de recursos em satélites para trazer 
Ello com cobertura global”, revela 
o executivo.

Os desafios enfrentados na área 
de petróleo nos últimos anos levaram 
muitas empresas a se afastar desse 
setor. A Mareste reviu estratégias e 
obteve sucesso. “Antes de nos afas-
tarmos deste segmento, o desafio nos 
levou a buscar soluções tecnológicas 
e comerciais para continuar atenden-
do este segmento com custos mais 
reduzidos”, afirma. Sem deixar esse 
mercado de lado, a empresa buscou 
explorar outras verticais marítimas, 
como a navegação fluvial e de ca-
botagem, mercado de lazer, pesca 
industrial e empurradores e navios 
de apoio portuário. “Lançamos um 
produto especifico para o agronegó-
cio, que incorpora tecnologia utiliza-
da anteriormente somente na vertical 
de petróleo, mas, com a redução dos 
custos, possibilita criarmos soluções 
competitivas para telecomunicação 
móvel terrestre”, revela.

As expectativas para os próximos 
anos? “É fato que o Brasil continuará 
a crescer depois de passada a crise 
política, institucional e de valores 
que hoje ele se encontra. As pers-
pectivas são muito boas. O mercado 
já mostra sinais de aquecimento”, 
avalia o empresário, que dá uma dica 
para quem está começando e tem 
interesse na cadeia produtiva de óleo 
e gás. “O caminho não é fácil, em 
nenhuma área, quando se procura a 
excelência. Mas se a pessoa tem pai-
xão pela engenharia, pela inovação 
tecnológica e por desenvolver pro-
dutos novos para resolver problemas 
antigos, não desista! Acredite que 
sempre pode se fazer melhor e não 
desista de seus sonhos. No final, a 
jornada vale muito a pena!
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A 
gerência de Petróleo, 
Gás e Naval (GPN) do 
Sistema Firjan iniciou a 
elaboração da construção 

do Mapa Estratégico Naval 2018. 
O documento servirá de guia para 
todos os agentes do mercado e para 
atuação das empresas fluminenses. 
O pontapé inicial ocorreu durante o 
Workshop Panorama Naval realizado 
nesta terça-feira (23/1) na Regional 
Leste da Federação, em Niterói, com 
a participação das principais enti-
dades, empresas e formadores de 
opinião ligados à indústria naval.

De acordo com a gerente de Pe-
tróleo, Gás e Naval da Firjan, Ka-
rine Fragoso, o novo mapa é uma 
atualização da publicação divul-
gada em 2016, agora refletindo os 
objetivos, temas prioritários e de-
safios do segmento diante de uma 
realidade com dificuldades vivida 
pelos últimos anos no setor. Segundo 
ela, será constituído um grupo de 
trabalho com integrantes de todos 
os segmentos da cadeia produtiva, 
que terá a missão de consolidar os 
dados, as oportunidades e necessi-
dades futuras para a retomada dessa 
importante indústria para o estado 
do Rio e para o país.

O encontro foi aberto pelo pre-
sidente da Regional Leste da Fede-
ração, Luiz Césio Caetano, que des-
tacou a importância do documento 
para o desenvolvimento do mercado 
tanto para o polo naval de Niterói 
quanto de todo o estado. “A Firjan 
vem defendendo os principais plei-
tos dos empresários fluminenses e 
criando contribuindo para melhorar 
o ambiente de negócios do nosso 
estado”, afirmou.

Sob a orientação dos técnicos de 
GPN da Federação, a primeira dis-

cussão para a formulação do mapa 
estratégico naval contou com a parti-
cipação de representantes de diversas 
entidades, de estaleiros e empresas do 
encadeamento produtivo da indús-
tria naval como os estaleiros Mauá, 
Eisa, Mac Laren, Brasa, entre outros. 
Também estiveram presentes repre-
sentantes da Transpetro e Emgepron, 
entre outras.

Uma crise generalizada
O secretário-executivo do Si-

naval, Sérgio Leal, apresentou da-
dos mostrando a crise profunda do 
mercado a partir de 2015, após uma 
retomada em meados da década pas-
sada. Segundo ele, em dezembro 
de 2014 haviam 82 mil postos de 
trabalho em todo o país, reduzidos 
hoje para menos de 35 mil. Leal 
ressaltou ainda que a crise se ge-
neralizou principalmente por dois 
fatores: crise da Petrobras e a não 
efetivação da Sete Brasil.

Presidente da ASSCENON, Elízio 
Moreira da Fonseca confirmou que 
Niterói possui uma cadeia produtiva 
invejável, mas que é necessário haver 
uma ação em defesa desta indústria 
para que ela volte a ter a pujança de 
outrora. Já o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria Na-
val e Petróleo e Gás de Niterói, Luiz 
Paulino, destacou que o município 
vem adotando medidas para manter 
as empresas na cidade, assim como 
reativar a indústria naval na região. 
Ele acrescentou que o processo de 
produção do EIA-Rima, licença que 
permitirá a dragagem do canal São 
Lourenço já está em andamento e 
que espera que ele fique pronto até 
meados do ano.

O encontro contou ainda com a 
palestra do capitão de Mar e Guerra 
da Escola de Guerra Naval da Mari-
nha do Brasil, Luciano Ponce, sobre a 
necessidade de ações de segurança e 
defesa do pré-sal brasileiro.

eventos

Firjan: vem aí o novo Panorama Naval 
do estado do Rio de Janeiro
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eventos ANP 20 ANOS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com-
pleta 20 anos de existência em um momento de profundas transformações 
em seu mercado regulado. 

ANP: 
20 anos e uma nova 
abertura do setor 

por Beatriz Cardoso

A  criação da Agência se deu 
pelo Decreto nº 2.455, de 
14 de janeiro 1998, e já 
estava prevista na Lei 

nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
Conhecida como Lei do Petróleo, 
ela instituiu o fim do monopólio 
da Petrobras e, consequentemente, 
a abertura do mercado, nas ati-
vidades de pesquisa, exploração, 
produção e refino de petróleo/gás 
natural. 

Essas atividades continuaram 
a ser monopólio da União, mas 
passaram a poder ser exercidas 
por outras empresas, mediante 
concessão, autorização ou, mais 
tarde, contratação sob o regime 
de partilha de produção, e com 
regulação e fiscalização da ANP, 
que tem como foco a defesa dos 
interesses da sociedade brasileira. 

Hoje, o setor passa por uma 
nova abertura, pelo aprimoramento 
regulatório promovido pela ANP, 
por mudanças na legislação para o 
setor e pela criação de programas 
no âmbito federal para estimular 
investimentos e a entrada de no-
vos agentes em todas as etapas da 
cadeia de produção. 

A partir dessa janela de oportu-
nidades que vive o País, a ANP vem 
intensificando ações de modo a in-

centivar e destravar investimentos, 
tais como: Realização das rodadas 
de licitações; Início da oferta per-
manente de áreas; Aprimoramento 
dos contratos de concessão; Estí-
mulo à a extensão da vida útil dos 
campos de petróleo e gás; Estímulo 
ao desenvolvimento de um merca-
do de gás natural que atenda aos 
interesses da sociedade; Fomento 
a investimentos na produção, dis-
tribuição e revenda de derivados 
de petróleo e biocombustíveis. 

20 anos do setor em números 
Ao longo dos seus 20 anos de 

atuação, a ANP contribuiu para 
o desenvolvimento do Brasil e do 
setor regulado. 

Hoje, a indústria do petróleo 
e gás no Brasil responde por 13% 
do PIB nacional e 50% da oferta 
interna de energia. São quase 100 
grupos econômicos atuando nas 
atividades de exploração e pro-
dução, e mais de 126 mil agentes 
nas atividades de distribuição e 
revenda de combustíveis. 

Nos últimos anos, foram in-
vestidos bilhões de reais nas ati-
vidades da indústria e em desen-
volvimento tecnológico, gerando 
milhares de empregos, desenvol-
vimento da indústria nacional e 

bilhões em participações gover-
namentais. 

Para se ter uma ideia das mu-
danças no setor, em 1998, o País 
tinha 14 bilhões de barris de pe-
tróleo e 410 bilhões de m³ de gás 
natural em reservas totais e, con-
siderando as reservas provadas, 
7 bilhões de barris de petróleo e 
226 bilhões de m³ de gás natural. 
Em dezembro de 2016 (números 
mais recentes disponíveis), esses 
números já haviam crescido para 
quase 23 bilhões de barris de pe-
tróleo e 637 bilhões de m³ de gás 
(reservas totais) e 13 bilhões de 
barris de petróleo e 377 bilhões 
de m³ de gás (reservas provadas). 

A produção também cresceu 
amplamente: a de petróleo saltou 
de cerca de 970 mil barris por dia 
em 1998 para 2,6 milhões de bar-
ris por dia de janeiro a novembro 
de 2017 e a de gás natural, de 30 
milhões de m³ por dia para 111 
milhões de m³ por dia. Em grande 
parte, esse aumento se deve à des-
coberta do pré-sal, em 2007, cujos 
campos correspondem hoje a quase 
metade da produção nacional. 

Isso significa mais riqueza para 
o País. A distribuição de royalties 
e participações especiais resultan-
tes dessa produção, por exemplo, 
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ANP 20 ANOS

ANP: 
20 anos e uma nova 
abertura do setor 

cresceu de R$ 1,67 bilhão, em 2000 
(quando a PE passou a ser cobra-
da), para R$ 26,6 bilhões em 2017. 

Além disso, as obrigações de 
investimentos das empresas em 
pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação aumentaram de R$ 2 milhões 
em 1998 para R$ 893 milhões nos 
três primeiros trimestres de 2017, 
sendo que, ao longo dos 20 anos, o 
volume total foi de R$ 13 bilhões. 

Também houve um impulso no 
setor abastecimento de combustí-
veis. As vendas dos principais de-
rivados de petróleo, que foram de 
86 mil m³ em 1998, subiram para 
112 mil m³ apenas nos primeiros 
11 meses de 2017, mesmo com a 
crise econômica. A quantidade 
de postos revendedores também 
deu um salto, passando de menos 
de 29 mil para quase 42 mil em 
novembro de 2017. 

A ANP também investiu na 
fiscalização do abastecimento, de 
modo a proteger os interesses do 
consumidor. Ainda em 1998, insti-
tuiu o Programa de Monitoramento 
da Qualidade dos Combustíveis 
(PMQC), que conta com uma rede 
de laboratórios em todo o País, e, 
desde então, vem criando ferra-
mentas para aprimorar o planeja-
mento das ações de fiscalização. 

Como resultado os índices de 
conformidade dos combustíveis 
no Brasil têm, hoje, padrões inter-
nacionais. Em 1998, o País tinha 
12,5% de inconformidade na gaso-
lina comercializada, 67,% no diesel 
e 7,3% no etanol. Em novembro de 
2017, esses índices foram de 1,8% 
para a gasolina, 2,8% para o diesel 
e 2,0% para o etanol. 

Em 13 de janeiro de 2005, a Lei 
nº 11.097 alterou a Lei do Petróleo, 

com o objetivo de introduzir o bio-
diesel na matriz energética bra-
sileira, ampliando as atribuições 
e alterando o nome da Agência, 
para incluir os biocombustíveis. 
Desde então, a ANP realizou 58 
leilões de biodiesel, que visam à 
aquisição do produto por refinarias 
e importadores de óleo diesel para 
atendimento ao percentual mínimo 
obrigatório de adição de biodiesel 
ao óleo diesel. 

Esse percentual foi sendo am-
pliado ao longo dos anos, de 2% 
(2008) a 8% (2017), com previsão 
de aumento para 10% até 2019. 
Dessa forma, a produção de bio-
diesel no País saltou de 736 de m³ 
em 2005 para 3,9 milhões de m³ 
entre janeiro e novembro de 2017. 

Ainda com relação aos bio-
combustíveis, a produção de eta-
nol (anidro e hidratado) aumen-
tou de 14 milhões de m³ em 1998 
para 27 milhões nos primeiros 11 
meses de 2017.

Todos esses dados demonstram 
o desenvolvimento dos segmentos 
do setor de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis, desde a criação 
da ANP. A partir de agora, com as 
novas medidas implementadas, a 
perspectiva para os próximos anos 
é de diversificação dos agentes atu-
antes e de um crescimento ainda 
maior do setor.
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Medida Provisória sobre fundo para Compensação Ambiental

Ano 6 • nº 57 • fevereiro de 2018 • www.tnsustentavel.com.br

Mais prudência, menos urgência

Eficiência Energética • Comercialização de Energia • Legislação Ambiental • Reciclagem

Foi publicada a Medida Provisória nº 809 (“MP nº 809”), no início 
de dezembro, para disciplinar a espinhosa questão da compensação 
ambiental. Dentre as novidades está a autorização para que o ICMBio 

selecione a instituição financeira oficial, dispensada a licitação, para criar 
e administrar a fundo privado a ser integralizado com recursos oriundos da 
compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, 
destinados às unidades de conservação federais.

Lembre-se que o montante da compensação ambiental é exigido para 
atividade de significativo impacto ambiental, com fundamento em EIA/
RIMA, e pode chegar a 0,5% dos custos totais para a implantação do em-
preendimento, feitos os abatimentos autorizados nas normas aplicáveis.

Destacamos que a MP nº 809 possibilita que o empreendedor seja 
desonerado das obrigações relacionadas à compensação ambiental, com 
o depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador. Ou seja, com o 
pagamento total, o empreendedor não mais seria responsável pela execução 
das atividades relacionadas à compensação, função que passará a ser da 
instituição financeira selecionada. A medida é excelente, pois facilita, em 
muito, o cumprimento da obrigação legal.

Ademais, ainda na lógica de repassar para a iniciativa privada determi-
nadas atribuições do ICMBio, as instituições oficiais serão autorizadas a 
promover as desapropriações dos imóveis privados indicados pelo instituto, 
que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos 
de compensação ambiental.

Sobre o critério a ser utilizado para a correção do valor da compensação, 
a MP nº 809 confirmou que o índice a ser utilizado será o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial (“IPCA-E”) a partir da data de fixação da 
compensação ambiental pelo órgão licenciador. Tal determinação preenche o 
evidente vazio legal sobre o qual se apoiava a Instrução Normativa IBAMA 
nº 07, de 14 de junho de 2017.

O regulamento e o regimento interno do fundo deverão observar as 
diretrizes que serão definidas em ato do ICMBio. A MP nº 809 também 
autorizou o IBAMA e o ICMBio a contratarem mão de obra temporária, 
pelo período de até 2 anos, para atender, por exemplo,  casos de: (i) 
prevenção, controle e combate a incêndios florestais; (ii) projetos de 
preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das 
unidades de conservação, em nível auxiliar e (iii) apoio à identificação, 
à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação.

Solange Cunha
é associada da prática 
de Ambiental do Tauil 

& Chequer Advogados 
no escritório do Rio de 
Janeiro. Com mais de 
seis anos na área de 

direito ambiental, sua 
atuação abrange tanto o 
contencioso (judicial e administrativo) como 

consultoria, assessorando companhias 
nacionais e estrangeiras em compliance, 
licenciamento ambiental e auditorias de 

ativos relacionados a diversos setores, tais 
como óleo e gás, agronegócios, imobili-

ário, geração e transmissão de energia e 
transgênicos.

Paulo de Bessa Antu-
nes é sócio da prática 

de Direito Ambiental 
do Tauil & Chequer Ad-
vogados. Foi associado 
do escritório boutique 

em direito ambiental 
Bessa, Homem de 

Carvalho & Gonçalves 
Advogados, ex-procurador regional da Re-
pública (Ministério Público Federal) por 30 
anos, presidente da Comissão Permanente 

de Direito Ambiental do Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros e chefe da Assessoria 

Jurídica da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro.
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Sobre esse ponto, antes o prazo da Lei nº 7.957/1989, 
para a contratação de mão de obra temporária era de 
no máximo 180 dias. A extensão temporal dos contratos 
temporários pode provocar um inchaço na Administração 
Pública, não colaborando para a eficiência ou alternativa 
para os problemas de incêndios ou gestão das unidades 
de conservação.

De acordo com a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil (“CRFB”), o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, em 
casos de relevância e urgência, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional. Na exposição de 
motivos da MP nº 809 foram feitos comentários genéri-
cos para a motivação da medida provisória, como este: 
“a urgência e a relevância do conjunto das medidas 
apresentadas fundamentam-se no atual cenário eco-
nômico brasileiro, que demanda esforços das diversas 
esferas governamentais com vistas ao desenvolvimento 
de ações que promovam a retomada do crescimento e 
a geração do emprego.”

Ainda na exposição de motivos, foi argumentado 
que o principal objetivo da MP nº 809 seria fortalecer 
o turismo nos Parque Nacionais e demais unidades de 

conservação, com parcerias com a iniciativa privada por 
meio de contratos de concessão de uso e exploração de 
atividades econômicas. 

A criação de um fundo para os recursos da com-
pensação, a definição do índice para a atualização da 
compensação ambiental e a potencial desburocratiza-
ção para as desapropriações dos imóveis inseridos nas 
unidades de conservação são certamente pontos que 
devem ser disciplinados em lei. Todavia, não entende-
mos ser o caso de haver relevância e urgência para a 
edição desta Medida Provisória. Pela complexidade do 
tema e pelo montante significativo de recursos oriundos 
da compensação ambiental é fundamental que o tema 
seja analisado com prudência para evitar ainda mais 
problemas na gestão e impedir desvios nos recursos.

A MP nº 809 será analisada inicialmente em uma co-
missão mista. Depois, passará pelos plenários da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. De acordo com a 
CRFB, a MP nº 809 perderá eficácia, desde a edição, se 
não for convertida em lei no prazo de sessenta dias, pror-
rogável uma vez por igual período. Tais prazos de vigência 
são suspensos durante o recesso do Congresso Nacional 
(23 de dezembro de 2017 a 1º de fevereiro de 2018).

1 Em 2007, os setores do IBAMA responsáveis pela gestão das unidades de conservação foram separados, dando origem ao 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516. Tanto o IBAMA 
quanto o ICMBio são autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama). Enquanto o IBAMA é responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental em âmbito federal, o ICMBio responde 
pela gestão das unidades de conservação federais - como parques nacionais, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, 
entre outras - atuando também na fiscalização e licenciamento destes territórios.
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Geração de 

BIOELETRICIDADE 

teve crescimento 

de 7% em 2017

Aprodução de bioeletricidade para a rede elétrica atingiu quase 26 mil GWh 

em 2017, representando um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. 

Esse volume inclui a geração de energia elétrica para a rede pelos diversos 

tipos de biomassa, sendo a estimativa de que a biomassa da cana-de-açúcar tenha 

representado algo como 85% do montante de geração pela biomassa à rede no ano 

passado. A informação é da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), através 

de levantamento tendo por base dados da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE).

Comparando-se com a geração total de energia elétrica no país, o desempenho 

da bioeletricidade é até representativo, pois o crescimento da produção de energia 

elétrica para a rede no país foi de 1% no ano passado, em relação a 2016. Porém, 

a expansão da bioeletricidade foi bem inferior ao crescimento da fonte eólica, que 

foi de 27% no referido período, ou mesmo comparado com a própria bioeletricidade 

numa série histórica maior, pois a oferta de bioeletricidade para a rede chegou a 

crescer mais de 30% entre 2013 e 2012.

Um fator que inibiu um desempenho ainda melhor da bioeletricidade foi a crise 

de inadimplência nas liquidações financeiras no Mercado de Curto Prazo (MCP), que 

prejudicou uma geração mais conjuntural que a biomassa tem capacidade de ofertar, 

em resposta a preços aquecidos no MCP. Não há como estimular uma geração extra 

pela biomassa com o imbróglio jurídico que vive o MCP e suas liquidações finan-

ceiras, com os geradores assumindo os custos da operação sem terem o respectivo 

pagamento pela energia gerada para a rede.

A última liquidação financeira no MCP, ocorrida em janeiro deste ano, mas que 

se refere às operações de novembro de 2017, exemplifica bem este desestímulo à 

geração pela biomassa. Foram arrecadados apenas R$ 2,56 bilhões dos R$ 10 bilhões 

contabilizados pela CCEE. Do valor não pago, R$ 6 bilhões estão relacionados com 

as liminares judiciais de risco hidrológico obtidas por hidrelétricas, que com isso 

deixam de pagar seus débitos nas respectivas liquidações financeiras no MCP.

Após a operacionalização de todas essas decisões judiciais, os demais agentes 

credores que não possuem liminares perceberam adimplência próxima de somente 

8%. Ou seja, toda a geração das usinas a biomassa, excedente às suas garantias 

físicas, que não está protegida liminarmente contra este imbróglio jurídico no MCP, 

proporcionou um ressarcimento efetivo menor do que um décimo da receita a que 

tinham direito as usinas nas operações de novembro último, liquidadas financei-

ramente no MCP.

A estimativa é que, se não tivéssemos esse grave problema de inadimplência no 

MCP, poderia ter ocorrido um aumento de geração pela bioeletricidade suficiente 

para abastecer quase seis milhões de pessoas no ano de 2017, com uma energia 

renovável e sustentável. Além do mais, considerando que quase 90% da bioeletri-

cidade para a rede em 2017 foram produzidos entre abril e novembro, classificado 

historicamente como o período seco e crítico para o setor elétrico brasileiro, essa 

geração teria mitigado a necessidade de geração de eletricidade a partir de caras e 

poluentes térmicas convencionais, vivenciada ano passado.

Em março de 2015, este imbróglio no MCP completará três anos sem solução 

efetiva! Em caráter de urgência, a esperança reside em que para 2018, antes do início 

da próxima safra na Região Centro-Sul, o Governo Federal seja capaz de encaminhar 

uma solução para o tema. A desjudicialização no MCP, conjuntamente com ações 

mais de longo prazo, como p.ex. a retomada da contratação (significativa!) de bioele-

tricidade nos leilões regulados, certamente estimularão uma expansão mais robusta 

da bioeletricidade, tanto em termos conjunturais quanto em crescimento expressivo 

da capacidade instalada desta fonte na matriz elétrica brasileira.

Zilmar José de Souza 
é gerente de Bioele-

tricidade da União da 
Indústria de Cana-de- 

Açúcar - Unica
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A tecnologia separa material fibroso (inorgânico) do orgânico, produzindo biogás 
de altíssima qualidade. Usina irá receber diariamente 100 toneladas de resíduos 
de grandes geradores da região metropolitana de Curitiba.

Após inaugurar um dos mais audaciosos projetos 
do Brasil de geração de energia a partir do lodo 
do esgoto, a CS Bioenegia iniciou essa semana 

mais uma fase de implantação de sua usina de biogás 
com o recebimento de 30 toneladas de resíduos do Ceasa 
(Centro de Abastecimento do Paraná S/A), um dos gran-
des geradores da região metropolitana de Curitiba, para 
comissionar o maquinário e efetuar testes preliminares 
de funcionamento.

Os resíduos são compostos de embalagens, sacolas 
plásticas e em sua fração orgânica de restos alimentares, 
frutas, vegetais, entre outros.

A presidente da CS Bioenergia, Fabiana Campos, 
conta que o equipamento é um dos mais modernos que 
existe hoje no mundo e tem capacidade de separar o 
material inorgânico (inerte) do orgânico.

"A tecnologia implantada é o estado da arte em se-
paração de resíduos sólidos, o moinho de martelo corta, 
tritura, diluí e separa os resíduos, o que nos permite 
reaproveitar o máximo da fração orgânica. Após a cer-
tificação a usina pode receber diariamente um volume 
de até 200 toneladas de resíduos".

O processo
Campos conta que o material coletado do Ceasa é 

transportado até a usina em caminhões, que depositam 
os resíduos em um banker que transporta automatica-
mente para o moinho de martelo, que tritura e separa a 
fração orgânica das embalagens.

A fração orgânica é bombeada para os biodiges-
tores onde é mistura ao lodo de esgoto da estação de 
tratamento. A massa homogeneizada é agitada através 
de agitadores e aquecida, produzindo assim o biogás, 
que será utilizado para gerar energia elétrica de forma 
limpa e sustentável.

O sistema de separação rotativo integrado separa e 
direciona a fração orgânica para os tanques de biodi-
gestão através de bombas. O sistema integrado corta as 
embalagens, lava e separa para serem reaproveitados 
como combustível alternativo.

"O processo permite a conversão de resíduos que 
antes eram destinados a aterros sanitários em um ativo 

energético valioso e reutilizável de maneira sustentável 
protegendo o meio ambiente", diz a executiva.

Na avaliação do presidente da Associação Bra-
sileira de Biogás e Biometano (Biogás), Alessandro 
Gardermann, a nova etapa de geração de biogás da 
CS Bioenergia comprova que o setor do biogás no 
Brasil tem todas as condições tecnológicas de atender 
às demandas do mercado nacional para geração desse 
tipo de energia.

"Uma indústria do biogás começa a se erguer e se 
consolida como uma commodity ambiental".

Próxima fase
A CS Bioenergia já opera gerando biogás a partir 

do lodo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Belém. A capacidade de geração da usina, quando 
em pleno funcionamento, é de 2,8 megawatts (MW), 
energia suficiente para atender a demanda de 2 mil 
casas populares.

Falta apenas a aprovação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) para a conexão da energia 
na rede.

"O objetivo agora é conectar a planta à rede de dis-
tribuição da Copel (Companhia Paranaense de Energia). 
Aguardamos somente a liberação do órgão regulador, a 
Aneel, o que deve acontecer em janeiro de 2018", prevê 
Fabiana Campos.

CS Bioenergia inicia testes para geração 
de energia com resíduos do Ceasa
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pessoas

A PETROBRAS informa que seu Con-
selho de Administração, em reunião 
realizada hoje, elegeu os engenhei-
ros Eberaldo de Almeida Neto para 
ocupar o cargo de diretor executivo 
de Assuntos Corporativos e Hugo 
Repsold Júnior para ocupar o cargo 
de diretor executivo de Desenvolvi-
mento da Produção & Tecnologia.

Eberaldo de Almeida Neto ocu-
pava o cargo de gerente executivo de 
Suprimento de Bens e Serviços desde 
abril de 2016. Eberaldo é formado 

em Engenharia Elétrica pela UFRJ, 
possui MBA em Gestão Avançada 
Empresarial pela COPPEAD e cursou 
o Advanced Management Program 
pela IESE Business School (University 
of Navarra - Espanha). Trabalha há 31 
anos na companhia, onde já ocupou 
diversas posições gerenciais nas áreas 
de Exploração e Produção e de Servi-
ços Submarinos e de Contratação.

Hugo Repsold Júnior ocupava o 
cargo de diretor executivo de Assun-
tos Corporativos desde abril de 2016 

e estava acumulando interinamente o 
cargo de diretor executivo de Desen-
volvimento da Produção & Tecnologia 
desde novembro de 2017. Com a elei-
ção ocorrida nesta data, Hugo deixa 
a Diretoria de Assuntos Corporativos 
para assumir a Diretoria de Desen-
volvimento da Produção & Tecnologia 
em definitivo. Hugo é formado em 
Engenharia Mecânica pela Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), 
em economia pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e é 
mestre em Planejamento Energético 
pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (COPPE / PPE / UFRJ). 
Trabalha há 32 anos na companhia, 
onde já ocupou a posição de diretor 
de Gás e Energia e diversas posições 
gerenciais nas áreas de Exploração e 
Produção, Estratégia e Desempenho 
Empresarial e Gás e Energia.

Os dois executivos foram objeto 
de prévia análise pelo Comitê de 
Indicação, Remuneração e Sucessão 
do Conselho de Administração da 
Petrobras.

O CONSELHO de Administração 
da Petrobras Distribuidora apro-
vou ontem (30/01) a eleição de 
Alípio Ferreira Pinto Junior para 
o cargo de diretor executivo de 
Operação e Logística (DIOL), com 
mandato de fevereiro de 2018 até 
julho de 2019.

Engenheiro formado pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), com mestrado em 
Administração e MBA em Gestão 

Estratégica Avançada, ambos pelo 
COPPEAD/RJ, Alípio Ferreira é 
empregado da Petrobras desde 
1983, tendo atuado como gerente 
executivo de Logística, gerente 
geral de Pesquisa em Abasteci-
mento e diretor da Braskem. Des-
de 2015, exercia o cargo de Se-
nior Downstream Vice President 
na Petrobras America, de onde se 
desligou para assumir a posição 
na Petrobras Distribuidora.

Posse do diretor executivo 
de Desenvolvimento da Produção &Tecnologia 
e do diretor executivo de Assuntos Corporativos

Alípio Ferreira Pinto Junior é o novo diretor executivo 
de Operação e Logística da Petrobras Distribuidora
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Siemens/Andrade Gutierrez

Consórcio formado por Siemens e Andrade 
Gutierrez irá construir termelétrica no Porto do Açu

Enseada obtém licença para implantar 
terminal de líquidos e granéis

Obras devem ser iniciadas ainda no primeiro trimestre deste ano.
A GÁS NATURAL AÇU (GNA), sub-
sidiária da Prumo Logística, concluiu 
a contratação do consórcio Siemens 
e Andrade Gutierrez para a constru-
ção da primeira usina termelétrica 
no Porto do Açu, a UTE GNA I. As 
negociações entre as empresas foram 
concluídas após a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) autori-
zar a transferência da termelétrica 
UTE Novo Tempo para a UTE GNA I, 
empresa ligada à GNA. O consórcio 
será responsável pelas soluções de 
engenharia, suprimentos e constru-
ção da térmica, que terá capacidade 
instalada próxima a 1,3 GW.

A instalação da termelétrica 
é parte do Açu Gas Hub, projeto 
em desenvolvimento no Complexo 
Portuário do Açu, cujo objetivo é 

constituir uma solução logística 
para o recebimento, processamen-
to, consumo e transporte de gás 
natural produzido nas Bacias de 
Campos e Santos, assim como im-
portação e armazenagem de GNL 
importado.

A previsão é que as obras de 
construção da primeira térmica no 
Porto do Açu sejam iniciadas ainda 

no primeiro trimestre deste ano. 
A mobilização dos trabalhadores 
para prestação de serviço nas obras 
da termelétrica será realizada pela 
Rede de Empregabilidade do Por-
to do Açu, pelo e-mail currículo.
porto@gmail.com. Já as contrata-
ções diretas da GNA estão sendo 
divulgadas no portal vagas.com/
prumologistica.

A ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL 
S.A. informa que obteve a licença 
do Instituto do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos do Estado da Bahia 
(Inema) para a implantação, no Es-
taleiro Paraguaçu, de um Terminal 
de Líquidos e Granéis. O terminal 
será destinado à recepção, armaze-
namento temporário e distribuição 
de combustíveis (óleo diesel, gaso-
lina, álcool hidratado, álcool anidro 
e biodiesel) e terá capacidade de es-
tocagem superior a 39 mil toneladas 
de combustíveis. A portaria oficial 
foi publicada no Diário Oficial do 
Estado da Bahia. A permissão da 

autoridade ambiental baiana é válida 
por três anos.

A Licença de Instalação conquis-
tada pela Enseada Indústria Naval 
S.A. faz parte do esforço da companhia 
em otimizar a utilização do Estaleiro 
Paraguaçu, implantado no município 
de Maragojipe, no Recôncavo baiano.

A decisão oficializada no dia 10 
de janeiro pode potencializar a atra-
ção de investidores e clientes. Se-
gundo o diretor de Novos Negócios 
da Enseada, Rodrigo Carnaúba, “nos 
últimos 18 meses, a Enseada vem 
trabalhando intensamente para dina-
mizar seu moderno parque industrial 

e a licença obtida pode acelerar a 
retomada das operações”.

Em 2014, quando a Enseada al-
cançou o pico da implantação do 
estaleiro e o início das operações 
industriais, o empreendimento che-
gou a empregar mais de sete mil tra-
balhadores, sendo 80% das cidades 
do seu entorno.

produtos e serviços

Estaleiro Enseada
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O PRESIDENTE DA Shell Brasil, 
André Araujo, sinalizou o interesse 
em ampliar em 2018 a parceria com 
o Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe) e outras uni-
dades da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), investindo 
em projetos de longo prazo. A ma-
nifestação foi feita pelo executivo 
em visita feita à Coppe no dia 12 
de dezembro, quando participou 
de uma reunião com o diretor da 
instituição, Edson Watanabe, o 
vice-diretor, Romildo Toledo, e o 
diretor de Tecnologia e Inovação, 
Fernando Rochinha. 

O presidente da Shell foi acompa-
nhado do gerente sênior de Parcerias 
em Pesquisa & Desenvolvimento, 
Regis Assao, do gerente de Cola-
borações Externas em Tecnologia, 
Marcelo Mofati, e da gerente do Pro-
grama de Recuperação Avançada de 
Petróleo, Frances Abbots.

No ano de 2017, a Coppe e a 
Shell firmaram cinco acordos para 
o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, totalizando um investi-
mento de R$ 123 milhões Este valor 
representa 61,5% do total investido 

no mesmo ano pela empresa em pro-
jetos na UFRJ, que soma cerca de R$ 
200 milhões. 

"Foi um ano favorável. No início 
nos preocupamos em superar o de-
safio de acompanhar a implantação 
de vários projetos de P&D simultâ-
neos. Entretanto, com o esforço das 
equipes da universidade, da Coppe 
e da Shell agora sabemos o caminho 
para que os projetos fluam de forma 
adequada. Foi um ano muito bom. A 
Coppe se traduz em um espaço para 
crescimento", declarou o presidente 
da Shell Brasil. 

O professor Romildo Toledo, 
afirmou que a Coppe também pode 
atuar em novas frentes. "A Coppe 
pode realizar estudos que envol-
vem, por exemplo, captura de CO2, 
uso de nanotecnologia aplicada à 
área de óleo e gás, energias reno-
váveis, mudanças climáticas, entre 
outros ainda não contemplados 
pelas atuais parcerias com a em-
presa", antecipou.

Durante o encontro, o diretor da 
Coppe, Edson Watanabe, fez uma 
apresentação sobre a instituição, in-
cluindo laboratórios que desenvol-
vem pesquisas para a área de petró-

leo e gás, e destacou três projetos que 
foram desenvolvidos recentemente e 
premiados pela ANP: o robô Doris, a 
boca de sino multifuncional e a boia 
de sustentação de risers.

O presidente da Shell Brasil visi-
tou as instalações do Laboratório de 
Recuperação Avançada de Petróleo 
(LRAP) da Coppe. Em 2017, foram 
aportados mais R$ 80 milhões em 
recursos para aquisição de equipa-
mentos, e pesquisas a serem desen-
volvidas nos próximos cinco anos 
com potencial de alto impacto no 
fator de recuperação de petróleo em 
campos do pré-sal. 

Araujo acompanhou atenta-
mente as explicações do professor 
e coordenador do laboratório, Pau-
lo Couto, sobre os equipamentos e 
as pesquisas que começaram a ser 
realizadas. A maioria dos estudos 
em andamento tem como objetivo 
aumentar a produção de petróleo 
nos poços do pré-sal. De acordo com 
Frances Abbots a empresa tem acom-
panhado a evolução do LRAP. "Neste 
laboratório está sendo construído um 
centro de excelência que não existe 
em nenhuma outra universidade no 
mundo", afirmou a gerente do Pro-

produtos e serviços

Shell/Coppe

Shell Brasil reafirma interesse em 
ampliar a parceria com a Coppe 
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grama de Recuperação Avançada de 
Petróleo da Shell. 

Acompanhado dos diretores da 
Coppe, o presidente da Shell tam-
bém se reuniu com o reitor da UFRJ, 
Roberto Leher, que declarou estar 
muito satisfeito com as parcerias que 
estão sendo firmadas com a univer-
sidade. O reitor destacou a relação 
que a universidade já mantinha com 
o grupo, desde a instalação da BG 
no Parque Tecnológico, e que agora 
se inicia um novo momento. "Estou 
orgulhoso pelo que já foi e está sendo 

construído pela Coppe e outras ins-
tituições da UFRJ", afirmou. Leher 
sugeriu ao presidente da Shell que 
avaliasse a possibilidade de ampliar 
as parcerias para outras áreas, além 
de óleo e gás, como cultura, biotec-
nologia, entre outras. 

André Araujo disse ao reitor que 
está muito satisfeito com o resulta-
do do que vem sendo obtido nessa 
parceria. "Foi muito bom antecipar, 
a partir da aquisição da BG, as par-
cerias com a Universidade para a 
realização de pesquisas que teriam 

seu início em 2019, com foco no cam-
po de Libra". Ele também falou da 
necessidade de aumentar a eficiên-
cia nas atividades de óleo e gás nos 
campos do pré-sal brasileiro, onde 
situações não previstas ocorrem a 
todo momento. Por isso a necessi-
dade cada vez maior de pesquisas 
em parceria com a Coppe e outras 
unidades da universidade. Também 
participou da reunião na Reitoria da 
UFRJ, o diretor do Parque Tecnoló-
gico da UFRJ e professor da Coppe, 
José Carlos Pinto.

OCYAN É A MESCLA de oceano, cam-

po de atuação da empresa, e o nome 

da cor azul ciano (cyan, em inglês) das 

diferentes camadas do mar. A escolha 

se deu por um nome que evidencia 

a atuação da empresa, contribuindo 

para consolidar seu posicionamento 

no mercado de óleo e gás offshore, e 

acentuando a experiência obtida ao 

longo de sua história.

Nova Logo - O símbolo que acompa-

nha o novo nome utiliza formas geo-

métricas que reforçam atributos da 

personalidade da companhia: trans-

parência, mostrada pela sobreposição 

das formas; e capacidade técnica, re-

presentada pelo encaixe preciso en-

tre os semicírculos.

O tom de azul denota o universo de 

atuação da empresa e o significado do 

nome. Já os tons mais vibrantes mar-

cam a determinação, que faz parte da 

personalidade da companhia (verde, 

azul e as cores das imagens).

Novo momento - A mudança de marca 

completa um ciclo de renovação da 

empresa, com a finalização de sua 

reestruturação financeira. O proces-

so, que se deu por meio de uma Re-

cuperação Extrajudicial, foi concluí-

do no final de 2017, com a emissão de 

novos títulos de dívida garantidos por 

projetos de perfuração e novos títulos 

participativos. Com uma estrutura de 

capital renovada e saudável, adequa-

da às suas operações e necessidades, 

a Ocyan se prepara para um novo ci-

clo de crescimento.

“A Ocyan tem a segurança como 

seu principal valor, além do compro-

misso com a sociedade, integrantes, 

clientes, acionistas e parceiros”, des-

taca Roberto Simões, presidente da 

Ocyan. “Concluímos a reestruturação 

financeira da empresa. Adicionalmente, 

nossos ativos operam com boa perfor-

mance, com destaque para o FPSO 

Pioneiro de Libra, que entrou em ope-

ração no final de 2017. Avançamos 

ainda na consolidação de um sistema 

de conformidade robusto, reforçando 

nosso compromisso com práticas éticas, 

íntegras e transparentes nos negócios. 

Acreditamos que este seja o momento 

ideal para apresentar nossa nova mar-

ca, uma marca que reflete a perspectiva 

de estabilização e crescimento do nosso 

mercado”, completa Roberto Simões, 

presidente da Ocyan.

A criação do novo nome, nova marca 

e definição da Plataforma da Marca, que 

inclui a consolidação do posicionamento 

da Ocyan, é resultado de uma parceria 

entre a companhia e a Interbrand.

Para conhecer mais a nova marca, 

acesse www.ocyan-sa.com

Sobre a Ocyan - A Ocyan é uma em-

presa com atitude sustentável e co-

nhecimento para prover soluções para 

a indústria de óleo e gás upstream 

offshore no Brasil e no exterior. Seus 

principais valores são a segurança dos 

Integrantes e da operação, a parce-

ria de confiança com os clientes, e o 

compromisso com a ética e a transpa-

rência. Além da prestação de serviços 

de manutenção offshore, a empresa 

atualmente opera seis unidades de 

perfuração, dois navios PLSV (pipe 

laying support vessel) e duas embar-

cações FPSO (floating, production, 

storage and offloading), com destaque 

para o FPSO Pioneiro de Libra.

Ocyan

Odebrecht Óleo e Gás agora se chama Ocyan
A Odebrecht Óleo e Gás, empresa especializada na prestação de 
serviços para o setor de petróleo e gás, passa a se chamar Ocyan.
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PARCEIRAS EM QUASE duas de-
zenas de projetos, a Petrobras e To-
tal anunciaram em janeiro que con-
cluíram outras transações dentro da 
Aliança Estratégica anunciada em 
março de 2017.

Cessão de direitos de 35% da Pe-
trobras (incluindo operação) para 
a Total do campo de Lapa no bloco 
BM-S-9A, no pré-sal da Bacia de 
Santos. Com isso, a nova composição 
do consórcio passa a ser: Total como 
operadora (35%), Shell (30%), Rep-
sol-Sinopec (25%) e Petrobras (10%). 
O campo de Lapa iniciou produção 
em dezembro de 2016, por meio do 
FPSO Cidade de Caraguatatuba, com 
capacidade de 100 mil barris por dia. 

Cessão de direitos de 22,5% da 
Petrobras para a Total da área de Iara, 
que contém os campos de Sururu, 
Berbigão e Oeste de Atapu, no blo-
co BM-S-11A, no pré-sal da Bacia 
de Santos. Na nova composição do 
consórcio passa a ser: Petrobras como 
operadora (42,5%), Shell (25%), Total 
(22,5%) e Petrogal (10%). A produção 
em Iara está prevista para iniciar em 

2018 nos campos de Berbigão-Su-
ruru, por meio do FPSO P-68, com 
capacidade de 150 mil barris por dia, 
seguido de um segundo FPSO, em 
2019, no campo de Atapu. 

O valor pago nessas transações 
totaliza US$ 1,95 bilhão, incluindo 
ajustes do fechamento da operação. 
Esse valor não contempla uma linha 
de crédito que pode ser acionada 
pela Petrobras no valor de US$ 
400 milhões, representando parte 
dos investimentos da estatal nos 
campos da área de Iara, além de 
pagamentos contingentes. 

Todas as condições precedentes 
às cessões de direitos foram cum-
pridas, incluindo a concessão de 
licenças de operação e instalação 
pelo IBAMA para que a Total se torne 
operadora do campo de Lapa.  

“Essas operações representam um 
grande passo na nossa Aliança Estraté-
gica. A Petrobras é líder na exploração 
do pré-sal e a Total é líder na explo-
ração de campos de águas profundas 
na costa oeste africana, nossa parceria 
tem potencial para reduzir nossos ris-

cos exploratórios e fazer ambas com-
panhias mais competitivas. Trabalhar 
em parcerias é estratégico para a Pe-
trobras. Nós acreditamos que isso cria 
valor e vai continuar ampliando nossa 
cooperação em todos os segmentos da 
cadeia de valor de óleo e gás”, disse o 
presidente da Petrobras, Pedro Parente.

Lembrando que isso acontece 
após a decisão de investimento para 
o desenvolvimento em larga escala 
do campo gigante de Libra (opera-
do pela Petrobras e no qual a Total 
é parceira), o chairman e CEO da 
Total, Patrick Pouyanné afirmou que 
“com a concretização da Aliança 
Estratégica, a Total consolida sua 
presença no Brasil”, em uma das 
bacias mais petrolíferas do mundo, 
tendo como diferencial a sua exper-
tise em águas profundas. 

“Estamos particularmente satis-
feitos por sermos a primeira grande 
empresa a operar um campo em pro-
dução no pré-sal brasileiro”, afirmou 
Pouyanné, acrescentando: “preten-
demos continuar fortalecendo essa 
aliança com a Petrobras através do 
compromisso de intensificar a nossa 
cooperação técnica em operações, 
pesquisa e tecnologia, e desenvol-
ver novas sinergias entre as duas 
empresas”.

Atualmente, a Petrobras e a Total 
são parceiras em 19 consórcios de 
exploração e produção. No Brasil, são 
parceiras na área de Libra, primeiro 
contrato pelo regime de partilha de 
produção, localizada no pré-sal da 
Bacia de Santos. No exterior, são 
parceiras no campo de Chinook, no 
Golfo do México nos EUA, nos cam-
pos de águas profundas de Akpo e 
Egina, na Nigéria, e nos campos de 
gás de San Alberto, San Antonio e 
Itaú na Bolívia, além de serem sócias 
no gasoduto Bolívia-Brasil.
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A acreditação é o reconheci-
mento formal de que o CPT opera 
conforme requisitos internacionais 
de gestão laboratorial, uma vez 
que a norma ISO/IEC 17025 e a 
sistemática de acreditação são 
seguidas mundialmente.

A norma ISO/IEC 17025 esta-
belece requisitos para controle de 
documentos e registros, manu-
seio de amostras, capacitação da 
equipe, garantia da qualidade de 
resultados, entre outros. A atesta-
ção de que o CPT atende a esses 

requisitos, condição indispensá-
vel para a acreditação, veio após 
minuciosa análise documental e de 
procedimentos, inclusive in loco, 
pelo Inmetro.

O CPT
Em 2017, o CPT completou 

40 anos, ao longo dos quais teve 
atuação destacada em diversas 
ações que ajudaram a consolidar 
as indústrias do petróleo e dos 
biocombustíveis no Brasil, como 
a consolidação do Proálcool e do 
Programa Nacional de Produção 
e Uso do Biodiesel; a implantação 
e manutenção dos programas de 
monitoramento da ANP; o apoio 
à fiscalização de combustíveis; as 
análises em correntes de petróleo 
para cálculo de royalties; estudos 
para o desenvolvimento de especi-
ficação de produtos; e os programas 
interlaboratoriais de combustíveis.

O Centro destaca-se ainda 
como o laboratório de referência 

do Programa de Monitoramento 
da Qualidade dos Combustíveis 
(PMQC) e do Programa de Moni-
toramento de Lubrificantes (PML), 
ambos da ANP.

Localizado em uma área de 
mais de 3 mil m² em Brasília, o 
CPT conta hoje com um corpo 
técnico altamente qualificado, 
possuindo diversos mestres e dou-
tores, o que tem contribuído para 
o desenvolvimento crescente de 
pesquisas voltadas ao avanço do 
trabalho da fiscalização, dos pro-
gramas de monitoramento (PMQC 
e PML) e para o aperfeiçoamento 
das especificações de produtos.

O laboratório, que passou 
recentemente por uma ampla 
modernização, conta também 
com equipamentos da mais alta 
tecnologia dedicados à realiza-
ção de estudos e ensaios físi-
co-químicos para controle de 
qualidade de petróleo, derivados 
e biocombustíveis.

CPT/ANP

CPT-ANP tem excelência confirmada
Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas foi acreditado pelo Inmetro.
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A indústria de petróleo e gás natural em todo o mundo passa 
por um momento de reflexão e replanejamento. Após um ciclo 
virtuoso de altos preços no mercado internacional, que im-

pulsionava o desenvolvimento acelerado de projetos de produção, a 
expansão da exploração, o aumento da rentabilidade das empresas do 
setor e a geração de novos postos de trabalho, um movimento descen-
dente foi iniciado com a descontinuidade nos preços ocorrida a partir 
do segundo semestre de 2014.

Durante a fase de alta, o cenário nacional era um reflexo daquela si-
tuação global, com euforia pelas descobertas de grandes acumulações 
de petróleo na camada Pré-sal e uma conjuntura que, contando ainda 
com o bom momento da economia no país, incentivava os altíssimos 
investimentos, mesmo com longos prazos de retorno. A Petrobras – ba-
lizadora da indústria petrolífera no Brasil – expandia suas operações 
em terra e mar e apresentava Planos de Negócios arrojados e expecta-
tivas otimistas de crescimento da produção (PETROBRAS, 2017), be-
neficiando também companhias parceiras e prestadoras de serviços. 

O colapso da situação até então vigente, marcando o início de um 
possível novo ciclo da indústria do petróleo, se deu a partir da derroca-
da dos preços da commodity provocada pelo desequilíbrio da relação 
oferta-demanda a nível mundial (PEDROSA e CORRÊA, 2016). Com 
isso, as médias superiores a US$ 100,00 pelo barril praticadas ao longo 
de mais de cinco anos caíram para menos da metade deste valor em 
um intervalo de tempo inferior a seis meses. Este valor chegaria ain-
da a um mínimo de US$ 26,21 em fevereiro de 2016, antes de voltar 
a oscilar em torno dos US$ 50,00 (MACROTRENDS, 2017), em uma 
nova realidade que permanece e que é responsável por uma drástica 
redução das margens de lucro de uma indústria que até então era ex-
tremamente prolífica e promissora. 

No Brasil, paralelamente a esta mudança de patamar de preços, 
uma grave crise político-econômica se instaurava, com as investiga-
ções da Operação Lavajato desvendando casos de propina e corrupção 
envolvendo empresas importantes do setor de infraestrutura e energia, 
incertezas políticas após o impeachment e uma prolongada recessão 
econômica, potencializando ainda mais os impactos negativos sofridos 
por toda essa indústria a nível nacional. 

indústria do petróleo

Mudanças de cenário 
na indústria do petróleo
 Prolificidade de campos maduros terrestres em um cenário 
desafiador de preços: estratégias de sobrevivência.
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A Petrobras, tendo se colocado em uma frágil 
situação econômico-financeira com o alto capital 
investido nos anos anteriores, iniciou um processo 
de reestruturação, reduzindo níveis de investimen-
to, revisando as previsões de produção para valores 
mais modestos e apresentando novas ações para re-
dução de custos operacionais, além da consequente 
adaptação do seu efetivo para essa nova realidade. 

A Figura 1 evidencia estas movimentações, mos-
trando a evolução nos Planos de Negócios da em-
presa dos valores de investimentos em Exploração 
e Produção (E&P) e do nível de produção estimado 
para o ano de 2020. Com a principal direcionadora 
desta indústria a nível nacional e outras operado-
ras da produção em dificuldades, todas as empresas 
prestadoras de serviços e infraestrutura na área de 
petróleo foram afetadas na mesma proporção. O mo-
mento geral passou a ser de incertezas, com reflexos 
em toda a cadeia relacionada.

Em meio a este novo cenário da indústria pe-
trolífera, caso especialmente desafiador é o dos 
Campos maduros terrestres. Se durante a fase 
de altos preços do petróleo, apesar da condição 
de coadjuvantes dos campos offshore incluindo o 
pré-sal, os mesmos conviviam com intensas ativi-
dades – workovers, perfurações, investimentos em 
exploração e aprovações de projetos grandiosos – 
hoje a palavra-chave é parcimônia. Com a limi-
tação de recursos em geral e tendo em mente se 
tratar de Campos onde as margens de lucrativida-
de são menores em função dos volumes envolvi-
dos, um árduo trabalho é requerido visando tanto 

à manutenção da operação implantada acima do 
limiar da economicidade quanto à viabilização de 
novos projetos de produção complementar.

Encontrando soluções
Apesar das adversidades do momento atual e do 

seu grau de maturidade, a produção nas concessões 
terrestres brasileiras permanece de grande relevân-
cia, especialmente em âmbito regional. Bacias como 
as do recôncavo baiano, norte do Espírito Santo, 
Sergipe/Alagoas e Rio Grande do Norte, mesmo 
após décadas de atividades, seguem como impor-
tantes produtoras e contando ainda com Reservas 
que totalizam quase 1 bilhão de barris de petróleo, 
o que representa cerca de 5% de toda a Reserva na-
cional (ANP, 2016).

Outro ponto de extrema relevância é a pos-
sibilidade de implementação nestas concessões 
de projetos com investimentos (CAPEX) relati-
vamente pequenos, com retornos mais rápidos 
e oferecendo menores riscos, características de 
áreas já bem conhecidas e desenvolvidas, con-
tando com facilidades de produção já operantes 
(McHUGH, 2017). Desta forma, com uma seleção 
criteriosa de oportunidades, os campos maduros 
onshore podem sair em vantagem ao competir 
por recursos contra os grandes campos offshore 
nos planos de negócios das grandes operadoras, 
como a Petrobras, além de se tornarem especial-
mente atrativos para empresas de pequeno e mé-
dio porte, capazes de operar com menores custos 
operacionais (OPEX). 

Figura 1: Evolução dos Planos de Negócios da Petrobras quanto às propostas quinquenais de investimento em E&P e às 
previsões para produção de óleo em 2020. FONTE: Petrobras, 2017.
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Com tudo isso levado em consideração, a impres-
cindível adaptação do modus operandi dos Campos 
maduros onshore, visando à manutenção de sua 
economicidade, deve passar por diferentes esferas 
dentro das companhias. Do ponto de vista estratégi-
co, algumas das principais atitudes a serem tomadas 
pelas operadoras dessas concessões incluem (mas 
não se limitam a):

Uma gestão ativa e eficiente de portfólio, com 
alocação inteligente de investimentos em pro-
jetos visando os melhores retornos (VPL/IA) e, 
também, os tempos necessários para esses retor-
nos e os riscos associados, analisados sob uma 
ótica probabilística.
Readequação da estrutura organizacional (e de 
processos internos), tornando as empresas mais 
enxutas, menos burocráticas e mais eficientes, 
além de contemplar a possibilidade de desinvesti-
mentos em ativos e redução da força de trabalho.
Renegociações com fornecedores, buscando con-
tratos mais condizentes com o mercado atual.

Atitudes como estas são também necessárias por 
parte das empresas provedoras de serviços e estru-
tura, de modo que possam manter preços competi-
tivos e que viabilizem as atividades das operadoras, 
o que, em um caso de recursividade, tende a gerar 
maior demanda de suas atividades e, consequente-
mente, renda.

De importância fundamental para o cumprimen-
to dos objetivos de manutenção da viabilidade eco-
nômica das concessões, as atividades de E&P – área 
onde nascem e se desenvolvem os projetos respon-
sáveis pela descoberta e extração do petróleo – de-
vem ser revistas também do ponto de vista técnico. 
Os profissionais envolvidos vêm assim exercitando 
suas habilidades na busca por soluções que garan-
tam a manutenção (e eventualmente o aumento) 
da produção, maximizando o aproveitamento dos 
recursos disponíveis e minimizando os custos, de 
modo a garantir a sobrevivência dos projetos. No 
caso particular da Petrobras, algumas das soluções 
que vêm sendo colocadas em prática com êxito nos 
Campos maduros terrestres, propiciando melhor ge-
renciamento dos reservatórios e otimização da pro-
dução são:

Melhor uso das informações de reservatório dispo-
níveis – com ampliação da integração entre áreas 
como engenharia e geologia de reservatórios, 
geofísica, geomecânica, petrofísica, avaliação das 
formações, laboratórios de análises de rochas e 
fluidos, elevação e escoamento, TI, Centro de Pes-

quisa, etc. (COSTA; VILA NOVA; FERNANDES, 
2016). Um exemplo de resultado deste trabalho 
conjunto é a obtenção de mapas de qualidade de 
reservatório, como o ilustrado na Figura 2.
Novas aquisições e reprocessamentos sísmicos, 
usando tecnologias mais atuais para melhoria no 
imageamento de subsuperfície – particularmen-
te úteis para a interpretação de Campos de gran-
de complexidade estrutural (onde os volumes de 
hidrocarbonetos se encontram dispersos em um 
grande número de reservatórios limitados por fa-
lhas selantes) e também para a busca por novas 
acumulações em jazidas mais profundas.
Aplicação de perfis de saturação corridos a poço 
revestido – o que tem trazido resultados excelentes 
na redução de insucessos em recompletações, ao 
permitir a identificação de óleo remanescente em 
reservatórios previamente produzidos (bypassed 
oil) e o mapeamento das atuais posições dos conta-
tos nos mesmos, com as eventuais alterações ocor-
ridas desde a perfilagem original (CRAIN, 2006).
Busca por novas soluções em tecnologias de 
poços – incluindo alternativas para perfurações 
com menores custos e maiores eficiências em 
operações de estimulação.
Mudanças de métodos de elevação – buscando 
empregar técnicas capazes de reduzir as pres-
sões de fluxo no fundo dos poços, gerando au-
mento de vazão. Exemplos são as bem-sucedidas 
substituições do gas lift pelo Bombeio Pneumá-
tico Zadson (ENGEPET, 2012) ou pelo gas lift 
de câmara e até mesmo a instalação de Bombas 
Centrífugas em Campos onde tradicionalmente 
este método era preterido.
Melhoria da eficiência operacional de poços – 
trabalhando em confiabilidade e integridade vi-
sando à redução de perdas, com efeitos positivos 
na redução dos custos operacionais.
Otimização dos sistemas de produção, coleta e 
processamento primário para redução de garga-
los e restrições – tendo como exemplos o aumen-
to da capacidade de tratamento de água produ-
zida (evitando o fechamento de poços por alta 
RAO e permitindo o melhor aproveitamento da 
água para recuperação secundária) e a otimiza-
ção do uso de compressores de gás (evitando o 
fechamento prematuro de poços de gás por moti-
vo de equalização de sua pressão de cabeça para 
o sistema de coleta).
Aumento da relevância da produção de gás na-
tural – estratégia que se apoia no bom momento 
de preços para esta fonte e que se alinha com a 
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tendência global de aumento da participação da 
mesma na matriz energética (DELOITTE, 2014).

Em adição aos esforços despendidos pela Petro-
bras e demais companhias, o Ministério das Minas 
e Energia e a ANP, cientes da importância dos Cam-
pos maduros terrestres no cenário nacional e cum-
prindo o papel de fomentar o desenvolvimento da 
produção em todo o país, também vêm atuando de 
forma a incentivá-los, prezando pela geração de em-
pregos e de royalties que são significativos para os 
estados e municípios onde se encontram. Para tal, 

foram criados incentivos como a realização de lei-
lões de campos marginais devolvidos pela Petrobras 
há anos, facilitação nas renovações de concessões e 
um novo ajuste na cobrança de royalties, implicando 
em redução do imposto de 10% para 5% sobre o óleo 
incremental (ODDONE, 2017). Estes incentivos re-
sultam em melhores condições para a viabilização 
de novos projetos e até mesmo para a entrada de 
novos players na indústria nacional do petróleo.

Eficiência operacional e gerencial
O panorama atual da indústria de petróleo e gás 

vem exigindo que as companhias se reinventem para 
que consigam se manter competitivas e rentáveis. No 
caso especial dos campos maduros onshore as adap-
tações são ainda mais imprescindíveis, onde novas 
formas de gerenciamento das concessões vêm sen-
do colocadas em prática para tornar os projetos mais 
atrativos, aumentando suas chances ao competir por 
recursos contra aqueles que envolvem maiores volu-
mes em campos offshore, como os do pré-sal.

As estratégias citadas neste artigo vêm se mos-
trando efetivas nesse propósito sendo, no entanto, 
apenas parte de um processo mais amplo de adap-
tação das companhias à nova realidade competitiva 
de preços do petróleo e também à vindoura transi-
ção da matriz energética para fontes mais limpas, 
que trazem preocupações crescentes não apenas 
com a eficiência de operações, mas também com a 
transparência administrativa e a sustentabilidade.

Figura 2. Mapa Fuzzy de qualidade de reservatório, onde as 
cores quentes evidenciam áreas mais promissoras para recu-
peração adicional de petróleo. FONTE: Fernandes et al., 2014.
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André de Almeida 
é advogado, autor 

da primeira ação de 
Class Action contra a 

Petrobras nos Estados 
Unidos e da Ação 

Civil Pública contra a 
estatal no Brasil

G
erou grande polêmica na mídia (e, como não poderia deixar de 
ser, também nas redes sociais) o anúncio de um acordo de 3 
bilhões de dólares para encerrar a ação coletiva ajuizada pelos 

investidores na Bolsa de Nova York.
Tal ação, concebida e concretizada por iniciativa do Almeida Ad-

vogados, por conta do escândalo de corrupção sistêmica revelado no 
âmbito da Operação Lava Jato, objetiva a indenização pela conse-
quente perda no valor dos investimentos.

Diante a importância do tema e para registrar a verdade dos fatos, 
evitando que seja distorcida por aqueles com interesses questioná-
veis, é importante esclarecer as razões pelas quais tal ação (a "Class 
Action"), representou um divisor de águas na proteção da ética em-
presarial brasileira e, efetivamente, ajudou a salvar a Petrobras.

A Petrobras sempre foi motivo de orgulho para o povo brasileiro 
desde sua Criação, em 1953, por Getúlio Vargas, devido ao sucesso 
da campanha em defesa do monopólio estatal, capitaneado pelo lema 
"O petróleo é nosso".

Desta forma, a imagem da empresa sempre se confundiu, em par-
te, com a própria identidade econômica do Brasil.

De fato, a relevância da Petrobras para os brasileiros é tanta, que 
nem com o fim do monopólio da indústria petroleira, em 1997, dimi-
nuiu sua importância.

Ao contrário, ela continuou sua trajetória de sucesso como uma 
marca segura para os investidores – tanto nacionais quanto estrangei-
ros – que tradicionalmente nela aplicaram maciçamente.

A negociação de seus títulos nas Bolsas de São Paulo e Nova York, 
resultando na maior capitalização jamais feita por uma empresa de 
capital aberto, arrecadaria 70 bilhões de dólares.

Contudo, nem esta bela trajetória de sucesso ficou imune a alguns 
dos piores desarranjos trazidos pela implementação de um sistema 
promíscuo de corrupção sistêmica.

O povo de todo um país - que pouco tempo depois iria maci-
çamente as ruas para protestar contra a corrupção - bem como os 
investidores nacionais e estrangeiros, testemunharam estarrecidos as 
confissões ocorridas no âmbito da Operação Lava-Jato.

Ficou evidente que os danos haviam sido causados por má gestão, 
eivada de dolo, uma vez que a companhia comercializou seus papeis 
com base em informações que sabia serem falsas.

A confiança institucional depositada na Petrobras, fruto de déca-
das de esforços de todos os seus empregados, colaboradores e investi-
dores, viu-se subitamente abalada no mercado financeiro global.

class action

A AÇÃO 
QUE SALVOU A PETROBRAS
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A consequência, claro, foi um grave dano a sua 
imagem institucional, tendo seu valor patrimonial, 
que crescia desde 2009, perdido, em 2014, 43,6% 
de seu valor de mercado.

Uma correção de rumos se fazia imperiosa e, 
nesse sentido, a Class Action, é uma metáfora per-
feitamente acabada de como atualmente o Direito 
responde às exigências da globalização econômica.

Cada vez menos será possível evitar a responsa-
bilização (não apenas criminal, mas também cível) 
decorrente do cenário de corrupção endêmica que, 
lamentavelmente, foi até muito pouco tempo tolera-
do por grande parte de nossa sociedade.

Somente a indenização dos investidores que 
foram lesados por tais atos de improbidade, poderá 
a Petrobras, reconhecendo sua responsabilidade, 
retomar seu exitoso passado de sucesso.

A Class Action é, efetivamente, um dos instru-
mentos pelos quais a Petrobrás, corrigindo seus erros 
e otimizando suas práticas de boa gestão corporativa, 
poderá conseguir que o mercado volte a aceitar, sem 
desconfiança, a negociação de suas ações.

Tal fato irá gerar, igualmente, saudável 
impacto positivo no destino de todo mercado 
brasileiro no exterior.

Entretanto, caberá a Petrobras indenizar tam-
bém aqueles que investiram em suas ações no 
mercado brasileiro, por uma questão de justiça, 
pois não há como os mesmos fatos e atos gerarem 
indenizações de bilhões nos EUA e de zero para 
os Brasileiros.

É por esta razão que o Almeida Advogados, re-
presentando a AIDMIN (Associação dos Investido-
res Minoritários) também ajuizou uma Ação Civil 
Pública perante a Justiça Estadual de SP.

Por meio dela, requeremos que a Petrobras es-
tenda aos acionistas brasileiros os mesmos termos 
do acordo a ser pago aos estrangeiros. O anúncio 
do acordo, nos Estados Unidos, claro, foi imediata-
mente noticiado no respectivo processo.

Acreditamos que esta iniciativa irá beneficiar 
a todos que queiram se unir a ela e confiamos 
que o Poder Judiciário Brasileiro estará á altura 
de julgar um caso tão complexo, determinando 
indenização similar, com senso de equidade e 
proporcionalidade.

Como todos sabem, a confiabilidade é base de 
todo o sistema financeiro em qualquer lugar do 
mundo e essencial para a continuidade dos negó-
cios de qualquer empresa.

Por tal razão o acordo na Class Action, encerra 
uma fase, permitindo à Petrobras, a partir de agora, 
retome seu crescimento, dentro de um quadro de 
regularidade institucional e respeito aos padrões 
mais elevados de ética econômica na condução de 
suas atividades.

Temos confiança que, com esta correção de 
rumo adotada pela companhia, indispensável, po-
deremos ser testemunhas de um novo ciclo virtuoso 
de sucesso, no qual a Petrobras, como desejava 
Getúlio Vargas quando de sua criação, voltará a ser 
motivo de orgulho para todos os brasileiros.
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é a CESSÃO 

ONEROSA



44    TN Petróleo 117

EX AFRICA 
A arte sempre renovada 
do continente africano

coffee break

OCCBB Rio (Centro Cultural Banco do Brasil) abriu suas portas no 
dia 20 de janeiro para a maior exposição de arte contemporânea 
africana já feita no país: Ex Africa. 

Ecos da História, Corpos e Retratos, Explosões Musicais e Dramas 
Urbanos são os quatro eixos da mostra que reúne obras de artistas reco-
nhecidos internacionalmente, oriundos de países africanos - além de dois 
afro-brasileiros: Arjan Martins e Dalton Paula.

Sob a curadoria do alemão Alfons Hug, a exposição que vai até o dia 
26 de março é integrada pinturas, esculturas, instalações, vídeos e perfor-
mances, além de ter um espaço privilegiado para a fotografia. “A fotografia 
talvez seja, ao lado da escultura, o grande destaque da arte africana atual, 
sobretudo, na África do Sul, cujos fotógrafos, ao meu ver, estão entre os 
mais originais do mundo”, afirmou o curador, que trabalhou no Brasil por 
mais de 15 anos e quatro em países africanos, tendo sido diretor do Instituto 
Goethe na Nigéria.

Os trabalhos da Ex Africa mostram um continente em contínuo 
e efervescente processo de renovação criativa e artística. As 
obras têm referência no passado de colonização europeia, 
relembrando também a escravização, mas buscam 
discutir os reflexos da história no presente, 
principalmente nos anos que sucederam 
a independência desses países, 
a partir da década de 1950. A 
mostra vai conduzir o visitante 
por questões como migração, 
passado pós-colonial, racismo 
e gentrificação, temas comuns 
também nas grandes cidades 
brasileiras.

Em Ponte City, por exemplo, 
o artista sul-africano Mikhael 

MOSTRA EX AFRICA
Centro Cultural Banco do Brasil – 

CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: 20 de janeiro a 26 de março

Horário: segunda, quarta, quinta, 

sexta, sábado e domingo – 

das 9 às 21h

“A exposição 
acontece num 
momento em 
que a herança 
africana volta 
a estar em 
evidência, 
principalmente 
no Rio.”
Alfons Hug, 
curador
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Subotzky, em colaboração com o in-
glês Patrick Waterhouse, apresentam 
uma instalação que simula histórias 
dentro do prédio de mesmo nome e 
seus personagens, no estilo Eduardo 
Coutinho. Ponte City é um arranha-
-céu no centro de Johanesburgo, que 
foi construído para a população bran-
ca na época do apartheid (regime de 
segregação racial). Tornou-se, no 
entanto, símbolo de decadência na 
década de 1980, após ser invadido 
por gangues.

Ainda no eixo sobre cidades, 
Karo Akpokiere faz uma sátira ao 
bombardeio publicitário que invade 
as metrópoles e as vidas das pessoas. 
De Lagos, uma das cidades mais po-
pulosas do mundo, o designer gráfico 
apresenta ilustrações que mesclam 
o caos urbano de uma megalópole 
com elementos da cultura pop.

Em outro eixo, o corpo como es-
paço de manifestação estética, uma 
marca ancestral é tema das icônicas 
imagens do nigeriano J. D. Okhai 
Ojeikere. Ele traz parte de sua mais 
conhecida obra, Hair Styles, com 

penteados fotografados ao longo 
de 40 anos. Cada um deles 

se assemelha a ver-
dadeiras esculturas. 
Em muitas culturas 
africanas penteados 
são marcas da reli-
gião, posição social 
e até sinalizam jo-
vens em época de se 
casar. Eles voltaram 
com força após a in-
dependência dos paí-
ses. A exibição é uma 
oportunidade para 
ver uma boa mostra 
deles, reunidos em 
uma parede só.

Do senegalês 
Omar Victor Diop 
serão exibidas foto-
grafias que desafiam 
a visão estereotipa-
da e racista de parte 

da população em relação a pessoas 
de pele negra. O Projeto Diáspora ex-
plora retratos de africanos ilustres, 
alguns ainda na condição de escra-
vos, que se tornaram personalidades 
nos séculos passados.

Sob a influência da pintura bar-
roca europeia, Omar Diop retrata a si 
no lugar desses personagens, fazendo 
uma crítica à sociedade, ao incluir 
elementos como equipamentos es-
portivos, a exemplo de uma bola de 
futebol. O artista remete o público a 
celebridades e atletas de tons de pele 
negra, do mais claro ao mais escuro, 
que ainda são alvo de preconceito 
racial, revelando uma discriminação 
que transcende fama e dinheiro.

De uma outra perspectiva, Ku-
dzanai Chiurai, do Zimbábue, traz 
algumas das imagens mais emble-
máticas da mostra. Ele brinca com a 
ideia de voltar ao passado para rees-
crever o presente. Em suas imagens, 
o que se vê são fotos que questionam 
o papel que, automaticamente, uma 
parte dos espectadores atribui a pes-
soas negras, o de subalterno, em es-
pecial quando negros estão vestidos 
de maneira tribal. Na série Gênesis, 
Chiurai mistura figuras do coloniza-

dor e do colonizado de maneira que 
uma reposta imediata sobre quem é 
quem não seja imediata.

Ainda neste tema, da diáspora e 
do tráfico de africanos como escra-
vos, prática responsável pelo seques-
tro de mais de 12 milhões de pessoas, 
Leonce Raphael Agbodjélou, fotógra-
fo do Benin, evoca o decreto com o 
qual a França regulou a escravidão. 
O Código Negro, de 1685, determi-
nou que pessoas negras escravizadas 
não tivessem direitos legais e nem 
políticos por 163 anos. Na obra de 
mesmo nome, o artista retrata des-
cendentes e seus antepassados nos 
lugares da escravidão. As peças são 
montadas em formato de tríptico, que 
tem origem na Idade Média.

Por fim, 130 anos após a aboli-
ção no Brasil, o artista carioca Arjan 
Martins fecha a exposição mostran-
do, em suas pinturas, os navios que 
cruzaram o Atlântico com africanos 
em seus porões e que aportaram com 
os sobreviventes nas Américas. A ins-
piração partiu de uma de experiência 
em Lagos, onde fez uma residência 
no bairro para o qual muitos escra-
vos brasileiros libertos se mudaram 
após a abolição.



46    TN Petróleo 117

feiras e congressos

Todos bem na foto!
Para relembrar bons momentos dos 
grandes eventos do setor, acesse a 
nossa galeria de fotos no Flickr. 
Afinal de contas, recordar é viver!

2018

02 a 05 – Nigéria
Nigeria Oil & Gas Conference 
& Exhibition (NOG)
Local: Abuja
www.cwcnog.com

07 a 08 – EUA
US Offshore Wind
Local: Boston
https://goo.gl/heGNrA

20 a 22 – EUA
CWC World LNG & Gas Series: 
16th Americas Summit
Local: Houston
cwclng.com/americas

30/04 a 03/05 – EUA
Offshore Technology Conference 2018
Local: Houston
http://2018.otcnet.org/welcome

20 a 22 – Reino Unido
International Petroleum Week 2018
Local: Londres
www.ipweek.co.uk/

28 a 29 – Brasil
4º Congresso Brasileiro de CO2 

Local: Rio de Janeiro
e-mail: eventos@ibp.org.br
https://goo.gl/NYAep5

24 a 27 – Brasil
Rio Oil & Gas 2018
Local: Rio de Janeiro
e-mail: eventos@ibp.org.br
http://www.riooilgas.com.br/

14 a 16 – Brasil
Marintec South America 
Local: Rio de Janeiro
e-mail: info@marintecsa.com.br
https://marintecsa.com.br/pt/

01 a 05 de Abril de 2019 - China
LNG 2019
Local: Shanghai
Tel.: +44 20 7978 0019
e-mail: ajordan@thecwcgroup.com
http://www.lng2019.com/

Março Abril/MaioFevereiro

Junho Julho

SetembroAgosto 2019
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opinião

O setor de óleo 
e gás tem pressa!

Sonia Agel é advogada e sócia do escritório Schmidt Valois.

A realização dos leilões em final de outubro 
foi um sinal positivo e alvissareiro para 
o combalido setor de óleo e gás que, ao 
longo dos últimos 10 anos vêm, paulati-

namente, acumulando prejuízos consideráveis e, 
principalmente, perdendo competitividade perante 
outros países produtores. Dentre as inúmeras teses 
levantadas para justificar a crise no setor – de pro-
porções sem precedentes para todos os elos da ca-
deia produtiva – a maioria aponta a crise econômi-
ca e política que atingiu o País e, principalmente, 
a queda do valor do barril de petróleo no cenário 
internacional. Não se pode negar que esses fatores 
agravaram a estagnação do setor, porém é preciso 
voltar um pouco no tempo para melhor contextuali-
zar os fatos.

A quebra do monopólio da Petrobras na explo-
ração e produção de petróleo e gás por força da 
Emenda Constitucional nº 9/1995, regulamentada 
em agosto de 1997, através da chamada Lei do 
Petróleo – e a consequente realização das rodadas 
de licitações, iniciadas em 1999 e ao longo dos 10 
anos seguintes sem interrupção, colocaram o Brasil 
numa posição privilegiada em termos de atrativi-
dade perante investidores nacionais e estrangeiros 
e apresentou excelentes resultados, não somente 
em relação ao aumento da produção de petróleo e 
gás, mas também pela geração de empregos e pelo 
visível avanço no parque tecnológico do país.

Até então, o regime adotado para os contratos 
era somente o da concessão, previsto na Lei do 
Petróleo e o contrato padrão foi plenamente aceito 
pelo setor já que, embora idealizado de acordo com 
as leis brasileiras, refletiu a melhores práticas da 
indústria do petróleo adotadas em todos os países 
produtores. O contrato de concessão, aliado ao 
transparente e objetivo modelo concebido para a 
realização das licitações, contribuiu sobremaneira 
para os ótimos resultados alcançados, tendo sido 
reconhecido como um exemplo de padrão e segu-
rança.

No entanto, enquanto o Brasil comemorava 
o avanço no setor de óleo e gás e o sucesso nas 

rodadas de licitação, já se ouviam rumores de que 
o Governo da época pretendia alterar o arcabouço 
jurídico do setor de óleo e gás, sob a justificativa de 
assegurar a soberania nacional e o interesse públi-
co sobre as grandes reservas existentes na área do 
pré-Sal.

E assim foi. Enquanto a atividade petrolífera 
mundial seguia em ritmo acelerado com a oferta do 
produto em diferentes regiões, como na costa da 
África, México e América Central, dentre outras, 
o Brasil iniciou um longo ciclo de estagnação com 
a alteração do marco legal, que acabou gerando 
o desmantelamento da indústria do petróleo em 
vários elos da cadeia e, por via de consequência, 
a fuga de novos investimentos face ao cenário de 
total incerteza jurídica.

Sacramentado o novo modelo, em 2010, com a 
introdução do regime de Partilha da Produção, ten-
do a Petrobrás como operadora única, com percen-
tual mínimo de 30% em todas as áreas do pré-Sal. 
Após criar tal modelo sobrecarregando injustifica-
damente a empresa que começava a enfrentar uma 
das mais graves crises de sua história, o Governo 
iniciou os primeiros passos para a retomada dos 
leilões.

Todavia, a insegurança jurídica gerada com a 
troca do modelo levou a resultados pífios nas roda-
das seguintes, mesmo com a oferta de áreas fora do 
Pré-Sal, situação em muito diferente da época em 
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que o Brasil figurava entre os grandes e promisso-
res países produtores. Cabe lembrar, ainda, que, 
mesmo no leilão realizado em 21 de outubro de 
2013, onde foram oferecidos blocos na área do pré-
-Sal (Campo de Libra), não houve a concorrência 
esperada, tendo os blocos sido arrematados por um 
único consórcio participante, pelo preço mínimo 
fixado no edital.

No momento, é possível acreditar que não 
somente com a realização dos recentes leilões, mas 
principalmente pela possibilidade de retorno ao 
regime de Concessão – cuja discussão parece ter 
sido colocada no Congresso Nacional - bem como a 
não obrigatoriedade de participação obrigatória da 
Petrobras – já testada na última licitação - estamos 
prestes a assistir o despertar de um novo cenário 
para todos os operadores do setor de exploração e 
produção de petróleo e gás.

Entretanto, durante o período em que o Brasil 
esteve em estado letárgico quanto à exploração de 
suas jazidas de petróleo e gás, sobretudo na área 
do pré-Sal, o mundo inteiro avançava na busca e 
implementação de energias limpas, geradas através 
de fontes renováveis e alternativas, já se podendo 
visualizar a sua utilização no dia a dia das popula-
ções num futuro bem próximo, reduzindo a neces-
sidade do petróleo no mundo.

Portanto, mesmo com os atuais sinais positivos 
para a indústria do petróleo, a letargia e a ausên-
cia de leilões decorrentes da malfadada criação do 
regime de partilha da produção já deixou as suas 
marcas e o que nos resta, agora, é agir com a rapi-
dez necessária para que a riqueza do pré-Sal não 
adormeça no fundo do mar, por ter sido suplantada 
e inviabilizada pelo advento das novas matrizes 
energéticas.

opinião

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.
Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo

Nos acompanhe, 
também, pelo Facebook. 
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Bem-vindo às nossas páginas.
Obrigado por escolher a TN Petróleo!

Mais do que apenas informar sobre  
os novos cenários de petróleo e gás,  
a TN Petróleo ajuda a mostrar a 
história de pioneirismo desse mercado 
e os novos desafios enfrentados pela 
indústria brasileira do setor. As páginas 
da revista sempre apresentam aos 

investidores – nacionais e estrangeiros – 
as oportunidades e o imenso potencial de 
nosso país.

A impressão e o papel que seu anúncio 
merece! Não perca esta oportunidade. 
ANUNCIE AGORA!

Contato

Tels.: +55 21 3786-8365

www.tnpetroleo.com.br






