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perfil profissional

MEU DNA é offshore 

Diretor comercial da BrainMarket Consultoria de Negócios, Eduardo 
Antônio Villela de Aragon aposta na inovação para quem deseja 
trilhar a carreira. “Pensar diferente e ouvir diferente é fundamental, 

pois estamos vivendo o maior desafio que o Brasil já enfrentou nessa 
área: grandes empresas ‘se foram’ e a engenharia nacional está tendo 
que se reinventar para sobreviver. Ou seja, há grandes oportunidades 
para os próximos anos”, afirma o executivo. 

Essa expectativa está respaldada não somente nos mais de 36 anos 
de experiência no setor, como também pela vivência nos últimos oito 
anos no Portal de oportunidades, como se denomina a BrainMarket, 
sediada em Salvador (BA). “Por força da necessidade de diversificação 
dos prestadores de serviços, bens e materiais que concentraram seus 
negócios em O&G, tivemos de buscar outros segmentos afins com estas 
empresas”, explica o executivo. 

Responsável pelo desenvolvimento e estruturação de negócios nos 
segmentos de óleo & gás e energia, incluindo térmicas e renováveis, na 
BrainMarket Aragon promove ainda apresentação de oportunidades, 
palestras sobre mercado e rodada de negócios nos segmentos industriais 
e infraestrutura. 

Mais longe da engenharia de campo, mas sempre perto do setor 
que ‘entrou’ no sangue, elabora para os clientes do portal planejamento 
estratégico, plano de negócios e de vendas, previsão orçamentaria de 
empreendimentos, planejamento de implantação de empreendimentos, 
avaliação de gestão de contratos em andamento, análise de riscos, gestão 

Niteroiense de nascimento, baiano de coração, Eduardo Antônio Villela de 
Aragon vem de uma linhagem de engenheiros civis, a maior parte na cons-

trução civil. Ele acabou ‘embarcando’ no setor de óleo e gás ainda estudante 

de engenharia, quando foi contratado como assistente técnico pela Mendes 

Junior, trabalhando na construção da plataforma de PAMPO (PPM -1), no 

Canteiro de Ponta da Laje, em Candeias (BA). “Participei da construção da 

jaqueta e dos módulos de Pampo, em terra, e em todo o hook up (instalação 

dos módulos da plataforma e interligação com o sistema de produção offsho-

re) no mar, durante 11 meses, até o primeiro óleo. Fui levado para o mundo 

offshore que é o meu DNA até hoje”, afirma Aragon. 

por Beatriz Cardoso

de aquisição de bens e serviços, 
análise do valor e estudo e avalia-
ção de produtividade.

Nos fins de semana e feriados, 
foge para a praia de Itacimirim, na 
Costa dos Coqueiros, a cerca de 
35 quilômetros de Salvador, para 
onde foi pela primeira vez em 1979, 
aos 21 anos, acompanhando o pai, 
que foi trabalhar na construção da 
Caraíba Metais. Foi assim que o 
niteroiense acabou indo fazer en-
genharia na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), seguindo uma 
tradição na família.

Óleo e gás
O óleo e gás surgiu por acaso, 

quando buscou emprego, ainda 
como estudante. Ingressou na 
Mendes Junior, embarcando logo 
de cara, em dois projetos offsho-
re: o de Controle da Qualidade, 
pintura, isolamento térmico e 
SOPs (Standard operating proce-
dures) durante hook up da plata-
forma PAMPO (PPM -1) e na Bal-
sa Guindaste e de Lançamento 1 
(BGL-1).

“Em função de uma greve da 
UFBA, que durou nove meses, 
acabei indo trabalhar embarcado 
em Pampo. Depois fui substituir 
um engenheiro na BGL-1: uma 
experiência única, pois quando 
cheguei descobri que seria o res-
ponsável, pela empresa, na insta-
lação da plataforma de Ubarana 
(PUB-12) sobre a jaqueta”, conta 
Aragon. 

Lembra que o primeiro em-
barque é sempre inesquecível. 
“Andar de helicóptero na época 
era uma novidade”, observa. Na 
época só embarcava homem e ele 
lembra o trabalho da primeira as-
sistente social mulher embarcada 
para convencer os funcionários 
do hook up de Pampo (aproxima-
damente 600 alojados no Flotel 
Safe Jasmínea, plataforma que 
serve de dormitório) que eles não 

iam conseguir acumular alimen-
tação para o período em terra”, 
lembra rindo. 

Nessa época o grande pro-
blema era a grande quantidade 
de funcionários que solicitavam 
autorização para desembarcar de 
macacão porque as roupas não 
entravam mais. “Houve casos 
de pessoas chegando a engordar 
mais de cinco quilos em 14 dias 
de embarque”, recorda Aragon 
que contabiliza ter ficado embar-
cado um período equivalente a 
três anos, se contabilizar todos os 
serviços offshore.  

O maior desafio desses dois 
projetos, do ponto de vista profis-
sional, foi acompanhar os siste-
mas de testes, no hook up, “com 
as velhas pastas de Punch list” na 
mão. Mas foi um período de gran-

de aprendizado. “Éramos obriga-
do a ler plantas e isométricos de 
tubulação, coisa rara atualmente, 
o que foi muito importante em 
início de carreira. Mas penso que 
planejamento é a palavra que 
mais expressa esse aprendizado. 
Sem ele não existe nada. Meu 
pai já dizia que um projeto, para 
ser bem feito, depende de plane-
jamento + bom senso”, afirma 
Aragón.

Petroquímica
Em 1986, foi para a Constru-

tora Norberto Odebrecht (CNO), 
onde se tornaria engenheiro de 
campo e depois, gerente de pro-
dução, responsável pela produção 
dos empreendimentos da Bahia 
Sul Papel & Celulose, Copene e 
Petrobras. “Comecei construindo 
plataformas no Canteiro de Ponta 
do Criminoso, na baia de Aratu, 
fazendo parte de um time que até 
hoje considero o mais completo 
de todos. Realizamos desde re-
paros em sondas, construção de 
jaquetas e módulos até life suport 
de plataformas no mar”, lembra.

Já como gerente de produção, 
atuando na área de petroquími-
ca, buscou novas tecnologias de 
fabricação e montagem de tubu-
lação, com utilização de sistemas 
automatizados. “Já naquela épo-
ca utilizávamos maquinário dife-
renciado para melhoria de produ-
tividade”, observa. 

O projeto na área de papel & 
celulose seria o último trabalho 
dele na CNO. “Interessante traba-
lhar num segmento extremamente 
fechado. Apesar do pouco tempo, 
durante um Revamp na Suzano 
Celulose, conhecemos a forma e 
modalidades de trabalho, que se 
mantém até hoje”, diz ele, que 
sentiu a mudança de ambiente, 
depois de ter trabalhado embarca-
do. “Trabalhar em offshore é outra 
realidade. A começar pela pres-

COMECEI CONS-

TRUINDO PLATAFOR-

MAS NO CANTEIRO DE 

PONTA DO CRIMINOSO, 

NA BAIA DE ARATU, 

FAZENDO PARTE DE 

UM TIME QUE ATÉ 

HOJE CONSIDERO O 

MAIS COMPLETO DE 

TODOS. REALIZAMOS 

DESDE REPAROS EM 

SONDAS, CONSTRU-

ÇÃO DE JAQUETAS E 

MÓDULOS ATÉ LIFE 

SUPORT DE PLATA-

FORMAS NO MAR.
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Com a ExxonMobil arrematando oito blocos, dois deles com 

a Murphy, e a Chevron outros quatro, as petroleiras norte-

-americanas apostam mais de R$ 3,165 bilhões na 15ª ro-

dada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). Aportando quase 40% do 

bônus de assinatura, que superou os R$8 bilhões – um re-

corde histórico –, as oil companies dos EUA sinalizam que, 

a despeito do shale gas ter alçado o país a posição de maior 

produtor do mundo, o offshore brasileiro, com o pré-sal, é 

uma oportunidade que não pretendem deixar escapar. Afinal, 

os Estados Unidos Mesmo em um cenário global no qual as 

nações buscam caminhos para uma economia de baixo car-

bono, por meio do Acordo Climático de Paris – que o gover-

no dos Estados Unidos rechaçou.

15ª rodada da ANP

15ª RODADA DA ANP

Os EUA vieram 
às compras
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eventos 33º Congresso da Associação Iberoamericana de GLP

Restrições ao uso do energético são 
debatidas em evento realizado no Rio.

GLP é tema 
de congresso 
internacional

por Beatriz Cardoso

“GLP NA AMÉRICA LATINA – su-
perando desafios conjunturais” foi 
o tema do 33º Congresso da As-
sociação Iberoamericana de GLP 
(AIGLP), realizado a cada dois anos, 
que teve entre seus principais temas 
a discussão sobre as restrições de 
uso do energético em caldeiras e 
equipamentos com motores a explo-
são, que remontam aos anos 1990. 

Para o presidente da entidade, 
Ricardo Tonietto, o fim das restrições 
terá baixo impacto, o que não justifica 
a tamanha preocupação que hoje o 
governo tem com a infraestrutura 
para atender esse crescimento. “Nos-
sos estudos indicam que haveria um 
crescimento de até 200 mil tonela-
das/ano de GLP, o que é inexpressivo 
dentro do atual mercado brasileiro de 
GLP, algo da ordem de 7,4 milhões de 
toneladas/ano, das quais entre 25% e 
30% são importadas”, explicou. 

Realizado no Rio de Janeiro, 
nos dias 22 e 23 de março, o evento 
é um fórum de debates que reúne 
os principais dirigentes de empre-
sas de GLP, brasileiras e latino-
-americanas, e membros das as-
sociações mundial e europeia do 
setor, além de abrigar uma feira de 
exposições, com cerca de 50 a 60 
expositores do Brasil e de países 
da América Latina e da Europa.

Entre os principais temas abor-
dados estão o aumento da oferta de 

GLP no mundo e a mudança, de 
estatal para privada, da operação 
dos terminais de armazenamento; 
a importância da preservação da 
marca; a garantia do abastecimen-
to; a desburocratização das normas 
vigentes para incentivar os investi-
mentos privados; o fortalecimento 
do compliance para evitar riscos 
concorrenciais; e os atributos do 
GLP que permitem a sua utilização 
em diversas frentes. 

Novas oportunidades
Para o diretor geral da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), Décio 
Oddone, o pacote de desinvesti-
mentos que a Petrobras está fazen-
do, como a tentativa de venda da 
Petrobras, abre oportunidades para 
que novos entrantes possam ope-
rar no Brasil em áreas que antes 
não havia espaço. “Já começamos 
a discutir o fim da diferenciação de 
preços e das restrições de uso ao 
GLP. O próximo passo é fazer um 
estudo para identificar a melhor ma-
neira de concentrar a diferenciação 
de preço do GLP nas famílias de 
baixa renda, onde é efetivamente 
necessário”, explicou Oddone.  

Em relação às restrições de 
uso, Oddone disse que a única 
preocupação é quanto a importa-
ção do produto. Segundo ele, ao 

eliminar as restrições, é preciso 
combinar com a indústria ações 
que permitam a importação para 
atender esses novos usos sem que 
haja desabastecimento.  “Espero 
que finalmente sejam criadas as 
bases para que o GLP possa com-
petir em igualdade de condições 
com outros combustíveis e ter uma 
penetração maior na matriz ener-
gética brasileira”, afirmou.   

O diretor do Departamento de 
Combustíveis Derivados de Petró-
leo, Claudio Ishihara, ressaltou a 
importância da logística para o 
setor de GLP, dada a grandiosi-
dade do mercado e as dimensões 
continentais do Brasil. “Temos um 
mercado imenso ansiando por mais 
investimentos e quanto maior for 
o número de empresas atuando 
no setor, tanto melhor porque a 
entrega do produto, em sua maior 
parte, é dirigida ao segmento re-
sidencial, que é bastante amplo”, 
concluiu.
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indicadores tnentrevista especial

REPETRO-SPED:
resultado depende de regras 
claras e adesão dos estados

“Uma vez bem utilizado, ou seja, com regras claras e adesão dos estados, 

o Repetro-SPED pode ser melhor para o Brasil, pois proporciona melhores 

condições de competitividade para os fornecedores nacionais”, afirma o tri-

butarista Bruno Affonso Ferreira, sócio do escritório Murayama Advogados. 

Ele tem sido consultado por empresas que estudam a transferência para 

outros estados, no caso da aprovação do projeto que restringe o alcance do 

Repetro apenas à atividade de exploração no estado do Rio de Janeiro. 
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por Beatriz Cardoso

Bruno Affonso Ferreira, sócio do escritório Murayama Advogados.

O TRIBUTARISTA frisa que o Su-
premo Tribunal Federal (STF), após 
mais de 20 anos de disputa, já decidiu 
que não há incidência de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS) em 
importações temporárias. “Insistir 
no erro significa gastar ainda mais 
tempo e dinheiro público, em vão, 
pois serão muitas novas discussões 
no Judiciário sem qualquer benefício 
ao Estado”, conclui Bruno Affonso 
Ferreira, respaldado em mais de 15 
anos de experiência em escritórios 
de advocacia e empresas de grande 
porte, com atuação focada nas áreas 
tributária (nacional e internacional), 
contratual e societária. Formado 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), com especialização 
em Direito Processual Civil pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) e pós-graduação 
em Direito Financeiro e Tributário 
pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Bruno Affonso Ferreira tem 
expertise consolidada em contencioso 
tributário administrativo de setores 
específicos, como óleo e gás e infra-
estrutura, tendo ainda coordenado 
diversas operações de grande porte e 
em due diligences.

TN Petróleo – Temos hoje o Repetro 
e o Repetro-SPED. Os dois estão 
valendo agora?
Bruno Affonso Ferreira  - O Repe-
tro é um regime aduaneiro especial 
de exportação e de importação de 
bens que se destina às atividades 
de pesquisa e de lavra das jazi-
das de petróleo e gás natural (IN 
RFB nº 1.415, de 2013, art. 1º). Ele 
é essencial para o setor, sendo 

amplamente utilizado, mas carecia 
de algumas atualizações. Foi criado 
o Repetro-SPED, formalmente um 
novo regime, com novas regras, pois 
promoveu diversas dessas alterações 
nesse regime. Ambos estão em vigor, 
mas o Repetro deixará de valer em 31 
de dezembro de 2020.

Já foram feitas algumas alterações, 
por parte da Receita Federal. Qual o 
impacto disso?
Desde a criação do regime, no final de 
2017, até a presente data, foram publi-
cadas diversas Instruções Normativas 
pela Receita Federal do Brasil alte-
rando o regime. Algumas delas para 
correções, outras trazendo esclareci-
mentos, em atendimento a pedidos do 
setor. Isso demonstra que a Receita 
Federal do Brasil tem estado atenta às 
demandas do setor e que tem existido 
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esse importante diálogo entre contri-
buintes e autoridades fiscais. 

Quais foram as principais altera-
ções feitas pela Receita Federal no 
Repetro que tem relação direta com o 
Repetro-SPED?
Foram diversas alterações, dentre 
as quais destacamos a alteração de 
regras relacionadas à prestação de 
garantia, com análise prévia pela 
Receita Federal da aceitação das 
fianças oferecidas e aumento dos 
pré-requisitos, o que trouxe algumas 
restrições em certos casos. Por ou-

tro lado, houve a dispensa apresen-
tação de garantia para plataformas 
e embarcações, bem como para os 
bens admitidos em decorrência de 
contratos de prestação de serviços 
de empreitada global. 
Também é importante destacar a 
figura da importação definitiva, com 
suspensão do pagamento dos tributos 
federais, que poderão se converter em 
isenção e alíquota zero para os tribu-
tos federais, após cinco anos de per-
manência em território nacional. Com 
essa medida se buscou equiparar as 
condições de importação e aquisição 

interna de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de emba-
lagem voltados para a produção de 
petróleo e gás. No regime anterior, a 
compra no mercado externo era mais 
vantajosa sob o aspecto fiscal. Temos 
uma maior segurança jurídica do novo 
regime, que foi implementado por Lei 
Federal, enquanto o anterior havia 
sido criado por Decreto.

A última alteração se deu com a 
publicação da Instrução Normativa 
1.802/2018, no dia 28 de março. O 
que ela muda?



CONSELHO EDITORIAL

Affonso Vianna Junior

Alexandre Castanhola Gurgel

Antonio Ricardo Pimentel de Oliveira

Bruno Musso

Colin Foster

David Zylbersztajn

Eduardo Mezzalira

Eraldo Montenegro

Flávio Franceschetti

Gary A. Logsdon

Geor Thomas Erhart

Gilberto Israel

Ivan Leão

Jean-Paul Terra Prates

João Carlos S. Pacheco

João Luiz de Deus Fernandes

José Fantine

Josué Rocha

Luiz B. Rêgo

Luiz Eduardo Braga Xavier

Marcelo Costa

Márcio Giannini

Márcio Rocha Melo

Marcius Ferrari

Marco Aurélio Latgé

Maria das Graças Silva

Mário Jorge C. dos Santos

Maurício B. Figueiredo

Nathan Medeiros

Paulo Buarque Guimarães

Roberto Alfradique V. de Macedo

Roberto Fainstein

Ronaldo J. Alves

Ronaldo Schubert Sampaio

Rubens Langer

Samuel Barbosa

10  Atração de Investimentos em E&P no BRASIL: Desafios e Perspectivas,             
por Marilda Rosado de Sá Ribeiro e Jorge Pedroso

40  Mudanças no Cadastro da Petrobras: O Uso de Big Data abrem novas 
oportunidades de negócios, por Fernando Potsch

42  É preciso acelerar o crescimento do setor de óleo e gás, por José de Sá

artigos

Ano XIX • Número 118 • 2018
Foto: TN Petróleo

seções

Entrevista especial:

Bruno Affonso Ferreira, 
sócio do escritório Murayama Advogados

uma nova
Bacia de Campos

Repetro-SPED: resultado 
depende de regras claras 

e adesão dos estados

O P I N I Ã O

Convênio

ANP faz convênio com CPRM e Petrobras
Meio Ambiente

Fechado acordo climático no setor marítimo

A campanha eleitoral e os preços dos combustíveis
de Sergio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás.

Ano XIX • 2018 • Nº 118 • www.tnpetroleo.com.br

ESPECIAL:
REVITALIZAÇÃO DE MARLIM 

Aprovado o Segundo Ciclo da Oferta 
Permanente de Áreas para exploração      
e produção de petróleo e GN

Os EUA

ESPECIAL:
15ª RODADA DA ANP

ANOS

A R T I G O S

Atração de Investimentos em E&P no BRASIL: 
Desafios e Perspectivas, por Marilda Rosado de Sá 
Ribeiro e Jorge Pedroso

Mudanças no Cadastro da Petrobras: O Uso de 
Big Data abrem novas oportunidades de negócios,        
por Fernando Potsch

É preciso acelerar o crescimento do setor de óleo    
e gás, por José de Sá

vieram às compras

46    TN Petróleo 118 TN Petróleo 118    47  

UMA VIAGEM À 
SENSIBILIDADE 
E À PERCEPÇÃO 
HUMANA

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LINGUAGEM ELETRÔNICA 

CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: 13 de abril a 4 de junho

Horário: de quarta a segunda, 

das 9h às 21 horas

inalmente, chega ao CCBB do Rio uma das 
mais inovadoras exibições de arte já realizadas 
no Brasil, a mostra “Disruptiva”, que faz 

parte do FILE – Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica. Mais de 130 mil pessoas já visitaram a 
mostra no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo 
Horizonte e experimentaram formas inusitadas de 
interagir com instalações, obras de realidade virtual 
que fazem um surpreendente diálogo entre clássicos 
artísticos e plataformas eletrônicas. 

Iniciativa do FILE, a exposição convida o visitante 
a ser embalado a vácuo, mudar de cabeça e balançar 
em um mundo real e virtual ao mesmo tempo. Com 
curadoria de Ricardo Barreto e Paula Perissinotto, a 
edição do FILE montada especialmente para o Rio 
de Janeiro reúne mais de 100 obras, de instalações 
totalmente imersivas a videogames e animações.

Duas das obras transportam o visitante para um 
mundo inédito. Shrink 01995, de Lawrence Malstaf, 
embala a plateia a vácuo entre duas folhas de plástico 
transparente e deixa-a verticalmente suspensa. 
Physical Mind, de Teun Vonk, literalmente coloca 
os participantes entre dois objetos infláveis, que os 
erguem do chão e os espremem suavemente. 

Há obras que abordam a relação entre movimento 
real e digital; movimento físico e sonoro. Em Swing, 
de Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguyen, o 
público se senta em um balanço usando óculos 3D, 
sendo levado para um mundo virtual fantástico de 
acordo com a intensidade do balançar. A exposição 
abre, ainda, a possibilidade do jogo, da conexão e 
da ludicidade, com um dos destaques neste setor: 
Dear Angelica, de Oculus Story Studio, um filme de 
realidade virtual, ilustrado à mão, que leva o público 
a navegar entre desenhos gigantescos, em uma 
narrativa espetacular cheia de memórias de uma 
adolescente.

S O B R E  O  F I L E 

O FILE é uma iniciativa cultural 

que viabiliza reflexões sobre as 

principais questões do universo 

eletrônico-digital desde o ano 2000, 

consolidando o Brasil como um dos 

protagonistas dessas discussões 

na comunidade internacional. O 

projeto pioneiro nasceu em São 

Paulo, capitaneado por Ricardo 

Barreto e Paula Perissinotto, e já 

exibiu trabalhos de artistas digitais 

de 32 países a públicos de todas 

as idades em Brasília, São Paulo, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Porto Alegre, São Luís e 

Vitória. Desde a virada deste milênio, 

o festival tem conseguido aproximar 

os mais diversos públicos de obras 

de arte, debates e pesquisas que 

utilizam a tecnologia como suporte 

ou como inspiração. Por meio de 

uma apurada seleção de encontros, 

oficinas e exposições coletivas de 

arte digital, o FILE fomenta não só 

o acesso às criações digitais, mas 

a produção de novas técnicas e 

experiências tecnológicas.

coffee break

EMBALAGEM A VÁCUO?
Como se fossem alimentos, as pessoas são 

embaladas a vácuo. O nome da obra é Shrink, que 
em inglês é “encolher”. Além da quantidade de ar 

disponível, os movimentos são restringidos e a 
pele é marcada pelo plástico. O corpo é totalmente 
isolado do meio ambiente, recebendo somente um 

tubo de ar para respirar. Mesmo isolado e restrito, o 
corpo precisa adaptar-se a esse novo espaço, física 
e psicologicamente, pois apesar de ver-se limitado 

de todos os lados, precisa manter a calma para 
conseguir respirar. O artista diz: “Entregue-se”, 

como numa meditação.
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Plataforma que indica 
locais para descarte de 
materiais recicláveis 
terá funcionalidade pelo 
Messenger do Facebook.

Ano 6 • nº 58 • abril de 2018 • www.tnsustentavel.com.br
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U   ma das principais plataformasde 
fomento à reciclagem do país, o 
Rota da Reciclagem está com-

pletando 10 anos e como presente de 
aniversário ganhou uma atendente vir-
tual. "Flora", como foi batizada, é uma 
tecnologia desenvolvida para o aplicativo 
Messenger para celular, do Facebook, que 
vai tornar ainda mais simples a vida de 
quem busca postos de coleta de material 
reciclável e cooperativas em todo o Brasil.

Utilizar o recurso é muito simples. 
O usuário só precisa abrir o aplicativo e 
procurar o Rota da Reciclagem. A partir 
daí a atendente virtual irá interagir 
com usuário, que deverá compartilhar 
a sua localização e responder às per-
guntas formuladas, como por exemplo 
informar se pretende vender ou doar os 
seus materiais recicláveis. Com poucos 
cliques, é possível conhecer os pontos 
de coleta mais próximos. "Flora" está 
disponível para comunicação pelo 
Messenger e também pelo Facebook 
Chat, via celular, e é um complemento 
à plataforma tradicional (www.rotada-
reciclagem.com.br), que mantém suas 
funcionalidades originais. 

"O Rota da Reciclagem sempre foi 
um orgulho para nós, pois presta um 
serviço importantíssimo à sociedade. 
Tão importante quanto incentivar a 
reciclagem é mostrar onde se deve 
descartar corretamente os materiais", 
revela Valéria Michel, diretora de Meio 
Ambiente da Tetra Pak.

Idealizada pela empresa para 
fomentar a reciclagem e fortalecer 
a cadeia recicladora, o Rota da Re-
ciclagem é uma ferramenta viva. 
Atualmente, conta com mais de 5 
mil pontos de coleta registrados em 
todo o Brasil e soma quase 2 milhões 
de acessos. Segundo Valéria, a plata-
forma é alimentada por uma equipe 
de campo, formada por profissionais 
que percorrem todo o país reunindo 
informações sobre Pontos de Entrega 
Voluntária, cooperativas e comércios 
de reciclagem. Além de manter as 
informações constantemente atuali-
zadas, essa equipe contribui também 
para estabelecer uma ponte de comu-
nicação entre a Tetra Pak e os elos da 
cadeia recicladora, oferecendo apoio 
e orientação sobre reciclagem.

Além do Rota da Reciclagem, a com-
panhia apoia outras iniciativas ambien-
tais, como o Cultura Ambiental nas Esco-
las, (Re)ciclo de Cinema, Cena Ambiental, 
Palco da Reciclagem, Túnel da Reci-
clagem, Cuidando do Futuro e Projeto 
Nascentes. A Tetra Pak também mantém 
parceria com 35 indústrias recicladoras 
em todo o país e mais de 600 cooperativas 
de reciclagem, o que inclui apoios como 
treinamento e capacitação dos catadores 
e a cessão de equipamentos.

Para acompanhar informações so-
bre o universo da reciclagem no Brasil, 
siga também a página do Rota no Fa-
cebook: @rotadareciclagem.

A MP nº 809 será analisada inicial-
mente em uma comissão 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 
60 dias, prorrogável uma vez por igual 
período. Tais prazos de vigência são 
suspensos durante o recesso do Con-
gresso Nacional (23 de dezembro de 
2017 a 1º de fevereiro de 2018).

Rota da Reciclagem faz dez anos 
e ganha assistente virtual
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Apergunta, feita por um leigo, que acompanha apenas pelas man-
chetes da mídia o que acontece no setor de óleo e gás, reflete a 
expectativa da sociedade, que há dois, três anos vem acompanhan-

do a pior crise vivenciada por essa indústria nos últimos 30 anos. Antes, 
não tínhamos uma cadeia produtiva configurada no país nessa área e sim 
fornecedores bons, mas insuficientes, o que nos obrigava a importar a 
maior parte – daí a razão do Repetro.

O que motivou a pergunta foram os resultados do 15º leilão da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com seu 
recorde de bônus de assinatura – R$ 8 bilhões – e a aposta definitiva da 
gigante ExxonMobil no Brasil, associada à Petrobras e a Shell, trazendo 
ainda a Qatar Petroleum e a norte-americana Murphy, diretamente do shale 
gas dos Estados Unidos. 

O fato é que as operadoras internacionais, como a Shell, Statoil, amplia-
ram seu portfólio nesse leilão, no qual o grande destaque ficou por conta 
da petroleira norte-americana, que fincou os pés no upstream brasileiro, 
como veremos na matéria de capa dessa edição. E, para espanto de muitos, 
principalmente dos leigos, a disputa mais acirrada ocorreu na oferta de 
blocos da madura bacia de Campos, a nossa fênix petroleira.

Os resultados desse leilão, cujos contratos devem ser fechados até o 
final do ano, assegurando enormes recursos para o país e novos investimen-
tos  - mais de R$ 1,2 bilhão em programas exploratórios mínimos (PEM), em 
atividades de exploração – sinalizam que o pior já passou.

Até mesmo o waiver (perdão) foi finalmente regulado pela ANP, chegando a 
um meio termo quanto ao conteúdo local de antigos e futuros contratos, ainda 
que continue a dividir opiniões. Assim, temos o novo Repetro-SPED, válido até 
2040, convivendo com o antigo, ainda que com alguns percalços.

A disputa mais acirrada ocorreu na oferta de blocos estado do Rio de 
Janeiro, que tanto perdeu nos últimos anos (embora tenha recebido até 
mais royalties), onde projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa 
(Alerj) restringe o novo Repetro apenas para a exploração, na busca de 
aumentar a tributação na etapa chave dessa indústria, que é o desenvolvi-
mento da produção de óleo e gás. 

É em meio a esse impasse que surge a questão: será que agora é 
prá valer? Não tenho dúvidas de que temos todos os componentes para 
destravar a retomada dessa indústria, tão vital para a 
economia do país - mais ainda para o estado do Rio de 
Janeiro. A indústria já deu sinais inequívocos que saiu 
da inércia e começou um movimento, ainda que lento. 

Movimento que vem sendo acompanhado mais 
uma vez pela TN Petróleo, que completa 20 anos 
agora em maio, superando e vencendo desafios, ano 
a ano. Se conseguimos, como relembram nossos 
parceiros, o Brasil também consegue!
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hot news

A TOTAL E&P DO BRASIL, subsi-
diária do Grupo Total que atua no 
setor de óleo e gás nacional, con-
cluiu nos dias 20 e 21 de março as 
suas primeiras operações de carre-
gamento de petróleo nos campos de 
Lapa e Mero, ambos localizados no 
pré-sal da bacia de Santos.

Na primeira operação, a Total 
recebeu 690 mil barris de petróleo 
do FPSO Cidade de Caraguatatuba, 
no campo de Lapa, relativos aos 35% 
de participação da empresa no ativo. 
O campo de Lapa está localizado 
a 270 quilômetros da costa de São 
Paulo, no pré-sal da bacia de San-
tos. Em janeiro, a Total assumiu a 
operação de Lapa, tornando-se a 
primeira empresa internacional a 
operar um campo em produção no 
pré-sal brasileiro.

Na segunda operação, a Total re-
cebeu 250 mil barris de petróleo do 
FPSO Pioneiro de Libra, no campo 
de Mero, relativos aos 20% de par-
ticipação da empresa no consórcio 
de Libra. O campo de Mero está 
localizado na área noroeste do bloco 
de Libra, a cerca de 180 quilôme-
tros da costa do Rio de Janeiro, no 
pré-sal da bacia de Santos.

A conclusão das operações é um 
importante passo para a Total no 

Brasil, pois marca o início da gera-
ção de caixa dos ativos. A produção 
de petróleo no Brasil passa a con-
tribuir de forma significativa para 
o crescimento de longo prazo da 
produção do Grupo Total. 

O consórcio de Lapa é opera-
do pela Total (35%), em parceria 
com a Shell (30%), Repsol Sinopec 
(25%) e Petrobras (10%).  O consór-
cio de Libra é liderado pela Petro-
bras (40%), em parceria com a Total 
(20%), Shell (20%), CNOOC (10%) 
e CNPC (10%), tendo a Pré-Sal Pe-
tróleo S.A. (PPSA) como gestora do 
contrato de partilha da produção.

O Brasil é uma região chave para 
a estratégia global de crescimento 

do Grupo Total. Presente no Brasil 
há mais de 40 anos, desde 1975, a 
companhia atua no país através de 
cinco subsidiárias nos setores de 
exploração & produção, marketing 
& serviços, refino & químicos e gas, 
renewables & power, e conta com 
cerca de 3 mil colaboradores.

A Total E&P do Brasil atua na 
exploração e produção de óleo e gás 
e possui um amplo e diversificado 
portfólio composto por 17 ativos, 
com foco em águas profundas. Em 
2016, a companhia firmou aliança 
estratégica com a Petrobras para 
promover a cooperação técnica e 
desenvolver novas sinergias entre 
as empresas.

Total conclui primeiros 
carregamentos nos campos 
de Lapa e Mero 
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A companhia francesa é a pioneira 
na operação de um campo em produção 
no pré-sal brasileiro 
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A PRÉ-SAL PETRÓLEO (PPSA) 
realizou na virada de março 
para abril o primeiro carrega-
mento de petróleo da União, 
oriundo da área de desenvol-
vimento de Mero, localizada 
na parte noroeste de Libra, na 
bacia de Santos. Foram carre-
gados cerca de 250 mil barris 
de petróleo do navio-plataforma 
Pioneiro de Libra, vendidos, 
em março, para a Petrobras. No 
início de maio está previsto o 
carregamento de mais 250 mil 
barris de petróleo também co-
mercializados para a Petrobras 
no mesmo contrato. O Consórcio 
Libra é liderado pela Petrobras 
(40%) em parceria com a Total 
(20%), Shell (20%), CNOOC 
(10%) e CNPC (10%).  

A Pré-Sal Petróleo contratou 
a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - 
para que a instituição forneça a 
estrutura necessária para leiloar 
contratos de compra e venda 
do petróleo da União. Assim, as 
próximas vendas a serem feitas 
de petróleo serão realizadas via 
leilão.  Em uma única sessão 
pública serão leiloados três con-
tratos para a produção futura de 

petróleo da União proveniente 
dos campos de Mero, Lula e Sa-
pinhoá, que poderão ser adquiri-
dos por um único comprador ou 
por empresas diferentes. 

Os acordos de individuali-
zação da produção de Lula e 
Sapinhoá ainda dependem de 
aprovação da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) para se 
tornarem efetivos. Os vencedores 
irão adquirir toda a produção do 
respectivo campo durante um 
ano, remunerando a União, a 
cada retirada de carga, de acordo 
com a proposta de preços oferta-
da no leilão, baseada no Preço de 
Referência do Petróleo (ANP) do 
mês da entrega do petróleo.

A companhia também já 
iniciou a negociação para a 
venda direta da produção de gás 
dos campos de Lula e Sapinhoá. 
Empresa vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, a PPSA é 
responsável pela gestão dos con-
tratos de partilha, comercializa-
ção de todos os hidrocarbonetos 
da União, representando-a nos 
acordos de individualização da 
produção.

A Petrobras informa que a agên-
cia Moody’s elevou a classificação de 
risco (rating) da dívida corporativa da 
companhia de Ba3 para Ba2, man-
tendo a perspectiva estável.

A Moody’s destacou em seu 
relatório, divulgado ontem, que a 
revisão do rating da Petrobras é 
reflexo da melhora da perspectiva 
do rating soberano do Brasil, de 
negativa para estável.

Adicionalmente, a agência ressal-
tou que a alteração da classificação 
de risco é resultado do contínuo 
processo de melhora do perfil de 
liquidez da companhia, redução da 
alavancagem e estratégia de gestão 
de portfólio da dívida, conferindo 
mais segurança para o cumprimento 
de suas obrigações.

Moody's eleva rating 
da Petrobras de Ba3 
para Ba2 e mantém 
a perspectiva estável
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PPSA realiza primeiro 
carregamento de petróleo da União
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hot news

A VALLOUREC, líder mundial em 
soluções tubulares premium, anuncia 
a assinatura de novos contratos de 
fornecimento de produtos e serviços 
junto à Petrobras.

A Vallourec fornecerá à Petro-
bras, no período de três anos, pro-
dutos OCTG premium, incluindo 
tubos de aço sem costura e acessó-
rios associados, com graus de aço e 
conexões que possuem tecnologia 
de última geração e serviços espe-
cializados. Os produtos e serviços 
associados serão utilizados pela 
Petrobras em seus poços de pro-
dução e exploração de petróleo e 
gás offshore, localizados em impor-
tantes reservatórios do pré-sal. A 
produção da Petrobras proveniente 
do pré-sal já representa mais de 
50% do total da estatal.

Com esses contratos, a Vallourec 
consolida sua liderança mundial no 
fornecimento de produtos OCTG pre-
mium para a indústria de petróleo e 
gás. “A Petrobras é uma das empresas 
petrolíferas mais produtivas do mun-
do e opera em áreas do pré-sal, onde 
o potencial é enorme. Estamos orgu-
lhosos de termos assumido o desafio, 
mais uma vez, para responder às de-
mandas tecnológicas da Petrobras e 
dar continuidade a nossa colaboração 
com esse parceiro histórico. Temos 
sido ousados em apoiá-los com o me-
lhor da nossa inovação, propondo 
novos serviços”, destaca Philippe 
Crouzet, presidente do Conselho de 
Administração da Vallourec.

Grandes desafios técnicos
Os campos do pré-sal brasileiro 

combinam vários desafios além da 
própria camada de sal: profundida-
des de até 7 mil metros; condições 
ultraprofundas com até 2 mil metros 
entre a superfície e o leito marinho; 

corrosão ácida causada por H2S e 
CO2; e condições de alta pressão e 
elevadas temperaturas em determi-
nadas áreas. A associação de todos 
esses fatores tem um impacto impor-
tante nos modelos de exploração e 
nos requisitos para produtos OCTG, 
capazes de resistir a essa combinação 
de restrições mecânicas, corrosivas 
e térmicas.

A Vallourec, por meio de sua ca-
pacidade de inovação, é qualificada 
para atender a todas essas necessida-
des tecnológicas e fornecer à Petro-
bras os mais avançados tubos de aço 
sem costura para serviços corrosivos. 
Utilizamos material de altas ligas de 
aço, bem como as mais avançadas 
conexõespremium. Além disso, ser-
viços técnicos especializados foram 
desenvolvidos ao longo dos últimos 
anos para responder às novas neces-
sidades de nossos clientes.

Sobre a Vallourec
A Vallourec é líder mundial em 

soluções tubulares Premium, for-
necendo principalmente para os 
mercados de energia (Óleo & Gás, 
geração de energia). Sua experiência 
estende-se também ao setor indus-
trial (incluindo mecânico, automoti-

vo e construção). Com aproximada-
mente 19,5 mil empregados, usinas 
integradas em mais de 20 países e 
um avançado setor de Pesquisa e 
Desenvolvimento, a Vallourec tra-
balha lado a lado com seus clientes 
para oferecer mais do que apenas 
tubos: oferecemos soluções inova-
doras, seguras, competitivas e inte-
ligentes para tornar todos os projetos 
possíveis.

No Brasil, a Vallourec possui 
seis unidades. Em Minas Gerais, as 
unidades Barreiro e Jeceaba são fo-
cadas na produção de tubos de aço 
sem costura; a Vallourec Florestal é 
responsável pela produção de carvão 
vegetal que abastece os altos-fornos 
das unidades produtoras de tubos; e 
a Vallourec Mineração supre as ne-
cessidades de abastecimento internas 
de minério de ferro.

No Rio de Janeiro, a Vallourec 
Transportes e Serviços (VTS) presta 
serviços especializados para o setor 
de Óleo e Gás. No Espírito Santo, a 
unidade Tubos Soldados Atlântico 
(TSA) produz tubos de aço com solda 
helicoidal de grande diâmetro (de 16'' 
a 60'') para diversas aplicações, como 
gasodutos, oleodutos, condução de 
fluidos, estrutural e saneamento.

Vallourec assina contratos de longo 
prazo com a Petrobras
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A KAROON APRESENTOU no 
dia 3 de abril o Relatório Final 
de Avaliação de Descoberta 
(RFDA) dos blocos S-M-1037, 
S-M-1101, S-M-1102, S-M-1165 
e S-M-1166, localizados na Ba-
cia de Santos, juntamente com 
uma declaração de comerciali-
dade dos campos de Echidna e 
Kangaroo para a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

A expectativa da petroleira é 
que o RFDA seja aprovado pela 
agencia em até 60 dias. Como 
operadora, a companhia vai 
apresentar um plano de desen-
volvimento dentro de 180 dias 
após avaliação da declaração de 
comercialidade. A decisão final 
de investimentos está programa-
da para o final de 2018. 

"Embora a declaração de 
comercialidade seja em grande 
parte processual por natureza, 
este é um passo importante para 
se chegar a uma decisão final 

de investimento", disse o diretor 
executivo da Karoon, Robert 
Hosking. A petroleira continua 
comprometida em reduzir (farm 
down) a participação nos blocos 
da bacia de Santos que são 100% 
de sua propriedade. 

A apresentação destes do-
cumentos marca o fim da fase 
exploratória destes campos e, 
após aprovação pela ANP, se 
dará o início da fase de de-

senvolvimento e produção. A 
Karoon já iniciou o processo de 
licitação para serviços nestes 
campos, esperando que as 
propostas apresentadas possam 
gerar flexibilidade de financia-
mento com possíveis estruturas 
de pagamentos, soluções de 
financiamento para equipamen-
tos, compartilhamento de riscos 
de subsuperfície e/ou participa-
ção acionária. 

MOREIRA FRANCO, o novo mi-
nistro do Ministério de Minas e 
Energias, anunciou os integran-
tes das Secretarias que compõe o 
MME. Para a Secretaria-Executi-
va, o novo ministro formalizou a 

indicação do atual secretário de 
Petróleo, Gás e Biocombustível 
(SPG), Márcio Félix, substituindo 
Paulo Pedrosa.  No comando da 
SPG fica o diretor Departamento 
de Política de E&P de Petróleo e 

Gás Natural, João Vicente Vieira. 
As Secretarias de Energia Elétrica; 
Geologia e Mineração; e Planeja-
mento seguem com atuais secre-
tários: Fábio Lopes, Vicente Lôbo 
e Eduardo Azevedo.

Karoon avança na bacia de Santos  

Quem são 
os novos 
secretários 
do MME

Petroleira australiana apresenta declaração de comercialidade de dois 
campos e relatório de descoberta de quatro blocos que deverá ser apro-
vado pela ANP até junho.
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Aumento na demanda por conta do reflexo positivo na economia mundial
A ORGANIZAÇÃO dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) revisou para cima na 

última segunda-feira (09/04) a sua previsão 

de demanda mundial de petróleo em 2018 para 

98,60 milhões de barris diários (bd), aumen-

tando em 90 mil bd na previsão há um mês.

Essa nova estimativa, publicada no 

relatório mensal da OPEP, indica que o 

consumo de petróleo do planeta supe-

rará este ano em 1,59 mbd (1,64%) o de 

2017 (de uma média de 97,01 mbd). Em 

março, segundo dados preliminares da 

Organização, indicavam que a oferta global 

de petróleo aumentou 180 mil bpd, o que 

elevou a produção média mundial para 

98,15 milhões de barris por dia. Dados 

preliminares também de março apontou 

um aumento na oferta dos não membros da 

OPEP (incluindo OPEP NGLs) em 380 mil 

bpd, elevando a média para 66,20 milhões 

bpd. Isso foi impulsionado principalmente 

pelos EUA, Noruega, Reino Unido, Bahrein, 

Brasil, América Latina, Rússia e China, o 

que compensou parcialmente o declínio da 

produção na Colômbia, Omã e Cazaquistão.  

A participação do petróleo bruto da Opep 

no total da produção global foi de 32,6% 

em março, menos 0,3% em comparação 

com o mês anterior. 

Produção de óleo e LGN (em mbpd) - Brasil

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

Bacia de Campos 1.199,11 1.169,50 1.153,25 1.162,16 1.140,8 1.111,88

Outras (offshore) 818,84 845,04 834,22 821,84 821,28 828,03

Total offshore 2.017,95 2.014,55 1.987,46 1.984,00 1962,08 1.939,91

Total onshore 150,08 148,66 143,26 141,60 142,19 144,24

Total Brasil 2.168,02 2.163,21 2.130,73 2.125,60 2.104,27 2.084,16

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

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

Bacia de Campos 20.687,68 24.100,41 23.323,74 23.273,31 21.769,82 21.189,20

Outras (offshore) 41.371,79 41.591,98 41.676,14 41.050,85 42.585,90 42.511,10

Total offshore 64.695,53 64.865,30 63.580,55 63.629,11 64.355,72 63.700,30

Total onshore 16.776,66 15.415,17 14.822,39 14.299,83 14.339,00 16.775,20

Total Brasil 81.472,19 80.280,47 78.402,94 77.928,94 78.695,00 80.475,50

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

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

Exterior 63,77 61,36 59,64 60,22 60,6 61,12

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

Exterior 7.231,51 7.251,94 6.757,80 6.719,58 6.236,90 6.363,44

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

Brasil+Exterior 2.786,80 2.772,20 2.723,28 2.715,53 2.696,56 2.688,90

Produção da Petrobras de óleo, LGN e gás natural 
Período de 09/2017 a 02/2018

(*) 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$

12.04.201812.03.2018

12.04.201812.03.2018

12.04.2018

12.04.2018

12.03.2018

12.03.2018

1,150,21

0,230,61

0,01-0,02

0,820,44

Variação no período: 4,02% 

Variação no período: -1,07% 

Variação no período: 4,85% 

Variação no período: 5,02% 

 

Produção de países-membros da Opep e não membros – abril/2016 a março/2018

mb/d (Opep) mb/d (total)Produção de 
países-membros da Opep

Outros países
produtores
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R$ 42,46 R$ 44,81

R$
23,90

R$
16,05

R$
22,33

FRASES

R$
48,20

R$
24,39

R$
16,67

R$
21,68

R$
48,13

PETRÓLEO BRENT (US$)

PETRÓLEO WTI (US$)

PETROBRAS

CPFL BRASKEM

VALE (ON)

PERÍODO: 12.03.2018 a 12.04.2018 | AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES

ON

ON

PN

PNA

12.04.201812.03.2018

12.04.201812.03.2018

72,0264,95

67,0761,36

Variação no período: 9,97% 

Variação no período: 8,11% 

Variação no período: 1,62% 

Variação no período: 6,44% 

Variação no período: 4,12% 

Variação no período: -3,17% 

Variação no período: 0,84% 

BOLETIM DE RECURSOS e Reservas de 

Petróleo e Gás Natural da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-

veis (ANP), divulgado no início de abril, 

com dados entregues pelas operadoras 

referente ao ano de 2017, registra que as 

reservas provadas (1P) somaram 12,835 

bilhões de barris de petróleo e reservas 

provadas, prováveis e possíveis (3P) um 

total de 23,630 bilhões. Com isso, o au-

mento foi, respectivamente, de 1% e 4%, 

em comparação com o ano de 2016. Os 

dados são informados à Agência pelos 

operadores dos campos até o dia 31 de 

janeiro do ano seguinte, de acordo com a 

Resolução ANP nº 47/2014. 

Foram declarados 369,918 bilhões de 

metros cúbicos de reservas 1P de gás na-

tural e 609,213 bilhões de m³ de reservas 

3P, o que representa uma redução de 2% 

e 5%, respectivamente, na comparação 

com o ano anterior. Em geral, as mudanças 

ocorridas no volume das reservas são de-

vidas à produção durante o ano, reservas 

adicionais oriundas de novos projetos de 

desenvolvimento e revisão das reservas 

dos campos por diferentes fatores técnicos 

e econômicos. As reservas provadas, pro-

váveis e possíveis se diferenciam pelo grau 

de probabilidade de que ocorram, sendo 

as provadas com maior probabilidade e as 

possíveis, com menor. 

Em 2017, foram produzidos no Brasil 

aproximadamente 957 milhões de barris 

de petróleo e 40 bilhões de metros cúbicos 

de gás natural.  Considerando a produção 

do ano, o índice de reposição de reservas 

provadas (IRR 2017/2016) foi de 118%.

12.03.2018

Reservas cresceram 1% em 2017 
Índice de reposição de reservas é de 118%.

12.04.2018
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Sobre a parceria com a 
Petrobras: “A Petrobras é 
uma empresa de energia 
de classe mundial com a 
qual a BP construiu fortes 
relacionamentos ao longo 
de muitos anos. Estamos 
empolgados para aprofundar 
nossa parceria e explorar 
ainda mais oportunidades em 
todos os nossos negócios - 
em upstream, downstream, 
trading e baixo carbono - tanto 
no Brasil quanto no exterior."

Robert Dudley, presidente da BP - FB TN 

Petróleo, 12/04/2018

“O leilão das áreas da cessão 
onerosa tem um impacto fiscal 
relevante não só para contribuir 
para a solução do problema da 
regra de ouro do ano que vem. 
Nós não podemos gastar esse 
dinheiro, porque tem o teto de 
gastos. Então isso contribui 
para reduzir o problema da 
regra de ouro do ano que vem.”
Eduardo Guardia, novo ministro da Fazenda. 
FB TN Petróleo, 13/04/2018
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ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
EM E&P NO BRASIL:

Jorge Pedroso é sócio 
da área de Energia, Óleo 
e Gás do escritório Bar-
bosa, Raimundo Gontijo, 

Câmara Advogado - 
BRGC.

Marilda Rosado de Sá 
Ribeiro é professora de 

Direito Internacional 
Privado e Direito do 

Petróleo da Universi-
dade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ). 
Doutora em Direito 
Internacional pela Universidade de São 

Paulo. Sócia da área de Energia, Óleo e Gás 
do escritório Barbosa, Raimundo Gontijo, 

Câmara Advogados - BRGC.

Éinegável o esforço e resultados obtidos pela ANP nesse período. 
As águas profundas do pré-sal da Bacia de Santos chegaram a 
inscrever o país no “triângulo dourado” que englobava o oeste 

da África e o Golfo do México norte-americano no topo da atrati-
vidade, antes do baque nos preços de petróleo. Ademais, o Brasil 
efetivamente apresenta um alto potencial exploratório tanto em áreas 
offshore quanto onshore, o que também se mostra como um grande 
atrativo, a interessar diferentes perfis de investidores. A aguardada 
retomada das rodadas de licitações é um importante indicativo do 
fortalecimento de uma agenda nacional que vai contribuir para a 
melhoria da nossa economia tanto quanto garantir aos investidores a 
necessária segurança jurídica que os negócios devem ter.

A recente determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) de 
retirar os blocos exploratórios S-M-534 e S-M-645 da 15ª Rodada de 
Licitações, no entanto, acende um sinal de alerta: ainda é necessário 
que haja um entendimento mais claro entre os próprios órgãos públi-
cos sobre diversos pontos cruciais. O primeiro é a própria extensão da 
competência dos entes públicos que, direta ou indiretamente, estão 
envolvidos no processo licitatório.

A ANP defende o entendimento, consolidado no mercado há mui-
tos anos, no sentido de que a atividade petrolífera “não se trata de 
serviço público, mas sim de atividade econômica strictu sensu, ainda 
que de natureza estratégica e sujeita ao monopólio da União”.

Já o TCU entende que a exploração de petróleo e gás natural é 
uma espécie de serviço público, o que representa claro retrocesso, 
que desconsidera o fato da Constituinte ter reservado uma norma 
específica para tratar das atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás, no artigo 177 da Constituição.

Outro aspecto fundamental, que necessita uma melhor discussão 
mais ampla e esclarecimentos junto à sociedade brasileira, é a con-
vivência desses dois regimes, pois estamos longe de um consenso na 

Desafios e 
Perspectivas

Neste ano de 2018, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) está comemorando o seu 20º aniversário, o que representa 

o marco de duas décadas de implantação de um regime mais flexível para a 

realização das atividades petrolíferas que constituem monopólio da União, 

nos termos do artigo 177 da Constituição Federal de 1988.

Agradecimentos especiais ao Bernardo 
de Freitas Ramos e Isabela Hummel Hohl, 

advogado e estagiária, respectivamente,  do 
Barbosa, Raimundo Gontijo, Câmera Advoga-

dos-BRGC pela contribuição em pesquisa e 
elaboração do artigo.
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1 SL/176 julgado em 20/7/2007

avaliação de qual modelo é o mais vantajoso para o 
Estado e o País.

O mais grave é que o desfecho de toda essa 
discussão “intergovernamental”, com a retirada 
dos referidos blocos, ocorreu às vésperas do leilão, 
após as empresas já terem despendido significa-
tivos recursos financeiros, técnicos e humanos na 
análise desses blocos. Ainda assim, a 15ª Rodada 
surpreendeu com um ágio de 621,9% e arrecadação 
de R$ 8,014 bilhões – a maior entre todos os leilões 
realizados no país no regime de concessão. Fato é 
que esse valor, considerando as bacias inicialmente 
colocadas em licitação antes da suspensão do TCU, 
poderia ter ultrapassado R$ 15 bilhões.

É necessário observar os princípios de seguran-
ça jurídica, interdependência e cooperação, e da 
boa-fé objetiva  para afastar eventuais abalos à con-
fiança do investidor e à imagem do Brasil no setor 
de petróleo no cenário nacional ou internacional. 
Não custa lembrar o que ocorreu em meados de 
2006 com a suspensão da oitava rodada de licitação 
que acarretou uma série de prejuízos semelhantes.

Compartilha deste entendimento a ex-ministra 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie, 
ao afirmar que “certamente coloca em risco a pró-
pria segurança nacional, além de sinalizar negati-
vamente aos investidores nacionais e estrangeiros, 
que estão a deslocar vultosas somas de dinheiro 
com o objetivo de suprir as imensas lacunas de um 
setor altamente tecnológico que demanda maqui-
nário de última geração e pessoal especializado, de 
que não dispomos em escala suficiente, e que apre-
senta alto risco para o investimento. Não se pode 
olvidar, ademais, que o capital sempre migra para 
os países onde estão as melhores oportunidades de 
investimentos e que lhe oferecem maior segurança, 
sobretudo jurídica.” 1

Tais princípios precisam voltar a ser o cerne das 
decisões e ações governamentais que regulam o 
setor de petróleo e gás natural no Brasil. Se o nosso 
País almeja o aumento da participação de empresas 
privadas nas arriscadas e caríssimas atividades de 
exploração de petróleo e gás natural, bem como uma 
nova aceleração do ritmo de investimentos no setor, 
trazendo como consequências, entre outras, o aumen-
to da arrecadação com royalties e tributos, a geração 
de negócios, a reposição de empregos e a instaura-
ção de novo ciclo virtuoso nesse segmento da nossa 
indústria, já não deveríamos ter aprendido essa lição?

Considerando o ciclo de amadurecimento do 
investimento após a assinatura de um contrato de 
exploração e produção, pressupõe-se que estes 
sejam bastante mais significativos a partir da eta-
pa de desenvolvimento da produção. Essa regra é 
válida tanto para o de concessões quanto para o 
regime de partilha de produção. Isso significa que 
o momento é de se buscar outorgar novas áreas 
para preencher a grave lacuna gerada por anos 
perdidos em decorrência da não realização de 
certames.

Faz-se necessário uma percepção mais ampla, 
sobretudo entre os órgãos do governo, de que o 
maior benefício gerado pelo petróleo não está nas 
receitas originárias ou derivadas pagas pelas com-
panhias petrolíferas ao Estado, mas sim no fomento 
de uma indústria forte, capaz de gerar desenvol-
vimento econômico e científico. Uma indústria 
capaz de gerar oportunidades através da iniciativa 
privada e, acima de tudo, capaz de gerar emprego 
e renda para a população.

Se a ANP conseguir nos próximos anos lograr 
o diálogo necessário à convergência entre entes 
públicos que nos permita seguir adiante, o Brasil 
agradece.
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Aprovado o Segundo Ciclo da Oferta 
Permanente de Áreas para exploração 
e produção de petróleo e GN
A ANP aprovou no dia 04/04, o 
Segundo Ciclo da Oferta Perma-
nente de Áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás natural. 
O processo, previsto no artigo 4º. 
da Resolução CNPE nº 17/2017, 
prevê a oferta contínua de campos 
devolvidos (ou em processo de 
devolução), de blocos exploratórios 
ofertados em rodadas anteriores 
e não arrematados e também dos 
blocos devolvidos à Agência.

A ANP também vai propor 
ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) que, além das 
áreas excluídas da 15ª Rodada de 
Licitações e da área de Saturno, que 
estava prevista para 4ª Rodada de 
Partilha, as áreas de Tartaruga Ver-
de e de Pau Brasil também sejam 
incluídas na 5ª Rodada de Partilha 
da Produção. Tartaruga Verde e Pau 
Brasil não foram arrematadas na 
2ª e 3ª Rodadas de Partilha, ambas 
realizadas em outubro de 2017. 

O envio de proposta ao CNPE 
para realização de uma 5ª Rodada 
de Partilha da Produção ainda em 
2018, com a oferta das áreas exclu-
ídas da 15ª Rodada (blocos S-M-534 
e S-M-645) e da área de Saturno 
(prevista inicialmente para a 4ª Ro-
dada de Partilha, que será realizada 
em 7 de junho), foi definido após 
reunião realizada com Tribunal de 
Contas da União (TCU), em 02/04.

Áreas do Segundo Ciclo da 
Oferta Permanente

Foram selecionados 1054 
blocos de 20 bacias sedimentares 
terrestres e marítimas, de nova 
fronteira e maduras, totalizando 
441.478,014 km2. São 85 blocos em 

sete bacias terrestres: Recôncavo 
(1), Solimões (18), Amazonas (10), 
Tucano (31), São Francisco (1), 
Parecis (22) e Paraná (2). Também 
serão ofertadas 969 áreas em 13 
bacias marítimas: Foz do Amazo-
nas (237), Pará-Maranhão (52), 
Barreirinhas (31), Ceará (3), Poti-
guar (17), Pernambuco-Paraíba (5), 
Sergipe-Alagoas (11), Jacuípe (2), 
Camamu-Almada (9), Jequitinho-
nha (3), Espírito Santo (25), Santos 
(402) e Pelotas (172).

Os blocos selecionados para o 
Segundo Ciclo da Oferta Permanen-
te serão divulgados no site das ro-
dadas de licitações (http://rodadas.
anp.gov.br/pt/oferta-permanente) 
até 30 de abril de 2018, quando os 
agentes econômicos poderão obter 
informações mais detalhadas.

Até o final de dezembro de 2018, 
a ANP divulgará as regras para par-
ticipação e os parâmetros técnicos 
e econômicos do segundo ciclo da 
oferta permanente.

As áreas selecionadas pela ANP 
ainda dependem de avaliação dos 
órgãos ambientais competentes.

As áreas previstas para o 
primeiro ciclo foram divulgadas em 

30/11/2017 e estão disponíveis em: 
http://rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-
-permanente.

Para a realização da sessão de 
apresentação de ofertas, a ANP 
deverá ter recebido ao menos uma 
manifestação com o aporte da 
garantia de oferta para cada área 
de interesse.

O processo de oferta per-
manente representa mais um 
passo importante na retomada 
das atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás natural 
no Brasil. A disponibilização de 
oportunidades para empresas 
de diferentes portes e perfis faz 
parte do conjunto de medidas 
que está sendo adotado visando 
ao desenvolvimento de um setor 
diversificado, dinâmico e compe-
titivo nos diferentes ambientes 
exploratórios existentes no Brasil: 
pré-sal, marítimo convencional e 
terrestre.

Os resultados esperados são 
o aumento dos investimentos e da 
produção de petróleo, com impactos 
na arrecadação e na geração de 
emprego e renda, especialmente 
nas regiões selecionadas.
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Com Certificação para temperaturas de -20°C à 200°C.

ACESSÓRIOS

E1F
UNIÃO 
GIRATÓRIATIPO CA2F

PRENSA CABOS TGVP  
De uso industrial

BUJÕES REDUÇÕES

PRENSA CABOS À PROVA EXPLOSÃO

ACESSÓRIOS Ex

Segurança e Proteção.

ADAPTADORES

Indústria
 Nacional.

Com fabricação própria, atendemos 
com agilidade, além de contarmos 
com tecnologia de ponta para garantir 
excelência nos produtos e projetos.

QUALIDADE E PRAZO DE ENTREGA

Nossa política de fabricação e qualidade, 
faz com que a ExSuper consiga oferecer 
condições especiais de preços.

PREÇO

Tel.:(15)4062.9447

Indústria Brasileira.

For explosive atmospheres.

WhatsApp: (15) 99753-0030
exsuper@exsuper.com.br www.exsuper.com.br

A SEGUNDA edição do BP Technology 
Outlook, publicada em 15 de março, 
prevê que avanços tecnológicos po-
dem reduzir os custos médios do 
ciclo de vida de produção de petróleo 
e gás em cerca de 30% a longo prazo.

Uma das principais tecnologias 
citadas pelo estudo é a digitalização. 
Segundo o trabalho, a produção de 
petróleo e gás está se tornando mais 
eficiente com resultado de avanços 
na área de sísmica e produção, com o 
uso de tecnologias digitais. 

Mudanças adicionais devem 
ser percebidas com o avanço da 
inteligência artificial. A previsão é 
que tecnologias digitais passem a 
desempenhar novas funções, em vez 
de apenas melhorarem a velocidade e 
eficiência da operação.

O BP Technology Outlook 
potencializa que o mundo ainda 
conviverá com o petróleo e gás pelo 
menos mais de 40 anos, e que o 
Brasil será um país fundamental no 
suprimento mundial.

Gás da transição 
O estudo vê o gás como impor-

tante combustível de transição para 
uma economia de baixo-carbono, 
como fonte de eletricidade, aque-
cimento e transporte. Para atender 
à demanda pelo combustível, serão 
necessários investimentos anuais de 
US$ 600 bilhões.

A empresa também cita tec-
nologias de descarbonização do 
gás como essenciais para atender 
ao crescimento da demanda, bem 

como à redução das metas de 
emissões.

O estudo também prevê potencial 
de economia de 40% do uso atual de 
energia primária com uso de tecnolo-
gias avançadas. Entre os pontos cita-
dos estão melhor eficiência veicular, 
veículos a energia elétrica, design de 
edificações, aumento do uso de dutos 
de aquecimento e um movimento em 
direção ao uso de lâmpadas LED.

Mais 40 anos de petróleo: Brasil estratégico
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Pré-sal tem novo recorde de produção

A PRODUÇÃO do  pré-sa l  em 
fevereiro totalizou 1,763 milhão 
de boe/d, um aumento de 2,3% 
em relação ao mês anterior, e 
correspondeu a 53,3% do total 
p ro d u z i d o  n o  B ra s i l .  Fo ra m 
produzidos 1,408 milhão de barris 
de petróleo por dia e 56 milhões 
de metros cúbicos diários de gás 
natural por meio de 83 poços. A 
produção total no pré-sal superou 
o recorde anterior, de 1,723 milhão 
de boe/d no mês de janeiro. Os 
poços do pré-sal são aqueles cuja 
produção é realizada no horizonte 
geológico denominado pré-sal, em 
campos localizados na área definida 
no inciso IV do caput do artigo 2º 
da Lei nº 12.351/2010.

Produção nacional
Em fevereiro de 2018, a produ-

ção de petróleo do país foi de 2,617 
milhões de barris por dia (bbl/d), um 
aumento de 0,1%, na comparação com 
o mês anterior e redução de 2,2%, se 
comparada com fevereiro de 2017. Já 
a produção de gás natural totalizou 110 
milhões de metros cúbicos (m³) por 
dia, uma redução de 2,3% em com-
paração ao mês anterior e aumento 
de 3%, se comparada com o mesmo 
mês de 2017.

O aproveitamento de gás natural 
no Brasil no mês de fevereiro alcan-
çou 96,7% do volume total produzido. 

Foram disponibilizados ao mercado 
60,5 milhões de m3 por dia. A quei-
ma de gás totalizou 3,6 milhões de 
m3 por dia, uma redução de 10,5% se 
comparada ao mês anterior e de 9% 
em relação ao mesmo mês em 2017.

Maiores produtores
O campo de Lula, na bacia de San-

tos, foi o maior produtor de petróleo e 
gás natural. Produziu, em média, 850 
mil bbl/d de petróleo e 36,2 milhões 
de m3/d de gás natural.

Os campos marítimos produzi-
ram 95,5% do petróleo e 83,5% do 
gás natural. A produção ocorreu em 
7.698 poços, sendo 704 marítimos e 
6.994 terrestres. Os campos operados 
pela Petrobras produziram 93,9% do 
petróleo e gás natural.

Estreito, na bacia Potiguar, teve o 
maior número de poços produtores: 
1.079. Marlim Sul, na bacia de Campos, 
foi o campo marítimo com maior nú-
mero de poços produtores: 94.

A FPSO Cidade de Saquarema 
(foto), produzindo no campo de Lula 
foi a instalação com maior produção 
de petróleo. Produziu 150,3 Mbbl/d por 
meio de sete poços a ela interligados.

A instalação Polo Arara, produ-
zindo nos campos de Arara Azul, 
Araracanga, Carapanaúba, Cupiúba, 
rio Urucu e Sudoeste Urucu, por 
meio de 34 poços a ela interliga-
dos, produziu 7,8 MMm3/d e foi a 

instalação com maior produção de 
gás natural.

Campos offshore e onshore  
 Em fevereiro de 2018, 302 áreas 

concedidas e uma de partilha, opera-
das por 29 empresas, foram responsá-
veis pela produção nacional. Destas, 
73 são marítimas e 230 terrestres. 
Vale ressaltar que, do total das áreas 
produtoras, duas encontram-se em 
atividade exploratória e produzindo 
através de Teste de Longa Duração 
(TLD), e outras sete são relativas a 
contratos de áreas contendo acumu-
lações marginais.

O grau API médio foi de 27, sendo 
37,5% da produção considerada óleo 
leve (>=31°API), 47,7% óleo médio 
(>=22 API e <31 API) e 14,7% óleo 
pesado (<22 API).

As bacias maduras terrestres 
(campos/testes de longa duração das 
bacias do Espírito Santo, Potiguar, 
Recôncavo, Sergipe e Alagoas) pro-
duziram 122,2 mil boe/d, sendo 97,2 
mil bbl/d de petróleo e 4 milhões de 
m³/d de gás natural. Desse total, 117,2 
mil barris de óleo equivalente por dia 
foram produzidos pela Petrobras e 4,9 
mil boe/d por concessões não opera-
das pela Petrobras, sendo 380 boe/d 
em Alagoas, 2.175 boe/d na Bahia, 62 
boe/d no Espírito Santo, 2.088 boe/d 
no Rio Grande do Norte e 227 boe/d 
em Sergipe.
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REPETRO-SPED:
resultado depende de regras 
claras e adesão dos estados

“Uma vez bem utilizado, ou seja, com regras claras e adesão dos estados, 

o Repetro-SPED pode ser melhor para o Brasil, pois proporciona melhores 

condições de competitividade para os fornecedores nacionais”, afirma o tri-

butarista Bruno Affonso Ferreira, sócio do escritório Murayama Advogados. 

Ele tem sido consultado por empresas que estudam a transferência para 

outros estados, no caso da aprovação do projeto que restringe o alcance do 

Repetro apenas à atividade de exploração no estado do Rio de Janeiro. 

16    TN Petróleo 117

por Beatriz Cardoso

O TRIBUTARISTA frisa que o Su-
premo Tribunal Federal (STF), após 
mais de 20 anos de disputa, já decidiu 
que não há incidência de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS) em 
importações temporárias. “Insistir 
no erro significa gastar ainda mais 
tempo e dinheiro público, em vão, 
pois serão muitas novas discussões 
no Judiciário sem qualquer benefício 
ao Estado”, conclui Bruno Affonso 
Ferreira, respaldado em mais de 15 
anos de experiência em escritórios 
de advocacia e empresas de grande 
porte, com atuação focada nas áreas 
tributária (nacional e internacional), 
contratual e societária. Formado 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), com especialização 
em Direito Processual Civil pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) e pós-graduação 
em Direito Financeiro e Tributário 
pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Bruno Affonso Ferreira tem 
expertise consolidada em contencioso 
tributário administrativo de setores 
específicos, como óleo e gás e infra-
estrutura, tendo ainda coordenado 
diversas operações de grande porte e 
em due diligences.

TN Petróleo – Temos hoje o Repetro 
e o Repetro-SPED. Os dois estão 
valendo agora?
Bruno Affonso Ferreira  - O Repe-
tro é um regime aduaneiro especial 
de exportação e de importação de 
bens que se destina às atividades 
de pesquisa e de lavra das jazi-
das de petróleo e gás natural (IN 
RFB nº 1.415, de 2013, art. 1º). Ele 
é essencial para o setor, sendo 

amplamente utilizado, mas carecia 
de algumas atualizações. Foi criado 
o Repetro-SPED, formalmente um 
novo regime, com novas regras, pois 
promoveu diversas dessas alterações 
nesse regime. Ambos estão em vigor, 
mas o Repetro deixará de valer em 31 
de dezembro de 2020.

Já foram feitas algumas alterações, 
por parte da Receita Federal. Qual o 
impacto disso?
Desde a criação do regime, no final de 
2017, até a presente data, foram publi-
cadas diversas Instruções Normativas 
pela Receita Federal do Brasil alte-
rando o regime. Algumas delas para 
correções, outras trazendo esclareci-
mentos, em atendimento a pedidos do 
setor. Isso demonstra que a Receita 
Federal do Brasil tem estado atenta às 
demandas do setor e que tem existido 
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Bruno Affonso Ferreira, sócio do escritório Murayama Advogados.
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esse importante diálogo entre contri-
buintes e autoridades fiscais. 

Quais foram as principais altera-
ções feitas pela Receita Federal no 
Repetro que tem relação direta com o 
Repetro-SPED?
Foram diversas alterações, dentre 
as quais destacamos a alteração de 
regras relacionadas à prestação de 
garantia, com análise prévia pela 
Receita Federal da aceitação das 
fianças oferecidas e aumento dos 
pré-requisitos, o que trouxe algumas 
restrições em certos casos. Por ou-

tro lado, houve a dispensa apresen-
tação de garantia para plataformas 
e embarcações, bem como para os 
bens admitidos em decorrência de 
contratos de prestação de serviços 
de empreitada global. 
Também é importante destacar a 
figura da importação definitiva, com 
suspensão do pagamento dos tributos 
federais, que poderão se converter em 
isenção e alíquota zero para os tribu-
tos federais, após cinco anos de per-
manência em território nacional. Com 
essa medida se buscou equiparar as 
condições de importação e aquisição 

interna de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de emba-
lagem voltados para a produção de 
petróleo e gás. No regime anterior, a 
compra no mercado externo era mais 
vantajosa sob o aspecto fiscal. Temos 
uma maior segurança jurídica do novo 
regime, que foi implementado por Lei 
Federal, enquanto o anterior havia 
sido criado por Decreto.

A última alteração se deu com a 
publicação da Instrução Normativa 
1.802/2018, no dia 28 de março. O 
que ela muda?
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A nova norma revogou o Anexo I da 
IN 1.415/2013, que listava os bens 
sujeitos ao Repetro, substituindo-a 
por outra bem mais enxuta, composta 
apenas por: máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, cujo 
valor aduaneiro unitário seja supe-
rior a US$ 25.000,00, destinados 
a atividades de exploração, avalia-
ção, desenvolvimento e produção 
de petróleo, de gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos (exceto equi-
pamentos submarinos, dutos, linhas 
e tubos, que deverão ser importados 
já no novo regime); partes e peças a 
serem incorporados aos itens listados 
acima, ou destinados a garantir a sua 
operacionalidade; ferramentas utiliza-
das diretamente na manutenção das 
máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos listados acima; e partes 
e peças de embarcações ou platafor-
mas já admitidas no Repetro. 
 
O que ficou de fora e qual o impacto 
disso na cadeia fornecedora e nos 
estados e municípios? Por que?
Vale aguardar a resposta do merca-
do, já que a lista ainda é nova. Em 
eventos acadêmicos públicos para 
discussão da matéria, representantes 
da Receita Federal do Brasil mencio-
naram que essa lista foi criada com 
base nos dados de importação dos 
últimos anos. Ou seja, ao menos em 
tese, englobaria a maior parte dos 
itens - apesar de empresas de pres-
tação de serviços já questionarem a 
ausência de diversas ferramentas. 
Esses mesmos representantes da Re-
ceita Federal mencionaram que essa 
lista será periodicamente ajustada, de 
modo a refletir as demandas do setor. 

E com relação às embarcações e 
plataformas já admitidas no Repetro 
(antigo)?

Será possível a importação, durante a 
validade desse regime, das respectivas 
partes e peças. Já as novas admis-
sões de embarcações e plataformas, 
além dos bens principais não listados 
acima, deverão ocorrer já com base 
no Repetro-SPED.  Ou seja: o prazo 
para apresentação de pedidos de 
habilitação ao Repetro foi estendido 
de 31 de dezembro de 2017 para 31 de 
dezembro de 2018. Assim, os contratos 
em vigor e os bens que já estejam no 
país submetidos ao regime poderão 
assim permanecer - algumas medidas 
administrativas podem ser necessá-
rias - até o prazo máximo, que é 31 de 
dezembro de 2020. 

Uma regra de transição?
Sim. O Repetro poderá continuar a 
ser concedido até o final de 2018, en-
quanto as empresas se adequam aos 
novos requisitos do Repetro-SPED. 
Assim, em relação a importações rea-
lizadas após 31 de dezembro de 2017 
(com relação às quais originalmente 
havia sido estabelecida a aplicação do 
Repetro-SPED como obrigatória), será 
possível continuar a utilizar o antigo 
Repetro, com limite em 31 de dezem-
bro deste ano. Uma vez concedido o 
Repetro, os bens poderão permanecer 
sob tal regime, considerada a data 
de validade do respectivo ADE, até o 
prazo máximo.

Isso não cria tratamentos desiguais 
que poderão gerar ações ou conflitos?
Não entendo que isso represente um 
tratamento desigual. Importante haver 
regras de transição quando ocorrem 
alterações tão significativas na legis-
lação, com novos requisitos, respec-
tivos custos e obrigações. Entendo 
justo haver um período de adaptação, 
que esse exemplo possa ser utilizado 
em outros setores.

Na sua avaliação, quais os impac-
tos de projetos de Lei similares ao 
3660/2017, do deputado estadual 
André Ceciliano (PT-RJ), que deseja 
restringir o alcance do Repetro no 
estado o Rio de Janeiro? 
Entendo que essa iniciativa de 
restrição ao Repetro no Estado do 
Rio Janeiro seja danosa ao próprio 
estado. Vale lembrar que não incide 
ICMS (tributação de competência 
dos Estados e do Distrito Fede-
ral) em importações temporárias, 
conforme decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal após mais de 
20 anos de disputas. Em outras 
ocasiões o Estado do Rio de Ja-
neiro tentou cobrar tais valores - e 
perdeu. Insistir no erro significa 
gastar ainda mais tempo e dinheiro 
público, em vão, pois serão muitas 
novas discussões no Judiciário sem 
qualquer benefício ao Estado. Tenho 
recebido diversas consultas de 
empresas que estudam sua saída do 
Rio de Janeiro, buscando opções em 
outros estados. Medidas como essa 
podem contribuir para a migração 
da indústria para outros estados, 
do qual o Rio de Janeiro já sofre há 
tantos anos.

O Repetro-SPED é, afinal, o melhor 
para o Brasil?
Entendo que o Repetro-SPED, uma vez 
bem utilizado, ou seja, com regras cla-
ras e adesão dos estados, pode sim ser 
melhor para o Brasil, pois proporciona 
melhores condições de competitividade 
para os fornecedores nacionais. Ainda, 
simplifica diversas obrigações dos 
contribuintes e desonera a importação 
de determinados bens. Essas medidas, 
aliadas à maior segurança jurídica do 
novo regime, podem contribuir à recu-
peração desse setor tão importante à 
economia do país. 

Diariamente, na tela do seu computador, as informações do  
setor naval e offshore. Assine em www.tnpetroleo.com.br
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15ª rodada da ANP

15ª RODADA DA ANP

Os EUA vieram 
às compras

20    TN Petróleo 117

por Beatriz Cardoso
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Com a ExxonMobil arrematando oito blocos, dois deles com 

a Murphy, e a Chevron outros quatro, as petroleiras norte-

-americanas apostam mais de R$ 3,165 bilhões na 15ª ro-

dada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). Aportando quase 40% do 

bônus de assinatura, que superou os R$ 8 bilhões – um re-

corde histórico –, as oil companies dos EUA sinalizam que, 

a despeito do shale gas ter alçado o país a posição de maior 

produtor do mundo, o offshore brasileiro, com o pré-sal, é 

uma oportunidade que não pretendem deixar escapar. Afinal, 

os Estados Unidos Mesmo em um cenário global no qual as 

nações buscam caminhos para uma economia de baixo car-

bono, por meio do Acordo Climático de Paris – que o gover-

no dos Estados Unidos rechaçou.

TN Petróleo 117    21  
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E
nquanto milhares de 
brasileiros viajam 
todos os anos para 
os Estados Unidos 
para, mais além de 
fazer turismo, adqui-

rir bens eletrônicos, principalmen-
te, e produtos de marca, alguns 
norte-americanos fazem a rota in-
versa, para adquirir bens que não 
são comercializados no varejo. São 
encontrados apenas nos leilões da 
ANP, como a 15ª rodada de blocos 
exploratórios, realizado no dia 28 
de março, que obteve um bônus de 
assinatura recorde de R$ 8 bilhões 
e deve gerar investimentos de, pelo 
menos, R$ 1,22 bilhão apenas na 
primeira fase dos contratos de con-
cessão (etapa de exploração). 

Um resultado que acabou por 
arrefecer a irritação de autoridades 
como o então chefe da Secretaria-
-Geral da Presidência, Welling-

ton Moreira Franco 
(em mais um ensaio 
para assumir o Mi-
nistério de Minas e 
Energia, anuncia-
do dias depois) e 

o secretário de Petróleo, Gás Na-
tural e Combustíveis Renováveis 
do MME, Márcio Félix (agora 
secretário-executivo do MME), 
devido à decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU) de retirar 
do certame dois blocos da bacia de 
Santos: S-M-534 e S-M-645, com 
bônus mínimo de R$ 1,9 e R$ 1,65 
bilhão, respectivamente. 

Esses blocos, ainda que este-
jam foram do polígono do pré-sal, 
estão na mesma latitude, a leste 
do gigantesco campo de Libra 
(primeiro licitado em regime de 
partilha), explorado pelo consórcio 
operado pela Petrobras, e que tem 
a francesa Total, a anglo-holande-
sa Shell, e as chinesas CNOOC e 
CNPC. Moreira Franco e Márcio 
Félix, assim como o diretor geral 
da ANP, Décio Oddone, temiam 

que, sem os dois blocos com maior 
bônus mínimo, o leilão não tivesse 
resultados expressivos. 

Ledo engano. Em um movimen-
to inédito, a ExxonMobil, a Chevron 
e a Murphy (ativa no shale gas dos 
Estados Unidos), associadas a par-
ceiros como Petrobras, Statoil e Qa-
tar Petroleum (QTI), se comprome-

teram a desembolsar 
R$ 3,565 bilhões no 
país, entre bônus de 
assinatura e progra-
ma de investimentos 
mínimos (PEM), por 

um total de 12 blocos em três bacias 
– Campos, Santos e Sergipe- Alago-
as. Vão desembolsar 45% do valor 
total arrecadado no leilão.

A ExxonMobil Exploração 
Brasil foi a grande vencedora do 
certame: não ‘levou’ apenas um 
dos nove blocos para os quais fez 
ofertas, com diferentes associações 
em consórcios, dispendendo um 
total de R$ 2,85 bilhões (partici-
pação dela nos lances feitos em 

consórcios). O que 
assegurou um de-
sempenho excepcio-
nal à duas parcei-
ras, estreantes em 
leilões no Brasil: a 

Qatar Petroleum, que participa em 
dois blocos com a norte-americana 
na bacia de Santos, e a Murphy Ex-
ploration & Production Company, 
que vai inaugurar suas atividades 
no país em dois blocos da bacia de 
Sergipe-Alagoas, junto ainda com 
a Queiroz Galvão.

A petroleira norte-americana, 
que estava longe do upstream bra-
sileiro desde 2012, depois de parti-
cipar de dois leilões (14ª e 15ª roda-
das), em menos de um ano, assumiu 
a posição de uma das maiores deten-
toras de área dentre as companhias 
internacionais. Com os oito blocos 
arrematados, a ExxonMobil passa a 
ter 24 ativos no país, somando uma 
área total de 8.094 km².

“Os resultados (do leilão), se-
gundo informe da empresa, adicio-
nam ativos extremamente atrativos 

ao nosso portfólio. 
Estas áreas nos 
proporcionarão ex-
celentes oportunida-
des de implementar 
nossa expertise em 

águas profundas”, afirmou Steve 
Greenlee, presidente da ExxonMo-
bil Exploration Company.

Na bacia de Santos, a norte-ame-
ricana será a operadora dos dois blo-

15ª rodada da ANP
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cos que arrematou junto com a par-
ceira QPI. Nos quatro blocos na bacia 
de Campos, ela vai operar dois blocos 
com a Petrobras e QPI, enquanto a 
Petrobras será operadora dos outros 
dois, obtidos em conjunto com a Sta-
toil. Na bacia de Sergipe-Alagoas, a 
ExxonMobil vai operar os dois blocos 
arrematados pelo consórcio formado 
com a Murphy Oil e Queiroz Galvão 
Exploração e Produção (QGEP).

De acordo com a direção da pe-
troleira dos Estados Unidos, está 
previsto para esse ano a realização 
de campanha sísmica ou aquisição 
de estudos sísmicos 3D de mais de 
4.000 km², incluindo todos os blo-
cos operados por ela anunciados em 
2017. Essas aquisições estão sujeitas 
à concessão das devidas licenças. 

A Petrobras, responsável pelo 
segundo maior volume de recursos 
aportados em bônus de assinatu-
ra (R$ 2,2 bilhões) arrematou sete 
blocos, consorciada com Exxon-
Mobil, Shell, Statoil e QPI. A esta-

tal brasileira, junto com a gigante 
norte-americana e a petroleira de 
Qatar, pagou o maior bônus (R$ 
2,82 bilhões), pelo bloco C-789, e 
o maior ágio, 1.314%, pelo bloco 
C-M-657, que tem a participação 
da norueguesa Statoil – os dois na 
bacia de Campos. O valor supera o 
maior lance da rodada anterior, em 
2017, quando a Exxon e a Petrobras 
pagaram R$ 2,24 bilhões por um 
bloco nessa bacia (C-M-346).

Dos 47 blocos ofertados no mar, 
foram arrematados 22 blocos em 
sete setores das bacias de Santos, 
Potiguar, Campos, Ceará e Sergi-
pe-Alagoas, com ágio médio de 
621,91%. Não houve ofertas para 
os 21 blocos terrestres oferecidos 
nas bacias do Paranaíba e Paraná. 
Das 13 empresas que fizeram lan-
ces, originárias de 11 países, duas 
brasileiras e 10 estrangeiras arre-
mataram blocos. A assinatura dos 
contratos está prevista para ocorrer 
até o dia 30 de novembro de 2018.

 Estrangeiras são maioria
A Shell Brasil Petróleo arrema-

tou três blocos na bacia potiguar, 
um bloco sozinha (100%) e outros 
associada à Petrobras, a quem 
venceu na disputa por um bloco 
na bacia de Campos (C-M-791), 
ficando como operadora, ao lado 
da Petrogal Brasil e Chevron Brazil.  

“Estamos felizes com as novas 
aquisições, que se somam a um 
portfólio já robusto no Brasil. As 
áreas que arrematamos hoje são 
mais uma prova de nosso compro-
misso com o país, origem de cerca 
de 10% de nossa produção global 
de óleo e gás”, afirmou o presiden-
te da Shell Brasil, André Araujo. 

“Vamos empregar 
quatro décadas de 
experiência e tecno-
logia em desenvol-
vimento em águas 
profundas nestas 

áreas, que se encaixam perfeita-
mente em nossa carteira de ativos 

 BLOCOS ARREMATADOS NA 15ª RODADA
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em exploração global e produção 
de óleo e gás”, acrescentou. 

A Shell, que já divulgou planos 
de investir cerca de US$ 10 bilhões 
até o início da década de 2020 nos 
demais ativos de águas profundas 
no Brasil, comemora este ano 40 
anos de operações em águas pro-
fundas nas Américas. No Brasil 
ela foi a primeira empresa inter-
nacional de petróleo a produzir de 
maneira comercial após o fim do 
monopólio estatal.

A norueguesa Statoil, que 
passou a se denominar Equinor, 
também arrematou quatro blocos, 
todos na bacia de Campos. Dois 
deles com a ExxonMobil e Petro-
bras, que vai responder pela ope-
ração (C-M-657 e C-M-709). Em 
outro consórcio, formado com a 
BP (60%), apresentou a proposta 
vencedora para os blocos C-M-755 
e C-M-793. 

• Monitoramento Ambiental (Coleta de água, sedimento, 
inspeção com drop câmera, ROV Observation Class);

• Levantamentos Oceanográficos (Ondas, Correntes, Ventos)  
e Geofísicos (site surveys/route surveys);

• Investigações Geotécnicas (CPT, Piston Corer, Vibrocorer).

www.gardline.com.br
comercial@gardline.com.br
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Com as novas concessões, pe-
las quais vai desembolsar mais 
de um milhão, entre a parte dela 
em bônus de assinatura e inves-
timentos mínimos, a Statoil forta-
lece sua posição no Brasil. Esses 
ativos permitirão a ela aumentar 
a sinergia com os projetos exis-
tentes nessa bacia, onde já opera 
o campo de Peregrino, além de 
participar (25%) do campo de Ron-
cador (operado pela Petrobras), e 
do BM-C-33 atualmente em fase 
de desenvolvimento.

Os blocos adquiridos nesse lei-
lão estão localizados na parte sul 
da bacia de Campos, próximo à 
licença do BM-C-33 (Pão de Açú-
car e Gávea), e têm o potencial 
de capturar sinergias de escala a 
partir de descobertas e operações 
já existentes no Brasil.

“Essa aquisição está em linha 
com a estratégia de exploração da 
Statoil de estar bem posicionada 
em bacias prolíferas e com des-
cobertas comprovadas. O acesso 
a novas áreas de qualidade é um 
prérequisito essencial para a cria-
ção de valor adicional através de 
atividades de exploração, e para 

aumentar o nível de produção 
internacional da Statoil em áre-
as chaves como o Brasil”, afirma 

Tim Dodson, vice-
-presidente execu-
tivo de exploração 
da empresa.

“Esses são ati-
vos de alto nível em 

um país onde a Statoil está presen-
te desde 2001, com uma organi-

zação local experiente e profundo 
conhecimento da regulamentação 
do país”, afirma Anders Opedal, 
presidente da Sta-
toil Brasil. “Estou 
feliz em fortalecer 
nossa parceria com 
empresas sólidas e 
experientes como 
a Petrobras e a Exxon, que já são 
nossas parceiras em outras con-
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cessões no Brasil. E por formar 
uma nova parceria com a BP”, 
acrescenta.

A bacia Fênix 
A bacia de Campos foi, mais 

uma vez, a ‘estrela’ do leilão da 
ANP, pois respondeu por mais de 
93% do valor total arrematado 
em bônus: R$ 7,5 bilhões, com 
investimentos mínimos previstos 
de R$ 862,7 milhões. 

Esse ressurgimento da bacia 
de Campos, que viveu um pro-
cesso de interrupção na oferta de 
áreas, foi destacado pelo diretor 
geral da ANP. “Houve uma reto-
mada na 14ª Rodada, com bônus 
altos, e agora a confirmação, com 
todos os blocos arrematados, mos-
trando que a bacia tem enorme 
potencial para ser aproveitado”, 
afirmou Oddone. “O leilão supe-
rou todas as expectativas. Tive-
mos diversidade de operadores, 
diversidade geográfica e bônus 
extraordinários”, concluiu.

O estado fluminense é outro vi-
torioso, pois será beneficiado pelas 
atividades a serem desenvolvidas 
nos 12 blocos arrematados no lei-
lão, sendo três na bacia de Santos e 
nove na bacia de Campos. O bônus 
de assinatura total arrecadado com 
a concessão desses blocos flumi-

nenses foi de aproximadamente 
R$ 7,85 bilhões e o investimento 
mínimo previsto para o estado é de 
cerca de R$ 946,5 milhões. 

O ex-presidente do IBP, Jorge 
Camargo, que deixou o cargo em 

abril, frisou que o leilão mostra 
que o Brasil não é competitivo 
apenas no pré-sal. “Existem boas 
oportunidades no pós-sal. O re-
sultado revelou ainda que há uma 
multiplicidade de empresas in-
teressadas no Brasil.  uma boa 
indicação de que a rodada de 
junho também deve ter êxito”, 
disse. "Além do valor arrecada-
do, a diversidade de empresas 
investidoras e operadoras que se 
apresentaram no leilão é a melhor 
notícia para o futuro da indústria 
no Brasil", complementou.

Apesar dos avanços regulató-
rios já em prática, diz Camargo, 
outras mudanças devem ocorrer 
para atrair mais investimentos, 
criar mais empregos e gerar mais 
renda. Segundo ele, a adoção de 
um único modelo de exploração 
facilitaria o investimento, evita-

ria impasses e se-
ria menos oneroso 
para o Estado. “O 
regime de conces-
são assegura os 
mesmos benefícios 

em arrecadação, com menor risco. 
A retirada de dois blocos da bacia 
de Santos do leilão pelo TCU se 
deu em razão da existência de 
dois regimes – partilha e conces-
são”, conclui.

HOUVE UMA RETOMADA 

NA 14ª RODADA, COM BÔNUS 

ALTOS, E AGORA A CON-

FIRMAÇÃO, COM TODOS OS 

BLOCOS ARREMATADOS, 

MOSTRANDO QUE A BACIA 

TEM ENORME POTENCIAL 

PARA SER APROVEITADO. O 

LEILÃO SUPEROU TODAS AS 

EXPECTATIVAS. TIVEMOS DI-

VERSIDADE DE OPERADORES, 

DIVERSIDADE GEOGRÁFICA E 

BÔNUS EXTRAORDINÁRIOS.

Décio Oddone, diretor geral da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis.
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MEU DNA é offshore 

Diretor comercial da BrainMarket Consultoria de Negócios, Eduardo 
Antônio Villela de Aragon aposta na inovação para quem deseja 
trilhar a carreira. “Pensar diferente e ouvir diferente é fundamental, 

pois estamos vivendo o maior desafio que o Brasil já enfrentou nessa 
área: grandes empresas ‘se foram’ e a engenharia nacional está tendo 
que se reinventar para sobreviver. Ou seja, há grandes oportunidades 
para os próximos anos”, afirma o executivo. 

Essa expectativa está respaldada não somente nos mais de 36 anos 
de experiência no setor, como também pela vivência nos últimos oito 
anos no Portal de oportunidades, como se denomina a BrainMarket, 
sediada em Salvador (BA). “Por força da necessidade de diversificação 
dos prestadores de serviços, bens e materiais que concentraram seus 
negócios em O&G, tivemos de buscar outros segmentos afins com estas 
empresas”, explica o executivo. 

Responsável pelo desenvolvimento e estruturação de negócios nos 
segmentos de óleo & gás e energia, incluindo térmicas e renováveis, na 
BrainMarket Aragon promove ainda apresentação de oportunidades, 
palestras sobre mercado e rodada de negócios nos segmentos industriais 
e infraestrutura. 

Mais longe da engenharia de campo, mas sempre perto do setor 
que ‘entrou’ no sangue, elabora para os clientes do portal planejamento 
estratégico, plano de negócios e de vendas, previsão orçamentaria de 
empreendimentos, planejamento de implantação de empreendimentos, 
avaliação de gestão de contratos em andamento, análise de riscos, gestão 

Niteroiense de nascimento, baiano de coração, Eduardo Antônio Villela de 
Aragon vem de uma linhagem de engenheiros civis, a maior parte na cons-

trução civil. Ele acabou ‘embarcando’ no setor de óleo e gás ainda estudante 

de engenharia, quando foi contratado como assistente técnico pela Mendes 

Junior, trabalhando na construção da plataforma de PAMPO (PPM-1), no 

Canteiro de Ponta da Laje, em Candeias (BA). “Participei da construção da 

jaqueta e dos módulos de Pampo, em terra, e em todo o hook up (instalação 

dos módulos da plataforma e interligação com o sistema de produção offsho-

re) no mar, durante 11 meses, até o primeiro óleo. Fui levado para o mundo 

offshore que é o meu DNA até hoje”, afirma Aragon. 

por Beatriz Cardoso

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



TN Petróleo 118   29  

de aquisição de bens e serviços, 
análise do valor e estudo e avalia-
ção de produtividade.

Nos fins de semana e feriados, 
foge para a praia de Itacimirim, na 
Costa dos Coqueiros, a cerca de 
35 quilômetros de Salvador, para 
onde foi pela primeira vez em 1979, 
aos 21 anos, acompanhando o pai, 
que foi trabalhar na construção da 
Caraíba Metais. Foi assim que o 
niteroiense acabou indo fazer en-
genharia na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), seguindo uma 
tradição na família.

Óleo e gás
O óleo e gás surgiu por acaso, 

quando buscou emprego, ainda 
como estudante. Ingressou na 
Mendes Junior, embarcando logo 
de cara, em dois projetos offsho-
re: o de Controle da Qualidade, 
pintura, isolamento térmico e 
SOPs (Standard operating proce-
dures) durante hook up da plata-
forma PAMPO (PPM -1) e na Bal-
sa Guindaste e de Lançamento 1 
(BGL-1).

“Em função de uma greve da 
UFBA, que durou nove meses, 
acabei indo trabalhar embarcado 
em Pampo. Depois fui substituir 
um engenheiro na BGL-1: uma 
experiência única, pois quando 
cheguei descobri que seria o res-
ponsável, pela empresa, na insta-
lação da plataforma de Ubarana 
(PUB-12) sobre a jaqueta”, conta 
Aragon. 

Lembra que o primeiro em-
barque é sempre inesquecível. 
“Andar de helicóptero na época 
era uma novidade”, observa. Na 
época só embarcava homem e ele 
lembra o trabalho da primeira as-
sistente social mulher embarcada 
para convencer os funcionários 
do hook up de Pampo (aproxima-
damente 600 alojados no Flotel 
Safe Jasmínea, plataforma que 
serve de dormitório) que eles não 

iam conseguir acumular alimen-
tação para o período em terra”, 
lembra rindo. 

Nessa época o grande pro-
blema era a grande quantidade 
de funcionários que solicitavam 
autorização para desembarcar de 
macacão porque as roupas não 
entravam mais. “Houve casos 
de pessoas chegando a engordar 
mais de cinco quilos em 14 dias 
de embarque”, recorda Aragon 
que contabiliza ter ficado embar-
cado um período equivalente a 
três anos, se contabilizar todos os 
serviços offshore.  

O maior desafio desses dois 
projetos, do ponto de vista profis-
sional, foi acompanhar os siste-
mas de testes, no hook up, “com 
as velhas pastas de Punch list” na 
mão. Mas foi um período de gran-

de aprendizado. “Éramos obriga-
do a ler plantas e isométricos de 
tubulação, coisa rara atualmente, 
o que foi muito importante em 
início de carreira. Mas penso que 
planejamento é a palavra que 
mais expressa esse aprendizado. 
Sem ele não existe nada. Meu 
pai já dizia que um projeto, para 
ser bem feito, depende de plane-
jamento + bom senso”, afirma 
Aragón.

Petroquímica
Em 1986, foi para a Constru-

tora Norberto Odebrecht (CNO), 
onde se tornaria engenheiro de 
campo e depois, gerente de pro-
dução, responsável pela produção 
dos empreendimentos da Bahia 
Sul Papel & Celulose, Copene e 
Petrobras. “Comecei construindo 
plataformas no Canteiro de Ponta 
do Criminoso, na baia de Aratu, 
fazendo parte de um time que até 
hoje considero o mais completo 
de todos. Realizamos desde re-
paros em sondas, construção de 
jaquetas e módulos até life suport 
de plataformas no mar”, lembra.

Já como gerente de produção, 
atuando na área de petroquími-
ca, buscou novas tecnologias de 
fabricação e montagem de tubu-
lação, com utilização de sistemas 
automatizados. “Já naquela épo-
ca utilizávamos maquinário dife-
renciado para melhoria de produ-
tividade”, observa. 

O projeto na área de papel & 
celulose seria o último trabalho 
dele na CNO. “Interessante traba-
lhar num segmento extremamente 
fechado. Apesar do pouco tempo, 
durante um Revamp na Suzano 
Celulose, conhecemos a forma e 
modalidades de trabalho, que se 
mantém até hoje”, diz ele, que 
sentiu a mudança de ambiente, 
depois de ter trabalhado embarca-
do. “Trabalhar em offshore é outra 
realidade. A começar pela pres-

COMECEI CONS-

TRUINDO PLATAFOR-

MAS NO CANTEIRO DE 

PONTA DO CRIMINOSO, 

NA BAIA DE ARATU, 

FAZENDO PARTE DE 

UM TIME QUE ATÉ 

HOJE CONSIDERO O 

MAIS COMPLETO DE 

TODOS. REALIZAMOS 

DESDE REPAROS EM 

SONDAS, CONSTRU-

ÇÃO DE JAQUETAS E 

MÓDULOS ATÉ LIFE 

SUPORT DE PLATA-

FORMAS NO MAR.
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são. Se você estiver embarcado, 
mostre a que veio! Uma vaga lá 
dentro vale muito”, frisa Aragon.

Experiência internacional
Saiu, em 1992, da CNO direto 

para uma experiência internacio-
nal, ao aceitar o cargo de gerente 
de planejamento da Acute Tecno-
logies Service (ATS), em Hous-
ton, no Texas (EUA). “Quando 
estava na Suzano Celulose, rece-
bi um convite de um amigo para 
fazer parte do time da ATS, em 
Houston, que havia conquistado 
duas obras na Ásia e uma no Mé-
xico, com tecnologia automatiza-
da para fabricação e montagem 
de tubulação em vários mate-
riais”, explica Aragon.

Segundo ele, essa tecnolo-
gia representava o que tinha de 
mais moderno na época. “O foco 
era produtividade com qualidade. 
Obtivemos na época zero reparos 
em juntas de materiais diversos, 
como Hastelloy, Inconel, além de 
AC e AI”, afirma. Antes, passou 
alguns meses em Houston, para 
treinamento, indo então realizar 
trabalhos na Malásia, para a Pe-
tronas, na Indonésia, para a Perta-
mina, e no México, para a Pemex, 
sempre por meio de clientes con-
tratados. “Éramos subcontratados 
pelas empresas que detinham o 
contrato principal”, observa.

Um ano depois, a Ultratec En-
genharia chamou-o para ser dire-
tor de contrato, cuidando de mega-
empresas como Petrobras, Copene, 
Acrinor, Policarbonatos, Pronor, 
Politeno. Nos quatro anos em que 
ficou lá (até 1997), enfrentou gran-
des desafios, pois era outro período 
conturbado da economia. 

“O maior desafio foi o contra-
to da P-26, para a Petrobras, cujo 
nome original era ILÍAD. Adqui-
rimos o casco de uma semissub-
mersível na Rússia, no Viborg 
Shipyiard, com um projeto de 

extensão de pernas da Kvaerner, 
em Oslo, na Noruega”, lembra 
Aragon. Também foi uma boa ex-
periência em negociação, para 
conclusão e certificação do proje-
to e retirada da unidade da Rús-
sia, com destino ao Estaleiro de 
Cádiz, na Andaluzia – Espanha, 
onde foi montada a planta de 
processo para produção de óleo 
& gás da plataforma destinada a 
bacia de Campos.

Em 1997, foi trabalhar no gru-
po finlandês Jaakko Pöyry En-
genharia, em Salvador. “Foi uma 
experiência que me completou 
dentro da engenharia industrial 
pois até então gerenciava contra-
tos no chamado Turn Key, hoje 
adaptado para EPC, nos quais a 
Engenharia Consultiva de Proje-
tos era sempre a vilã, responsável 
pelos maiores problemas do con-
trato. Fui para o outro lado apa-
nhar um pouco e descobrir que 
não era bem assim: o grande erro 
era a total falta de conhecimento 
do EPCista em saber contratar o 
“E“, de Engenharia”, diz, rindo. 
“Em função dos riscos em ser o 
“E” do EPC resolvemos ser o EP-
Cista. Chegamos a ter no Polo de 
Camaçari seis EPC’s simultâneos 
de pequeno porte onde a JP sub-
contratava as obras e fazia todo 

o suprimento, como funciona no 
resto do mundo”, observa Aragon. 

Negócio próprio
Nos sete anos em que ficou 

no grupo finlandês, realizando 
serviços de engenharia de pro-
jetos para empreendimentos da 
Politeno, OPP Polietilenos S/A, Pe-
trobras, Dow Química, Braskem, 
entre outras, começou a fazer pós-
-Graduação em administração na 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). “Sempre gostei do lado 
acadêmico e ainda tenho planos 
de fazer um curso de História”.

Em 2004, fundou a Cybersolda 
Serviços de Soldagens Especiais, 
em parceria com a antiga contra-
tante, a ATS, de Houston, tornan-
do-se diretor. Ele explica que com 
a construção de plataformas de 
produção para águas ultraprofun-
das no Brasil, foi procurado pelo 
antigo parceiro de Houston, que 
o convenceu a estudar o negócio 
de soldagem de Aço Inox, Duplex 
e Superduplex, com a garantia 
de que ela não comprometeria as 
principais condições que eram a 
característica de ser duas vezes 
mais resistente a corrosão e sete 
vezes mais resistentes a tração. 

“Decidimos então montar uma 
empresa de tecnologia de sol-
dagem. Nossa missão era soldar 
quaisquer ligas com um sistema 
100% automatizado. Criamos pro-
fissionais que trabalhavam desde 
o corte, bizel, acoplamento, pon-
teamento, raiz e reforço em vários 
processos, desde TIG, MIG até 
Arco Submerso. Foi uma revolu-
ção! Nossos profissionais eram 
operadores de solda e faziam tudo. 
Trabalhamos em praticamente to-
das as plataformas na época, des-
de Duplex, SuperDuplex e Cobre-
-Níquel com baixíssimos índices 
de reparos”, lembra entusiasmado.

Outro projeto de vulto da Cy-
bersolda foi um contrato com a 

NOSSO GRANDE 

LEGADO FOI SER UMA 

EMPRESA BRASILEIRA 

DE TECNOLOGIA DE 

PONTA COM EXCELEN-

TES RESULTADOS EM

PRODUTIVIDADE

E QUALIDADE.
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BP para Double Joints do projeto 
de Greater Plutônio, na Nigéria, 
que eles fizeram em Ubu, no Es-
pírito Santo dentro da Plana da 
Sokoterm. “Foram 12 mil juntas 
com 0,2% de reparo”, destaca 
Aragon. O sucesso da empresa 
é comprovado pela substancial 
carteira de clientes do porte da 
Petrobras, FMC, Novo Nordisk, 
BP, SHELL, Subsea 7 e Veracel 
entre outras.

“Nosso grande legado foi ser 
uma empresa brasileira de tec-
nologia de ponta com excelen-
tes resultados em produtividade 
e qualidade”, ressalta Aragon, 
lembrando ainda que foram 
convidados a executar toda a tu-
bulação de inox para a primeira 
fábrica de insulina em Montes 
Claros (MG). “Uma experiência 
incrível trabalhar no segmento 
fármaco. 100 % de juntas autó-
genas, sem material de adição, 
com inspeção interna por boros-
copia”, salienta.  

 “A Cybersolda foi considera-
da como a melhor empresa para 
soldabilidade em CuNi pela Pe-
trobras. O sonho acabou quando 
fomos adquiridos por uma em-
presa de médio porte americana”, 
revela Aragon, que voltaria as 
origens, indo trabalhar, em 2007, 
na Mana Engenharia. “Foi im-
portante, pois ‘pegamos a onda’ 
dos grandes investimentos na Pe-
trobras e de lá nasceu, pioneira-
mente, a automação de projetos. 
Tivemos um case de sucesso com 
a antecipação de prazo na cartei-
ra de Diesel da refinaria Landul-
pho Alves (RLAM), em conjunto 
com a Andrade Gutierrez.

Portal de oportunidades 
Ao fazer um balanço dos 36 

anos de experiência profissional, 
ele afirma que quando saiu da 
área operacional para a comer-
cial, descobriu que toda a expe-

riência em execução foi crucial 
para o sucesso na área de desen-
volvimento de negócios. “Acredi-
to que vender com conhecimento 
traz segurança e capacidade de 
persuasão. O fato também, de ter 
trabalhado em vários segmentos 
traz muita experiência no mo-
mento de abordagem para vender 
seu produto e/ou serviços”. 

O executivo, hoje na Brain-
Market, continua vendo o setor 
de óleo e gás como um mercado 
promissor. “Viver de alimentar 
diariamente um Portal, mostran-
do as grandes oportunidades 
para a engenharia de construção 
é, além de tudo, uma visão oti-
mista do Brasil. Nossa visão sobre 
o cenário atual, que enviamos pe-
riodicamente aos nossos clientes, 
garante este otimismo. Além do 

O&G, apostamos em várias opor-
tunidades de negócios no merca-
do do gás natural e energia, tanto 
renováveis como térmicas. O fato 
de termos previsibilidade dos lei-
lões de O&G e energia já garanti-
dos para 2018, já corroboram, no 
mínimo, 10 anos de crescimento 
nestas áreas”, vaticina Aragon.

“Temos um país industriali-
zado. Além de O&G, com o pré-
-sal da bacia de Santos, há boas 
expectativas no pré-sal da bacia 
de Campos e o desinvestimento 
da Petrobras em onshore atraindo 
novos players. Temos Papel & Ce-
lulose, Energia (incluindo Eólica, 
Solar, Térmicas a GN), Biomassa, 
Mineração e Siderurgia além das 
indústrias de base”, enumera. 

Segundo Aragon, nos primei-
ros seis meses de trabalho o por-
tal já havia mapeado mais de 500 
oportunidades nestes diversos 
segmentos. “E para nossa surpre-
sa haviam mais de R$ 20 bilhões 
em investimentos sendo executa-
dos em plena crise. Isto mostra a 
força e a necessidade de conhe-
cermos mais outros setores e ou-
tras indústrias”, diz. 

Lembra ainda que, em plena 
crise, resolveram visitar duas 
refinarias de óleos vegetais. 
“Impressionante a similaridade. 
Em vez de entrar óleo cru, es-
maga-se a semente.  O restante 
é similar: torre de resfriamento, 
pipe rack, equipamentos fixos e 
rotativos, sala de controle, um 
grande parque de tancagem”, 
observa. “Quando sai de lá me 
perguntei. Quem faz isto? Quem 
projeta? Quem fabrica? Quem 
monta? Quem testa? Quem ins-
peciona? Quem comissiona? 
Nosso objetivo é tornar o conhe-
cimento de oportunidades entre 
os segmentos ativos no Brasil 
uma plataforma amigável de 
pesquisa”, conclui o executivo 
da BrainMarket.

Local e data de nascimento? Niterói 
(RJ), 14 de novembro de 1958

Casado há quantos anos? Tem fi-
lhos? Divorciado – 2 filhos – Henri-
que e Marina

Qual livro está lendo? “Leonardo Da 
Vinci”

Qual seu livro de cabeceira?  
“Churchill e a ciência por trás dos 
discursos”

O que gosta de fazer nas horas de 
folga? Ler

Qual o seu hobby? Itacimirim nos 
feriados (na Costa dos Coqueiros, 
Bahia)

Música predileta – Rock contempo-
râneo
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eventos 33º Congresso da Associação Iberoamericana de GLP

Restrições ao uso do energético são 
debatidas em evento realizado no Rio.

GLP é tema 
de congresso 
internacional

por Beatriz Cardoso

“GLP NA AMÉRICA LATINA – su-
perando desafios conjunturais” foi 
o tema do 33º Congresso da As-
sociação Iberoamericana de GLP 
(AIGLP), realizado a cada dois anos, 
que teve entre seus principais temas 
a discussão sobre as restrições de 
uso do energético em caldeiras e 
equipamentos com motores a explo-
são, que remontam aos anos 1990. 

Para o presidente da entidade, 
Ricardo Tonietto, o fim das restrições 
terá baixo impacto, o que não justifica 
a tamanha preocupação que hoje o 
governo tem com a infraestrutura 
para atender esse crescimento. “Nos-
sos estudos indicam que haveria um 
crescimento de até 200 mil tonela-
das/ano de GLP, o que é inexpressivo 
dentro do atual mercado brasileiro de 
GLP, algo da ordem de 7,4 milhões de 
toneladas/ano, das quais entre 25% e 
30% são importadas”, explicou. 

Realizado no Rio de Janeiro, 
nos dias 22 e 23 de março, o evento 
é um fórum de debates que reúne 
os principais dirigentes de empre-
sas de GLP, brasileiras e latino-
-americanas, e membros das as-
sociações mundial e europeia do 
setor, além de abrigar uma feira de 
exposições, com cerca de 50 a 60 
expositores do Brasil e de países 
da América Latina e da Europa.

Entre os principais temas abor-
dados estão o aumento da oferta de 

GLP no mundo e a mudança, de 
estatal para privada, da operação 
dos terminais de armazenamento; 
a importância da preservação da 
marca; a garantia do abastecimen-
to; a desburocratização das normas 
vigentes para incentivar os investi-
mentos privados; o fortalecimento 
do compliance para evitar riscos 
concorrenciais; e os atributos do 
GLP que permitem a sua utilização 
em diversas frentes. 

Novas oportunidades
Para o diretor geral da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), Décio 
Oddone, o pacote de desinvesti-
mentos que a Petrobras está fazen-
do, como a tentativa de venda da 
Petrobras, abre oportunidades para 
que novos entrantes possam ope-
rar no Brasil em áreas que antes 
não havia espaço. “Já começamos 
a discutir o fim da diferenciação de 
preços e das restrições de uso ao 
GLP. O próximo passo é fazer um 
estudo para identificar a melhor ma-
neira de concentrar a diferenciação 
de preço do GLP nas famílias de 
baixa renda, onde é efetivamente 
necessário”, explicou Oddone.  

Em relação às restrições de 
uso, Oddone disse que a única 
preocupação é quanto a importa-
ção do produto. Segundo ele, ao 

eliminar as restrições, é preciso 
combinar com a indústria ações 
que permitam a importação para 
atender esses novos usos sem que 
haja desabastecimento.  “Espero 
que finalmente sejam criadas as 
bases para que o GLP possa com-
petir em igualdade de condições 
com outros combustíveis e ter uma 
penetração maior na matriz ener-
gética brasileira”, afirmou.   

O diretor do Departamento de 
Combustíveis Derivados de Petró-
leo, Claudio Ishihara, ressaltou a 
importância da logística para o 
setor de GLP, dada a grandiosi-
dade do mercado e as dimensões 
continentais do Brasil. “Temos um 
mercado imenso ansiando por mais 
investimentos e quanto maior for 
o número de empresas atuando 
no setor, tanto melhor porque a 
entrega do produto, em sua maior 
parte, é dirigida ao segmento re-
sidencial, que é bastante amplo”, 
concluiu.
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Plataforma que indica 
locais para descarte de 
materiais recicláveis 
terá funcionalidade pelo 
Messenger do Facebook.

Ano 6 • nº 58 • abril de 2018 • www.tnsustentavel.com.br

Eficiência Energética • Comercialização de Energia • Legislação Ambiental • Reciclagem

U   ma das principais plataformasde 
fomento à reciclagem do país, o 
Rota da Reciclagem está com-

pletando 10 anos e como presente de 
aniversário ganhou uma atendente vir-
tual. "Flora", como foi batizada, é uma 
tecnologia desenvolvida para o aplicativo 
Messenger para celular, do Facebook, que 
vai tornar ainda mais simples a vida de 
quem busca postos de coleta de material 
reciclável e cooperativas em todo o Brasil.

Utilizar o recurso é muito simples. 
O usuário só precisa abrir o aplicativo e 
procurar o Rota da Reciclagem. A partir 
daí a atendente virtual irá interagir 
com usuário, que deverá compartilhar 
a sua localização e responder às per-
guntas formuladas, como por exemplo 
informar se pretende vender ou doar os 
seus materiais recicláveis. Com poucos 
cliques, é possível conhecer os pontos 
de coleta mais próximos. "Flora" está 
disponível para comunicação pelo 
Messenger e também pelo Facebook 
Chat, via celular, e é um complemento 
à plataforma tradicional (www.rotada-
reciclagem.com.br), que mantém suas 
funcionalidades originais. 

"O Rota da Reciclagem sempre foi 
um orgulho para nós, pois presta um 
serviço importantíssimo à sociedade. 
Tão importante quanto incentivar a 
reciclagem é mostrar onde se deve 
descartar corretamente os materiais", 
revela Valéria Michel, diretora de Meio 
Ambiente da Tetra Pak.

Idealizada pela empresa para 
fomentar a reciclagem e fortalecer 
a cadeia recicladora, o Rota da Re-
ciclagem é uma ferramenta viva. 
Atualmente, conta com mais de 5 
mil pontos de coleta registrados em 
todo o Brasil e soma quase 2 milhões 
de acessos. Segundo Valéria, a plata-
forma é alimentada por uma equipe 
de campo, formada por profissionais 
que percorrem todo o país reunindo 
informações sobre Pontos de Entrega 
Voluntária, cooperativas e comércios 
de reciclagem. Além de manter as 
informações constantemente atuali-
zadas, essa equipe contribui também 
para estabelecer uma ponte de comu-
nicação entre a Tetra Pak e os elos da 
cadeia recicladora, oferecendo apoio 
e orientação sobre reciclagem.

Além do Rota da Reciclagem, a com-
panhia apoia outras iniciativas ambien-
tais, como o Cultura Ambiental nas Esco-
las, (Re)ciclo de Cinema, Cena Ambiental, 
Palco da Reciclagem, Túnel da Reci-
clagem, Cuidando do Futuro e Projeto 
Nascentes. A Tetra Pak também mantém 
parceria com 35 indústrias recicladoras 
em todo o país e mais de 600 cooperativas 
de reciclagem, o que inclui apoios como 
treinamento e capacitação dos catadores 
e a cessão de equipamentos.

Para acompanhar informações so-
bre o universo da reciclagem no Brasil, 
siga também a página do Rota no Fa-
cebook: @rotadareciclagem.

A MP nº 809 será analisada inicial-
mente em uma comissão 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 
60 dias, prorrogável uma vez por igual 
período. Tais prazos de vigência são 
suspensos durante o recesso do Con-
gresso Nacional (23 de dezembro de 
2017 a 1º de fevereiro de 2018).

Rota da Reciclagem faz dez anos 
e ganha assistente virtual
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Com meta de redução de 50% das emissões de gás 
carbônico do transporte marítimo internacional até 2050, 
acordo é considerado o maior do ano.

Fechado acordo climático 
no setor marítimo

Depois de duas semanas de intensas negociações, mais de 170 
países reunidos na sede da Organização Marítima Internacional 
(IMO), em Londres, chegaram no dia 13 de abril ao que é o maior 

acordo climático deste ano.  
Os países estabeleceram como meta a redução de pelo menos 50% 

das emissões de gás carbônico do transporte marítimo internacional até 
2050, em relação aos níveis de 2008, com uma forte ênfase na expansão 
da ação para 100% até meados do século.  

O cumprimento desta meta significa que dentro de pouco mais de 10 
anos, na década de 2030, a maioria dos navios recém-construídos opera-
rão com combustíveis renováveis. Os navios, que são responsáveis pelo 
transporte de mais de 80% do comércio global, ficarão livres de combustí-
veis fósseis até lá.

Em discurso na plenária da IMO, Kitack Lim, secretário geral da 
organização, disse: "O documento pode não ser satisfatório para todos, 
mas representa um meio termo forte. Nesse contexto, acredito que esse 
texto de compromisso é uma solução que deve ser capaz de manter todos 
a bordo. O documento envia um sinal forte para a indústria e vocês, como 
Estados membros, estão lidando com isso com o mesmo compromisso que 
assumiram com o Acordo de Paris".

O compromisso firmado na IMO sinaliza para a indústria e os investi-
dores que a era dos combustíveis fósseis está chegando ao fim e repre-

“Temos um acordo 
importante, e esse nível 
de ambição exigirá uma 

mudança setorial para 
novos combustíveis e 

tecnologias de propulsão, 
mas o que acontece a 

seguir é crucial."
John Maggs, presidente da Clean 

Shipping Coalition e conselheiro sênior 
de políticas, Seas At Risk
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senta um avanço positivo para limitar o aquecimento 
global, já que o setor marítimo estava incumbido de 
estabelecer uma proposta de redução dos gases de 
efeito estufa desde que o Protocolo de Quioto foi assi-
nado, em 1997.  

“O compromisso da Organização Marítima 
Internacional de reduzir os gases de efeito estufa 
entre 50% e 100% em 2050 é um grande progresso”, 
comemora o Tristan Smith, especialista em Energia 
e Navegação do UCL Energy Institute.  Ele acredita 
que é provável que essa meta se torne ainda mais 
rigorosa. 

“Mesmo com este nível mais baixo de ambição, 
a indústria marítima exigirá mudanças tecnológicas 
rápidas para produzir navios com emissões zero, 
passando de combustíveis fósseis para uma combi-
nação de eletricidade (baterias) e combustíveis re-
nováveis, derivados de hidrogênio e potencialmente 
bioenergia”, pontua.

Ele destacou ainda que embora essas mudanças 
sejam enormes para uma indústria global, que tem 
uma frota de mais de 50 mil navios internacionalmen-
te, pesquisa liderada pelo Reino Unido mostrou que, 
“com o nível correto de investimento e melhor regula-
mentação, essas reduções podem ser alcançadas".

Algumas objeções específicas ao texto final foram 
feitas, mas mesmo os países que mais detêm a posse 
ou o registro de navios apoiaram o acordo, e apenas 
dois países (Arábia Saudita e Estados Unidos) se opu-
seram ao texto.  

“A IMO deveria e poderia ter ido muito além não 
fosse pela oposição dogmática de alguns países lide-
rados pelo Brasil, Panamá e Arábia Saudita”, ressalta 
Bill Hemmings, diretor de transporte da Transport & 
Environment. “Porém esta decisão coloca o trans-
porte marítimo em uma rota promissora. Agora, o 
setor se comprometeu oficialmente com o conceito 
de descarbonização e a necessidade de reduzir suas 
emissões, o que é fundamental para o cumprimento 
do acordo de Paris”.

Mark Lutes, observador do WWF que tem acom-
panhado as negociações do setor marítimo, alerta: “As 
medidas de curto prazo serão objeto de discussão 
nas próximas reuniões da IMO no final deste ano. 
Há um forte apoio para a implementação rápida, mas 
o mesmo grupo de países que resistiu a metas de 
redução absoluta nesta reunião quer adiar qualquer 
implementação de novas medidas até 2023, quando a 
Estratégia revisada for adotada”.   

John Maggs, presidente da Clean Shipping Coa-
lition e conselheiro sênior de políticas, Seas At Risk, 
concorda: “Temos um acordo importante, e esse nível 

de ambição exigirá uma mudança setorial para novos 
combustíveis e tecnologias de propulsão, mas o que 
acontece a seguir é crucial. A IMO deve agir rapi-
damente para introduzir medidas que reduzirão as 
emissões profunda e rapidamente no curto prazo. Sem 
elas, os objetivos do Acordo de Paris permanecerão 
fora de alcance”.

O transporte marítimo internacional já emite 
2% dos gases causadores do efeito estufa em todo o 
mundo e que poderia chegar a responder por 17% das 
emissões em 2050, se nada fosse feito.  Embora este 
acordo coloque o setor no caminho para cumprir a 
meta de manter a elevação da temperatura média do 
planeta em 2°C em relação aos níveis pré-industriais, 
é importante lembrar que o objetivo do Acordo de 
Paris é que esse aquecimento fique "bem abaixo" de 
2°C, visando 1,5° C. 

A descarbonização completa em meados do sécu-
lo, como proposto pelos países insulares do Pacífico 
que já sentem os efeitos das mudanças climáticas na 
forma de elevação do nível dos mares que compro-
mete seu território e em um aumento sem preceden-
tes na quantidade e rigor dos furacões e tornados 
que assolam a região, continua a ser necessária para 
a meta de 1,5°C. 
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pessoas

O ESCRITÓRIO 
Schmidt Valois 
reforça o quadro de 
sócios com a entra-
da Alexei Macorin 
Vivan, especialista 

nas áreas de direito da energia, 
regulatório de energia, direito civil, 
administrativo, e contencioso cível 
e administrativo, além de ter atua-
do em diversas operações societá-
rias e contratos.  O advogado, que 
possui mais de 15 anos de expe-

riência, já participou de grandes 
negociações entre bancos credores, 
acionistas, fornecedores, sindicatos 
e empreiteiras. 

Recentemente, o advogado Edu-
ardo Cirne Lima também se tornou 
sócio do escritório Schmidt Valois. 
Especializado na área societária, 
com foco em fusões e aquisições 
(M&A), Eduardo também atua no 
segmento de reestruturações societá-
rias, negociação de acordos, acordos 
de acionistas, contratos nacionais e 

internacionais, con-
tratos comerciais e 
consultoria legal na 
área societária.

Para Paulo Valois, 
um dos sócios mais 

antigos do escritório, o reforço é 
um impacto do que os especialistas 
esperam para os próximos anos. 
“Estamos acompanhando a recupe-
ração da economia como um todo e 
do mercado de petróleo, gás natural 
e energia em particular”, comenta.

COMO parte da estratégia de 
expansão do escritório e de fortale-
cimento das áreas de prática, Tauil 
& Chequer Advogados anuncia a 
contratação do sócio Alexandre 
Bittencourt Calmon para atuar nas 
áreas de Petróleo & Gás e Minera-
ção, no escritório do Rio de Janeiro. 
Reconhecido internacionalmente 
na área de recursos naturais por 
sua atuação, Alexandre integrava o 
quadro de sócios do Vieira Rezende 
Advogados onde era co-head da área 
de Petróleo & Gás do escritório. 

Alexandre possui vasta expe-
riência em assuntos regulatórios e 
operações de fusões e aquisições 
assessorando clientes nacionais e 
estrangeiros nas áreas de Petróleo & 
Gás e Mineração, além de assessorar 
clientes em operações envolvendo 
contratos típicos dessas indústrias, 
como contratos de compra e venda 
de petróleo e gás, estruturação de 
consórcios e acordos para participa-
ção conjunta em rodadas de licitação, 
bem como em projetos na área de 

midstream, tais como transporte e 
fornecimento de gás e etanol. Há 
anos, ele é indicado por publicações 
sobre o mercado jurídico como um dos 
advogados mais respeitados na área 
de Petróleo & Gás no Brasil, tendo, 
ainda, participado de diversas das 
maiores operações de compra e venda 
de ativos de exploração e produção de 
petróleo e gás já realizadas no país.

“A vivência do Alexandre reforça 
a nossa já consolidada área de ener-
gia, nos firmando como um dos mais 
importantes players no mercado” 
pontua Alexandre Chequer, sócio 
do Tauil & Chequer Advogados e 
líder global da prática de Petróleo & 
Gás de Mayer Brown. “Somos um 
dos poucos escritórios que possuem 
advogados atuando integralmente 
no setor de petróleo e gás. A repre-
sentatividade do nosso time não 
apenas nos destaca como a escolha 
natural para empresas nacionais e 
internacionais nesta indústria, como 
também nos permite atrair grandes 
talentos como o Alexandre,” conclui. 

Alexandre foi sócio da prática de 
Recursos Naturais do Veirano Ad-
vogados, e antes disso, membro do 
Grupo de Recursos Naturais Global 
de Macleod Dixon LLP, escritório 
Canadense atualmente operando 
como Norton Rose Fulbright, onde 
assessorou clientes de Petróleo 
& Gás e Mineração estrangeiros 
em negócios em várias partes da 
América do Sul. Formado em direito 
pela Universidade Cândido Mendes 
(UCAM), atuou nessa instituição 
como professor de Direito Corporati-
vo e Comercial de 2002 a 2006.

Schmidt Valois expande atuação 
nas áreas de Energia e Societária

Tauil & Chequer contrata sócio 
Alexandre Calmon
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HEIDENHEIM, ALEMANHA. Com 
efeito a partir de 1º de abril de 2018, 
Stephan Schaller iniciou seu traba-
lho como presidente da Diretoria do 
Grupo Voith GmbH & Co. KGaA. O 
executivo passa a dirigir a empresa 
de tecnologia global que estabelece 
padrões nos mercados de energia, 
petróleo e gás, papel, matérias-pri-
mas, e transporte e automotivo.

Ele sucede o antigo presidente 
de longa data da Diretoria do Grupo 
Voith, o Dr. Ing. Hubert Lienhard, 
que está se aposentando, como pla-
nejado, aos 67 anos. Como membro 
do Comitê de Acionistas, Schaller 
acompanha a Voith desde 2015.

"Fico muito contente com a nova 
tarefa e com desafios que me propo-
nho a realizar. Agradeço ao meu ante-
cessor pela introdução cooperativa e 
confiante no mundo da Voith. Ser con-
vidado para o cargo de CEO da Voith 
é uma grande honra", diz Stephan 
Schaller. Nas primeiras semanas de-
pois de assumir o cargo, o novo CEO 
da Voith quer lidar especialmente com 
sua equipe e com a própria empresa. 
"A Voith é uma empresa internacional 
muito diversificada. Por isso, quero le-
var o tempo necessário para conhecer 
bem a empresa e, acima de tudo, os 
funcionários."

Schaller tem vários anos de ex-
periência internacional em empresas 

e diretorias de diversos setores e 
indústrias fora da Voith. Ao longo de 
sua carreira, ocupou vários cargos 
de gestão e liderança na Linde, 
Schott e Volkswagen. Antes de se 
mudar para a Voith, o engenheiro 
mecânico era responsável pela área 
de negócios de motocicletas do 
BMW Group.

O presidente da diretoria de 
longa data, Dr. Ing. Hubert Lie-
nhard, também foi nomeado para 
o Comitê de Acionistas, com efeito 
a partir de 1º de abril de 2018, e 
continuará apoiando o desenvolvi-
mento do Grupo com sua experiên-
cia prática. "Em nome de todos os 
19 mil voithianos, quero agradecer 
muito sinceramente, ao Dr. Hu-
bert Lienhard, por seu excelente 
trabalho nos últimos 10 anos como 
presidente. Ele fortaleceu de forma 

sustentável o futuro da empresa, 
por meio de sua corajosa reestrutu-
ração do Grupo nos últimos anos", 
reforça o professor Dr. Keitel, presi-
dente do Comitê de Acionistas e do 
Conselho Fiscal.

Sobre a Voith
A Voith é um grupo de tecnologia 

com atuação global. Com seu amplo 
portfólio de sistemas, produtos, 
serviços e aplicações digitais, a Voith 
estabelece padrões nos mercados 
de energia, petróleo e gás, papel, 
matérias-primas, e transporte e 
automotivo. Fundada em 1867, a 
Voith atualmente tem mais de 19 mil 
colaboradores, gera € 4,2 bilhões 
em vendas e opera filiais em mais de 
60 países no mundo inteiro, o que 
a coloca entre as maiores empresas 
familiares da Europa.

Stephan Schaller assume 
a direção do Grupo Voith  

www.facebook.com/tnpetroleo

Nos acompanhe, também, pelo Facebook. 
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Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) assinou no final de março 
um convênio com a Petrobras 
e a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) que 
prevê a ampliação e moderni-
zação do Museu de Ciências 
da Terra, da autarquia, no Rio 
de Janeiro, com a inclusão das 
áreas de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. Também será 
criado um Centro de Referência 
em Geociências, que contará com 
laboratórios de alta performance 
como parte integrante do museu.

O acordo ainda inclui a 
revitalização do espaço físico do 
Banco de Dados de Exploração 
e Produção da ANP - BDEP, com 
a criação do Centro de Rochas e 
Fluidos da Agencia.

A SIEMENS POWER and Gas, in-
cluindo seu negócio Dresser-Rand, 
recebeu um pedido para quatro paco-
tes de turbina a gás SGT-A35 e dois 
compressores DATUM CO2 aciona-
dos por SGT-A35 para a FPSO (em 
inglês Floating Production Storage 
and Offloading) Sépia, da MODEC. 
A embarcação, chamada FPSO Ca-
rioca MV30, será utilizada no campo 
de Sépia, operado pela Petrobras, 
localizado na gigantesca região "pré-
-sal" da Bacia de Santos, a aproxi-
madamente 250 quilômetros (155 
milhas) da costa do Rio de Janeiro. 
A Siemens também fornecerá ser-
viços e manutenção especializados 
de longo prazo para os componentes 
fornecidos.

A MODEC é responsável por pro-
jetar, adquirir, construir, mobilizar, 
instalar e operar a FPSO. A entrega 
do equipamento está programada 
para o final de 2018. Quando co-
meçar a operar em 2021, a FPSO 
deve processar 180.000 barris por 
dia (bpd) de petróleo bruto, com ca-

pacidade para armazenar 1.400.000 
barris de petróleo bruto.

A Siemens usará sua rede global 
para fabricar e enviar uma solução 
integrada para a MODEC. Para a 
geração de energia na embarcação, 
a Siemens fornecerá quatro pacotes 
de geração de energia compostos por 
turbinas a gás SGT-A35. A turbina 
a gás aeroderivada SGT-A35 (antes 
chamada de Industrial RB211), aco-
plada a uma turbina síncrona de dois 
polos MT30 do motor marinho Trent, 
tem milhões de horas de experiência 
comprovada. A turbina a gás SGT-
-A35 RB oferece alta confiabilidade 
e disponibilidade, características ex-
tremamente importantes para esse 
tipo de instalação remota.

Além disso, dois trens de com-
pressor DATUM acionados por SG-
T-A35 injetarão CO2 a mais de 250 
bar (3.626 psi) de pressão. Com a 
tecnologia de compressão de alta 
pressão e alta densidade do compres-
sor DATUM, o espaço total pode ser 
reduzido quando comparado a um 

módulo convencional de compressão 
e bombeamento. Esse recurso torna 
essa tecnologia ideal para aplicações 
offshore, como FPSO, em que espaço 
e peso são fatores críticos.

"A tecnologia avançada oferecida 
pelo nosso novo pacote de turbinas 
offshore SGT-A35, além da nossa 
vasta experiência com os projetos 
FPSO da Petrobras, e o sucesso 
comprovado da nossa tecnologia de 
compressores DATUM CO2 foram 
fundamentais para garantir a nossa 
participação neste projeto importan-
te", disse Matthew Chinn, diretor de 
Soluções para Novos Equipamentos 
da Dresser-Rand. "Além disso, nas 
próximas duas décadas nossa equi-
pe de serviços ajudará a garantir o 
melhor desempenho do equipamento 
no longo prazo."

produtos e serviços

ANP/CPRM/Petrobras

Siemens/Modec

ANP faz convênio com CPRM e Petrobras 

FPSO Carioca que irá atuar em Sépia na BS terá de 
turbinas a gás, serviços da Siemens

 

Parceria viabilizará criação de um grande banco de dados do petróleo.
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A BRASCO, empresa de bases de 
apoio offshore do Grupo Wilson 
Sons, acaba de assinar contrato 
com a Total E&P do Brasil para 
dar suporte logístico à atividade 
de produção no campo de Lapa, 
onde está instalado o FPSO Cidade 
de Caraguatatuba, no pré-sal da 
bacia de Santos.

“Esse contrato é 
mais um importan-
te marco na nossa 
bem-sucedida re-
lação com a Total, 
com quem trabalha-
mos desde 2013, quando teve início 
o contrato de suporte logístico à 
campanha de exploração de Xe-
relete”, diz o diretor executivo da 
Brasco, Gilberto Cardarelli.

Em janeiro de 2018, a Total se 
tornou a primeira empresa inter-
nacional a operar um campo em 
produção no pré-sal, ao concluir a 
aquisição de participação no cam-
po de Lapa, no âmbito da sua alian-
ça estratégica com a Petrobras. 
Com a aquisição, a Total passou a 
deter 35% do campo de Lapa, bem 
como o direito de operação, ao lado 
das empresas Shell (30%), Repsol-
-Sinopec (25%) e Petrobras (10%). 
A produção de petróleo no campo 
de Lapa teve início em dezembro 
de 2016, por meio do FPSO Cidade 
de Caraguatatuba, com capacidade 
de 100 mil barris por dia. 

De acordo com Cardarelli, o 
padrão de excelência em segu-
rança operacional da Brasco é fa-
tor fundamental na conquista de 
novos contratos. “Precisamos ter 
padrões elevados de segurança, 
condizentes com os padrões de 

nossos clientes. Nosso empenho 
nesse setor levou a Brasco ao nível 
de classe mundial em segurança 
pelos critérios da DuPont e a ul-
trapassar a marca de 3 milhões de 
horas trabalhadas sem acidente 
com afastamento”, reforça.

Pioneira no segmento de base de 
apoio offshore em terminal privado, 
a empresa possui duas bases pró-
prias na baía da Guanabara – Bras-
co Niterói e Brasco Rio – totalizando 
oito berços de atracação linear. Com 
expertise em operações remotas, 
dispõe de bases temporárias em 
diversos portos da costa brasileira.

Com mais de 180 anos de expe-
riência, o Grupo Wilson Sons é um 

dos maiores operadores integrados 
de logística portuária e marítima no 
mercado brasileiro e oferece solu-
ções da cadeia de suprimento.

A Total é uma empresa global 
integrada de energia, uma das 
líderes internacionais do setor 
de óleo e gás (produção de 2,5 
milhões de barris de petróleo por 
dia). Com sede na França, está 
presente em mais de 130 países 
e possui 98 mil funcionários. No 
Brasil desde 1975, atua por meio 
de cinco subsidiárias nos seg-
mentos de exploração e produção 
de petróleo e gás, energias reno-
váveis, lubrificantes e química 
especializada.

Brasco firma contrato com a Total
 Base logística vai apoiar operação do FPSO Cidade de Caraguatatuba 
na bacia de Santos.

Brasco/Total
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Fernando Potsch 
(fpotsch@maintrends.

com.br) é diretor da 
Maintrends Inteli-

gência de Mercado. 
Possui ampla experi-

ência assessorando 
empresas nacionais 
e internacionais no 

crescimento de negócios no setor de Oil 
& Gas através do cadastro Petrobras.

A A nova lei das Estatais, conhecida como Lei 13.303/16, tem 
como principal regra a transparência na licitação pública. Na 
prática isso quer dizer que todas as contratações serão realiza-

das por meio de chamadas abertas a qualquer interessado que tenha 
condições de atender o edital. É aqui que mora a oportunidade ou 
a ameaça. Sua empresa tenderá mais para um lado ou para o outro, 
conforme a sua preparação nesse período de transição. Planejar e 
ajustar o seu cadastro é o caminho para manter sua competitividade 
junto a Petrobras e coligadas.

Com certeza, o aspecto mais emblemático dessas mudanças ocorre-
rá na “revolução digital” que o novo processo licitatório está inaugu-
rando. Para ser bem sucedido nessa nova onda, sua organização deve 
ser capaz de desenvolver ideias e perspectivas inovadoras para trans-
formar as informações que estarão disponíveis dos processos licitató-
rios do Grupo Petrobras, em oportunidades e negócios efetivos.

Com o modelo antigo, as contempladas com o CRCC ou DRS po-
deriam receber demandas das famílias cadastradas através do painel 
de oportunidades. O esforço era na definição do melhor preço. Ganhar 
ou perder nesses certames estava ligado principalmente ao exercício 
interno das equipes comerciais e financeiras.

Atualmente, todas as informações dos BIDs baseados nas exigên-
cias da nova Lei estarão disponibilizadas. Para todos os interessados! 
Nesse quesito, você poderá visualizar oportunidades que sua empresa 
jamais foi convidada! Além disso, terá acesso aos nomes das empresas 
que hoje possuem cadastro na Petronect (que tal procurar seus princi-
pais concorrentes?). Para completar essa banquete, ainda poderá aces-
sar os detalhes de todos os contratos realizados pelo Grupo Petrobras. 
Para aproveitar essas oportunidades, é preciso mudar de atitude. Se 
mantiver a mesma maneira que hoje se relaciona com a Petronect, vai 
andar para traz. Aprender a desenvolver estratégias nesse novo mundo 
digital exige novas maneiras de pensar e agir.

Afinal, “A informação é o petróleo do século 21 e a análise é o 
motor a combustão”, ressaltou Peter Sondergaard, da Gartner Re-

Mudanças no Cadastro 
da Petrobras: 
 

O Uso de Big Data abrem 
novas oportunidades 
de negócios
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O Uso de Big Data abrem 
novas oportunidades 
de negócios

search. O desafio é saber garimpar qual informa-
ção é relevante e como processá-la para a sua es-
tratégia comercial.

De acordo com a IBM, 90% de todos os dados do 
mundo foi gerado nos últimos dois anos. Incluindo 
nesse universo aqueles produzidos pela Petrobras, 
que por força da lei da transparência, uma quantita-
tivo importante deles serão disponibilizados para o 
público, o perigo é ficar intoxicado com eles.

O desafio é transformar o seu cadastro em uma 
poderosa ferramenta de inteligência de mercado 
com o auxilio dos dados abertos de negócios do sis-
tema Petrobras. E necessário desenvolver análise, 
captura, curadoria de dados, pesquisa, compartilha-
mento, armazenamento, transferência, visualização 
e informações sobre privacidade.

Na sociedade digital, já estão à disposição tecno-
logias como Big Data, Inteligência Artificial dentre 
outras, que capturam esses dados e os transformam 
em informações relevantes para o processo decisó-
rio da empresa. Completar esse cenário com um ma-
peamento das oportunidades de negócios do setor 
de Oil & Gas amplia sua competitividade e permite 
mais precisão no fechamento de novos negócios.

A velocidade dessas transformações é tamanha 
que, com certeza, você não sabia que ela já está 
acontecendo. Foi escolhida a Unidade de Operações 
de Exploração e Produção do Espírito Santo (UO-
-ES) para inicio do projeto piloto e a partir de 2 de 
abril de 2018 na Unidade de Operações de Explora-
ção e Produção do Rio de Janeiro (UO-RIO).

Para pavimentar esse caminho, foi aprovado o 
Novo Regulamento de Licitações e Contratos Petro-
bras (RLCP) a ser aplicado em toda a companhia, a 
partir de 15 de maio de 2018. Esse documento apre-
senta as novas formas de contratar, as etapas a se-
rem percorridas nas licitações, a gestão contratual e 
os procedimentos auxiliares.

E o que mudou com na Petronect devido a nova 
Lei 13.303/16? Muita coisa em um curto espaço de 
tempo. E muito mais vem pela frente. Elas ainda 
não foram assimiladas pela grande maioria das em-
presas fornecedoras de bens e serviços.

A mudança do CRCC para CRC Total e CRC Par-
cial foi a maneira de dar visibilidade a todas as famí-
lias cadastradas no Portal em um único documento. 
Antes, somente as famílias aprovadas eram exibidas. 
O risco das empresas é ficarem acomodadas com a 
situação das famílias no CRC Parcial.

Um outro ponto de difícil compreensão está na 
criação de novas famílias em substituição às exis-
tentes. As novas famílias quase sempre agregam 

mais de uma família antiga. Esse DE...PARA (famí-
lia antiga para nova família) deve ser realizado o 
mais breve possível. O caminho é solicitar pelo “fale 
conosco” do seu cadastro Petronect, ressaltando o 
interesse e informando os dados das famílias novas. 
Em breve, ocorrerá o cancelamento das famílias an-
tigas e elas tendem a sumir de seu cadastro. Somen-
te empresas aprovadas nas novas famílias estarão 
visíveis para futuros processos de licitação. Nossa 
experiência é de que a grande maioria das empresas 
que nos procuram não sabem desse processo e con-
tinuam com as famílias antigas.

Quando iniciar o processo mencionado anterior-
mente, realize uma avaliação das famílias quanto ao 
seu grau de “importância e valor agregado” para o 
negócio de sua empresa. É comum encontrar cadas-
tros com dezenas de famílias que quando avaliadas 
por essa matriz, são consideradas “pouco importante 
e baixo valor agregado”. Ou seja, a empresa faz um 
grande esforço para ser aprovada em famílias que o 
retorno financeiro é muito baixo. Uma análise criti-
ca nas famílias e a inclusão de novas alinhadas com 
o negócio da empresa é um passo importante para 
ampliar negócios com a Petrobras.

Uma pergunta recorrente nas palestras e consul-
torias que realizamos sobre o novo processo licitató-
rio, é sobre a necessidade de manter o cadastro e a 
atualização do mesmo?

A resposta para esse “enigma” está no Capítu-
lo II (Do Registro Cadastral) Seção I (Disposições 
Gerais) do Novo Regulamento de Licitações e Con-
tratos Petrobras (RLCP), com destaque para o Artigo 
22: “O atendimento aos parâmetros de habilitação 
pelos fornecedores em licitação, Contratação Direta 
ou durante os procedimentos auxiliares de pré-qua-
lificação e manifestação de interesse privado poderá 
ser comprovado por meio do registro cadastral, for-
malizado por meio do Certificado de Cadastramen-
to”.(grifos nossos).

Para ver a abrangência dessas modificações, 
o Art.46 do RLCP destaca que as licitações serão 
realizadas por meio eletrônico tais como I - rito do 
pregão; II - modo de disputa aberto; III - modo de 
disputa fechado; IV - modo de disputa combinado.

Para finalizar, nossa dica para você é atualizar o 
mais breve possível o cadastro dentro das exigên-
cias da nova lei. Treinar a sua equipe com atitude 
pró-ativa e por último, não menos importante, cons-
truir um núcleo de inteligência de mercado capaz 
de posicionar a sua empresa dentro do setor de Oil 
& Gas utilizando o cadastro Petrobras como um im-
portante diferencial competitivo.
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José de Sá é sócio 
da Bain & Company e 
tem mais de 20 anos 

de experiência em 
consultoria de gestão, 

tendo atuado junto 
a grupos nacionais 

e multinacionais em 
setores como petróleo 
e gás, petroquímica, energia e bens de 

consumo nas Américas e África. 

Depois de dois anos de perdas para o setor de óleo e gás, em 
2015 e 2016, ocasionadas pelo baixo preço do petróleo no 
mercado internacional, o ano passado foi marcado por uma 

leve recuperação. A melhora nos custos operacionais e gastos 
gerais e administrativos por parte das majors é um sinal extrema-
mente positivo.

No Brasil, 2017 foi marcado pelo avanço na agenda setorial, 
com resultados financeiros expressivos nos leilões da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
notadamente a 14ª rodada de licitação de blocos exploratórios de 
petróleo, que arrecadou R$ 3,842 bilhões, o maior valor dos leilões 
de concessões. 

Tivemos também o fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser 
operadora única no pré-sal e um avanço em discussões importan-
tes, como a demora no licenciamento ambiental, a caótica estru-
tura tributária e a complexidade dos modelos de exploração.  Mas 
ainda precisamos de uma agenda positiva mais profunda, calcada 
na evolução contínua e competitiva de todos o setor para podermos 
alcançar o potencial pleno.

O cenário está melhor também no resto da região. A agência de 
avaliação de risco Moody’s estima um aumento de 2% no EBITDA 
(lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o 
setor de óleo e gás em 2018 em toda a América Latina. 

Globalmente, a tendência é de que, neste ano, com os preços do 
petróleo mais firmes e o benefício de uma base de custos opera-
cionais menor, a indústria se sinta mais à vontade para acelerar os 
investimentos de capital. 

É PRECISO ACELERAR 
o crescimento do setor 
de óleo e gás

óleo e gas
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Na avaliação da Bain & Company, um aumen-
to de 15% a 20% globalmente em relação a 2017 
não seria uma surpresa, alavancado inclusive 
por uma melhoria geral na eficiência de capital 
(incremento da produção em relação aos investi-
mentos).

Mas onde podemos esperar que esse cresci-
mento de capital seja implementado?

Offshore volta à cena, especialmente campos 
de porte médio / grande;
Projetos de gás, já que há interesse geral em 
aumentar a posição de gás nas carteiras;
Downstream, especialmente em investimentos 
marginais em infraestrutura, desenvolvimento 
de clientes e expansão do portfólio de recur-
sos energéticos, incluindo geração renovável;
Apostas mais cautelosas em não-convencio-
nais, mas com alta capacidade de resposta a 
movimentos de preço.
É um momento de boas oportunidades para os 

que atuarem primeiro, capazes de aproveitar os pro-
jetos ready to go e taxas de utilização mais baixas na 
cadeia de suprimentos. Mas os riscos são óbvios em 
uma indústria que pode se aquecer muito rapida-
mente, gerando aumento de custos e cronogramas, 
pondo a prova os padrões, sistemas de gerenciamen-
to e a eficácia das novas tecnologias digitais. 

As empresas também precisam desenvolver 
um plano estratégico sobre como utilizar a tec-
nologia digital para obter vantagem competitiva. 
Certamente levarão vantagem aquelas que iden-
tificarem mais cedo as mudanças operacionais 
necessárias e promoverem a atualização de seus 
talentos e capacidades. 

É obrigatório que as empresas de petróleo 
e gás promovam avanços em suas capacidades 
digitais e melhorem a maneira como conectam 
essas informações ao seu modelo operacional. Com 
investimentos em novas ferramentas e, sobretudo, 
insights inteligentes das análises, será possível pro-
mover grandes economias de custos e incrementos 
significativos na produtividade e na receita.

A cadeia de suprimentos também precisa ser 
trabalhada para ter um escalonamento cuidadoso 
de capacidade, planejamento e recursos precisos. 
Assim, será capaz de testar pacotes de trabalho 
modulares, ferramentas digitais robustas e novos 
modelos comerciais.

Resumindo, os executivos da indústria de 
petróleo e gás precisam estudar cuidadosamente 
seu planejamento para o ano, se antecipar para 
evitar perdas por atrasos de cronograma e acele-
rar a implementação de capital para alcançar um 
ótimo índice de entrega da estratégia.
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UMA VIAGEM À 
SENSIBILIDADE 
E À PERCEPÇÃO 
HUMANA

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LINGUAGEM ELETRÔNICA 

CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: 13 de abril a 4 de junho

Horário: de quarta a segunda, 

das 9h às 21 horas

coffee break
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inalmente, chega ao CCBB do Rio uma das 
mais inovadoras exibições de arte já realizadas 
no Brasil, a mostra “Disruptiva”, que faz 

parte do FILE – Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica. Mais de 130 mil pessoas já visitaram a 
mostra no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo 
Horizonte e experimentaram formas inusitadas de 
interagir com instalações, obras de realidade virtual 
que fazem um surpreendente diálogo entre clássicos 
artísticos e plataformas eletrônicas. 

Iniciativa do FILE, a exposição convida o visitante 
a ser embalado a vácuo, mudar de cabeça e balançar 
em um mundo real e virtual ao mesmo tempo. Com 
curadoria de Ricardo Barreto e Paula Perissinotto, a 
edição do FILE montada especialmente para o Rio 
de Janeiro reúne mais de 100 obras, de instalações 
totalmente imersivas a videogames e animações.

Duas das obras transportam o visitante para um 
mundo inédito. Shrink 01995, de Lawrence Malstaf, 
embala a plateia a vácuo entre duas folhas de plástico 
transparente e deixa-a verticalmente suspensa. 
Physical Mind, de Teun Vonk, literalmente coloca 
os participantes entre dois objetos infláveis, que os 
erguem do chão e os espremem suavemente. 

Há obras que abordam a relação entre movimento 
real e digital; movimento físico e sonoro. Em Swing, 
de Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguyen, o 
público se senta em um balanço usando óculos 3D, 
sendo levado para um mundo virtual fantástico de 
acordo com a intensidade do balançar. A exposição 
abre, ainda, a possibilidade do jogo, da conexão e 
da ludicidade, com um dos destaques neste setor: 
Dear Angelica, de Oculus Story Studio, um filme de 
realidade virtual, ilustrado à mão, que leva o público 
a navegar entre desenhos gigantescos, em uma 
narrativa espetacular cheia de memórias de uma 
adolescente.

S O B R E  O  F I L E 

O FILE é uma iniciativa cultural 

que viabiliza reflexões sobre as 

principais questões do universo 

eletrônico-digital desde o ano 2000, 

consolidando o Brasil como um dos 

protagonistas dessas discussões 

na comunidade internacional. O 

projeto pioneiro nasceu em São 

Paulo, capitaneado por Ricardo 

Barreto e Paula Perissinotto, e já 

exibiu trabalhos de artistas digitais 

de 32 países a públicos de todas 

as idades em Brasília, São Paulo, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Porto Alegre, São Luís e 

Vitória. Desde a virada deste milênio, 

o festival tem conseguido aproximar 

os mais diversos públicos de obras 

de arte, debates e pesquisas que 

utilizam a tecnologia como suporte 

ou como inspiração. Por meio de 

uma apurada seleção de encontros, 

oficinas e exposições coletivas de 

arte digital, o FILE fomenta não só 

o acesso às criações digitais, mas 

a produção de novas técnicas e 

experiências tecnológicas.

EMBALAGEM A VÁCUO?
Como se fossem alimentos, as pessoas são 

embaladas a vácuo. O nome da obra é Shrink, que 
em inglês é “encolher”. Além da quantidade de ar 

disponível, os movimentos são restringidos e a 
pele é marcada pelo plástico. O corpo é totalmente 
isolado do meio ambiente, recebendo somente um 

tubo de ar para respirar. Mesmo isolado e restrito, o 
corpo precisa adaptar-se a esse novo espaço, física 
e psicologicamente, pois apesar de ver-se limitado 

de todos os lados, precisa manter a calma para 
conseguir respirar. O artista diz: “Entregue-se”, 

como numa meditação.
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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

14 a 16 – Angola
Africa Oil & Gas Local Content 
Conference & Exhibition
Local: Luanda
goo.gl/juf5cN

04 a 05 – Singapura
FPSO World Congress
Local: Marina Bay Sands
goo.gl/mohKpP

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

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

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/

Abril/Maio Junho

JulhoJunho

Setembro

Agosto

2019
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opinião

A campanha eleitoral e os 
preços dos combustíveis

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.

O  preço do combustível, por seu forte apelo 
popular, tornou-se tema de campanha 
neste período pré-eleitoral por poten-
ciais candidatos ao Planalto, sejam os de 

oposição ou pró-governo. Cada um tenta encontrar 
culpados para a alta dos combustíveis em 2017, 
que não aconteceu apenas no Brasil, mas foi uma 
realidade mundial.

Alguns culpam a Petrobras por ter adotado uma 
política de preços atrelada às flutuações do mer-
cado internacional. A má sorte da estatal foi ter 
estabelecido essa política em um momento de viés 
de alta dos preços. Se o momento fosse contrário, 
não haveria polêmica. Mas o fato é que a Petrobras 
importa, a preço de mercado, parte do produto que 
comercializa. É sua missão atender as necessidades 
do mercado interno, mas precisa dar conta dessa 
tarefa de forma rentável e conciliá-la aos interesses 
de seus acionistas.

A Petrobras não é governo, nem está em uma 
ilha. É uma empresa, inserida em um mercado di-
nâmico e global. Artificializar preços é uma artima-
nha pouco inteligente, pois não há um pote de ouro 
no fim do arco-íris para cobrir o rombo que virá 
depois. Nem há dinheiro público para pagar a con-
ta. O dinheiro público sai do bolso do cidadão que 
paga impostos e espera vê-lo revertido em serviços 
públicos de qualidade.

Por falar em impostos, eles também são apon-
tados como culpados. De fato, recaem sobre os 
combustíveis impostos estaduais, maiormente 
o ICMS. Como é sabido, todos os estados estão 
deficitários e ávidos por receitas possíveis, razão 
pela qual aumentaram seus impostos sobre todos 
os combustíveis na velocidade máxima. Algo 
errado? Não, mas estes mesmos estados precisam 
compreender que os preços altos já embutem uma 
parcela importante de impostos.

No caso da gasolina, etanol e diesel, em julho 
de 2017, o Governo Federal aumentou o valor do 
PIS/COFINS, gerando uma arrecadação adicional 
de cerca de R$ 10,4 bilhões no ano. Este aumento 
impactou, somente no caso da gasolina, mais de R$ 
0,40 por litro. Também recaem sobre os impostos 
a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico), que tem, entre uma das suas funções, 
a de evitar picos nos preços quando o mercado 
internacional sobe agressivamente. Mas o mesmo 
Governo insinua que a culpa é da política de pre-
ços da Petrobras ou do abuso do poder econômico 
das distribuidoras ou das práticas anticompetitivas 
dos postos de gasolina.

No caso do GLP, conhecido como gás de co-
zinha, a culpa recai sempre nas margens brutas 
da distribuição e da revenda. Os agentes deste 
mercado são constantemente acusados de lucros 
excessivos. Façamos uma análise simples, com 
base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Naural e Biocombustíveis (ANP), de janeiro 
de 2018 para o botijão de gás de 13 kg, a principal 
embalagem do produto no mercado: o botijão é 
vendido para o consumidor, em média no Brasil, 
por R$ 67,30. A Petrobras, na refinaria, fica com R$ 
23,36 (em janeiro de 2017 eram R$ 13,24 – subiu 
80,97% em um ano), os governos estaduais ficam 
com R$ 11,65 (em janeiro de 2017 eram R$ 9,74), 
as distribuidoras ficam com R$ 13,61 (em janeiro de 
2017 eram R$ 16,59 – perderam 17,96% de margem 
bruta), e as revendas ficam com R$ 18,09 (eram R$ 
16,04, em janeiro de 2017).

Antes de dizer que as margens de distribuidoras 
e revendas são altas é importante entender que o 
mercado de GLP funciona de forma muito dife-
rente do restante do varejo, pois o botijão de gás é 
entregue porta a porta. São 35 milhões de botijões 
entregues por mês na casa do consumidor, após o 
pedido, em menos de 17 minutos. O custo logístico, 
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portanto, não pode ser baixo. As margens brutas 
das distribuidoras e revendas devem pagar, entre 
outros custos, os de logística. É preciso entender 
que margem bruta não é lucro. Lucro é um peda-
ço da margem bruta. E ainda: esses custos seriam 
ainda maiores se os consumidores tivessem que 
buscar o botijão, pois haveria uma eficiência logís-
tica muito mais baixa do que a atual.

O GLP é caro? Deixo a pergunta para o leitor 
responder, mas façamos o seguinte raciocínio: 
mesmo 21,04% mais caro do que em janeiro de 
2017, o GLP é um insumo que dura em torno de 45 
dias. Seu custo mensal médio, por lar, é de cerca de 
R$ 45,00. Se levarmos em conta uma família com 
renda mensal de um salário mínimo, seu peso é 
de 4,6% da renda. Provavelmente é o insumo mais 
barato do lar brasileiro.

Não é hora de procurar culpados, mas sim solu-
ções. Cada agente da cadeia tem suas motivações 
para praticar seus preços, ademais no mercado de 
combustíveis os preços são livres. O consumidor 
tem vários fornecedores e pode exercer seu poder 
de compra, logo os preços estão sujeitos às pres-
sões de mercado e ao acompanhamento do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, neste caso 
bem alimentado pela ANP. Cabe aos governos, 
dentro de seus limites financeiros, introduzir ferra-
mentas para proteger parcelas da sociedade mais 
sujeitas às flutuações dos preços dos combustíveis. 
Há políticas públicas que podem ser estabelecidas 
nesse sentido, respeitando o livre mercado. Empre-
sas e governos têm um único foco – o consumidor 
ou o cidadão – mas têm papéis distintos. Cada qual 
precisa saber exercer o seu.

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




