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J á está virando clichê a alegação de que o Brasil não pode perder 
a “janela de oportunidade” de oportunidade no cenário energé-
tico mundial em transição para uma economia de baixo carbono. 

A agenda de leilões programadas para os próximos anos (até 2021), 
a oferta permanente de blocos, as rodadas do pré-sal são as janelas 
abertas dessa oportunidade de mão dupla, que as oil companies obvia-
mente não vão deixar escapar.

E embora a transição energética seja uma promessa compromisso 
global, os investimentos em petróleo ainda são crescentes, principal-
mente onde as oportunidades até parecem ser um negócio da China, 
como o pré-sal. Foi o trocadilho ouvido na quarta rodada em regime 
de partilha, quando as petroleiras chinesas, CNOOC e CNODC, saíram 
sozinhas na disputa de um bloco do pré-sal perante grandes oil compa-
nies como ExxonMobil, Shell, Statoil, Total, Petrobras, BP – das quais, 
por sinal, são sócias em blocos adquiridos em outros leilões.  A quarta 
rodada teve ainda um ágio de mais de 500% em um lance, um número 
recorde de petroleiras inscritas (16), com dez delas envolvidas na dispu-
ta de dois blocos! 

O maior atrativo está em na altíssima produtividade do pré-sal, que 
em abril registrou uma produção sem precedentes:  50 mil boe/dia de 
um único poço de Mero (uma área do bloco de Libra), que teve declara-
ção de comercialidade de 3,5 bilhões de boe feita em dezembro. Os 30 
poços com maior produção no pré-sal já somam cerca de um milhão de 
barris de óleo equivalente por dia.  

Foi essa “janela de oportunidade” que reuniu, duas semanas depois, 
mais de 400 executivos e especialistas de operadoras e empresas na-
cionais e estrangeiras que atuam na exploração e produção de petróleo, 
em um evento internacional, o Brazilian Petroleum Conference (BPC), 
para debater os “Avanços e novos desafios na Exploração e Produção 
de Reservatórios Carbonáticos” (como os do pré-sal). 

Sem clichês, o que ficou claro é que a janela de 
oportunidade está aberta também para outras  divi-
sas, mais além do Brasil. E que os grandes desafios, 
como no passado, nunca são empecilhos para uma 
ind´sutria de risco como a de óleo e gás. Principal-
mente com altos índices de produtividade. O que o 
Brasil precisa é que haja oportunidades para todos, 
que a partilha seja mais justa. Para a indústria bra-
sileira e para a sociedade.
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hot news

A PETRORIO encerrou o mês de 
maio colocando em produção o 
primeiro poço (POL-H) do pro-
jeto de revitalização do campo 
de Polvo, na bacia de Campos. 
O resultado obtido nesta etapa 
inicial é de aproximadamente 
2.600 barris por dia, um aumen-
to de 35% na produção total do 
campo, que vai somar cerca de 
10 mil barris diários de petró-
leo. Além disso, a conclusão da 
perfuração do poço adicionou 
1,5 milhão de barris às reservas 
provadas da companhia.

“Estamos bastante otimistas 
com os resultados. Acreditamos 

que este projeto vai estender a 
vida útil do campo do campo 
de Polvo em mais cinco anos 
(até 2026). Já demos início à 
perfuração do segundo poço e 
prevemos a conclusão de todas 
as perfurações até novembro 
deste ano. Com o crescimento 
da produção e da cotação do 
barril no mercado internacional, 
2018 tem tudo para ser positivo 
financeiramente”, afirma Blener 
Mayhew, diretor Financeiro da 
PetroRio.

A perfuração do primeiro 
poço teve início em abril e faz 
parte do Plano de Revitalização 

do campo de Polvo, que prevê 
um total de três poços ao longo 
de seis meses (o primeiro em 
reservatório Carbonático e os 
dois seguintes, em Arenitos), 
com o objetivo de incrementar 
o volume de óleo recuperável, 
possibilitando a extensão da 
vida econômica do ativo.

Polvo é operado 100% pela 
PetroRio e é o único ativo de 
produção de petróleo da em-
presa, que também possui 10% 
de participação do campo de 
gás natural de Manati, na Bacia 
Camamu-Almada, na Bahia, 
operado pela Petrobras.

PetroRio põe em operação 1º poço 
de revitalização de Polvo
Companhia prevê aumento de 35% na produção total do ativo no mês inicial.
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A PRÉ-SAL PETRÓLEO (PPSA) fe-
chou no dia 4 de junho dois contratos 
de compra e venda de gás natural 
com a Petrobras referentes aos cam-
pos de Sapinhoá e Lula, localizados 
no polígono do pré-sal. Com validade 
até dezembro de 2018, os contratos 
abrangem um volume diário de pro-
dução de 230 mil metros cúbicos. 

A negociação foi conduzida di-
retamente pela Pré-Sal Petróleo, 
empresa criada em 2013, vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), que é responsável pela co-
mercialização do quinhão de petróleo 
e gás da União no pré-sal.  

O início da entrega do gás para a 
petroleira depende da homologação 
pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
dos Acordos de Individualização da 
Produção (AIPs) dos dois campos, 
localizados na bacia de Santos. 

O campo de Sapinhoá é explo-
rado por um consórcio formado pela 
Petrobras (operadora, com 45%), 
Shell (30%) e Repsol (25%) e o de 
Lula, principal produtor do pré-sal, 

é operado pela petroleira brasileira 
(65%), com os sócios Shell (25%) e 
Petrogal (10%).Toda a receita gerada 
na comercialização será destinada ao 
Fundo Social e às áreas de educação 
básica e saúde.

Leilão sem proposta
Cinco dias antes (30 de maio), 

a B3 (sigla de Brasil, Bolsa, Balcão, 
principal empresa de infraestrutu-
ra de mercado financeiro do país) 
realizou uma sessão pública com o 
objetivo de leiloar a produção futura 
de petróleo da União proveniente da 
área de desenvolvimento de Mero 
(contrato de partilha de Libra), tam-
bém na bacia de Santos, assim como 
dos campos de Lula e Sapinhoá.

O valor mínimo para aquisição 
dos contratos, conforme anuncia-
do ao longo da sessão pública, era 
o Preço de Referência do Petróleo 
(PRP) publicado pela ANP. O único 
proponente habilitado para apresen-
tar propostas (Shell) não demonstrou 
interesse e os contratos não foram 
arrematados.

As inscrições para a a edição 2018 
do Prêmio ANP de Inovação Tec-
nológica terminam em 2 de julho. 
O objetivo do Prêmio é reconhecer 
e premiar os resultados associados 
a projetos de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação (P,D&I) que 
representem inovação tecnológica 
para o setor de petróleo, gás natural 
e biocombustíveis, desenvolvidos no 
Brasil por instituições credenciadas, 
empresas brasileiras e empresas 
petrolíferas, com recursos da Cláusu-
la de PD&I presente nos contratos de 
exploração e produção.

A edição 2018 contempla cinco 
categorias, classificadas por temas 
e por tipo de executor, conforme 
quadro abaixo:

Além das cinco categorias, have-
rá também a premiação da Persona-
lidade Inovação do Ano, cujo objetivo 
é reconhecer e premiar pessoa física 
que tenha gerado contribuição e 
realizações relevantes para o desen-
volvimento e inovação tecnológica 
no setor, e uma menção honrosa 
a pessoa física que tenha realizado 
contribuição operacional para o setor.

Veja outras informações e o edi-
tal com as regras de participação na 
página do Prêmio ANP de Inovação 
Tecnológica.

Inscrições para 
o Prêmio ANP 
terminam 
em 2 de julho

PPSA celebra contratos 
de compra e venda 
de gás com Petrobras
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hot news

EM MEADOS de junho, a Equi-
nor e a Petrobras completaram a 
transação anunciada em dezembro 
de 2017, pela qual a petroleira 
norueguesa  adquiriu 25% de par-
ticipação no campo de Roncador, 
na bacia de Campos. A Equinor 
pagou um valor ajustado de US$ 
2 bilhões, equivalente aos volu-
mes da sua parcela na produção 
do campo desde 1º de janeiro de 
2018, quando a transação foi efeti-
vada, mais os valores depositados 
na assinatura da transação. Os 
demais pagamentos contingentes 
que ainda permanecem (aproxi-
madamente US$ 550 milhões), 
referem-se a investimentos para 
aumentar a recuperação do campo.

Baseado na produção atual 
de Roncador (foto), a Equinor vai 
agregar um volume importante de 
barris de óleo equivalente (boe) à 
sua produção – cerca de . A Petro-
bras permanece como operadora 
do campo com 75% de participa-
ção. A aquisição é parte da aliança 
estratégica da norueguesa com a 
Petrobras para expandir colabora-
ção técnica. A Equinor irá aplicar 
sua experiência, competência e 
tecnologia em IOR (recuperação 
avançada de reservatório) adqui-
rida na plataforma continental 
norueguesa, enquanto a Petrobras 
irá usar sua expertise como a maior 
operadora em águas profundas e do 
pré-sal para aumentar criar valor e 
ampliar a longevidade do campo de 
Roncador. A norueguesa também 
quer reforçar sua presença no mer-
cado de gás natural no Brasil.

A ambição é aumentar o fator 
de recuperação de Roncador em 
cinco pontos percentuais, aumen-

tando os volumes recuperáveis 
totais de 1 bilhão de boe para mais 
de 1,5 bilhão de boe. “Nós estamos 
ansiosos para maximizar o poten-
cial de Roncador. A colaboração 
entre as duas companhias irá per-
mitir a extensão da vida produtiva 
do campo, o que resultará em efei-
tos positivos para as comunidades 
locais e a indústria fornecedora. 
Isto irá também resultar em mais 
valor e recursos para o benefício 
do Brasil e das companhias en-
volvidas”, afirma Anders Opedal, 
presidente da Equinor no Brasil.

No início do mês, a Equinor 
e seus parceiros no bloco Norte 
de Carcará – ExxonMobil e Galp 
– haviam concluído transações 
referentes ao bloco adjacente 
BM-S-8:  a norueguesa vendeu 
36,5% de participação para a 
ExxonMobil e 3% para a Galp. 
Com isso, recebeu cerca de US$ 
955 milhões, com pagamentos 
adicionais de cerca de US$ 595 
milhões, contingente a futuros 
marcos. Dessa forma, a Equinor 
passou a ter 36,5% de participa-
ção no bloco BM-S-8,mantendo-
-se como operadora, a ExxonMo-
bil ficou com 36,5%, a Galp com 
17% e a Barra Energia, permane-
ceu com 10%. 

“Carcará é um ativo de primei-
ra linha que fortaleceu nossa posi-
ção no Brasil, uma das áreas-chave 
para a Equinor devido a sua vasta 
base de recursos e encaixe perfeito 
com nossa tecnologia e capacida-
de”, afirma Anders Opedal, presi-
dente da Equinor no Brasil. “Nosso 
foco agora é dar mais clareza no 
potencial de recursos de toda a 
área de Carcará e amadurecer o 
desenvolvimento do campo, com 
a ambição de entregar o primeiro 
óleo do campo unitizado entre 
2023 e 2024”.

A Equinor estima que a estru-
tura inteira (bloco BM-S-8 e Norte 
de Carcará) contenha mais de 2 
bilhões de barris equivalentes de 
óleo recuperáveis, com previsão 
de emissões de carbono abaixo da 
meta corporativa para 2030 (teto 
de 8kg CO2 por barril de óleo 
equivalente). Além disso, há um 
potencial exploratório, incluindo o 
prospecto de Guanxuma, no bloco 
BM-S-8, cujas atividades de perfu-
ração começaram no final de abril.

Depois da aquisição da área de 
Norte de Carcará, na 2ª Rodada 
de Partilha, a Equinor se tornou 
a operadora de toda a estrutura. 
Essas transações, permitiram o 
alinhamento de participações nas 

Equinor consolida posições no Brasil 
Norueguesa completa aquisição de participação em Roncador e conclui 
transações com ExxonMobil e Galp no bloco BM-S-8.
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duas licenças, pavimentando o 
caminho para um processo de uni-
tização num prazo adequado. 

Presente no Brasil desde 2001, 
a Equinor tem uma sólida posição 
no país, que foi definido como 
área prioritária para crescimento 
no longo prazo. Por conta disso, 
a companhia estabeleceu o Brasil 
como uma área de negócios sepa-
rada, com Margareth Øvrum será 
vice-presidente executiva da nova 
área a partir de outubro de 2018.

Com um portfólio diversificado 
no Brasil e atividades em todas as 
fases de desenvolvimento, de explo-
ração a produção, incluindo o bloco 

BM-C-33 (descoberta de Pão de 
Açúcar, em fase de avaliação), Pe-
regrino Fase 2 (fase de construção) 
e a planta solar de Apodi (fase de 
construção), a Equinor produz no 

País desde 2011, com o campo de 
Peregrino, na bacia de Campos. Ela 
é hoje a segunda maior operadora 
no Brasil, respondendo por 2,5% da 
produção doméstica de petróleo.

A QGEP Participações S.A anunciou 
o primeiro óleo do Campo de Atlan-
ta na bacia de Santos no dia 2 de 
maio. Operadora do bloco BS-4, com 
30% de participação, em parceria 
com a OGX (40%) e a Barra Energia 
(30%), a petroleira iniciou a produção 
através do poço 7-ATL-2HP-RJS que 
ainda está em fase de estabilização. 

O campo deverá atingir uma pro-
dução diária de 20.000 barris de óleo 
até o final do segundo trimestre atra-
vés de dois poços. O óleo está sen-
do produzido para o FPSO Petrojarl 
I, e será vendido para a Shell, que 
contratou a compra de todo o óleo 
do Sistema de Produção Antecipada 
(SPA) de Atlanta. 

"É com grande prazer que anun-
ciamos o início da produção em 
Atlanta, um Campo em que temos 
superado desafios técnicos de for-
ma bem-sucedida. Esse é o segun-
do ativo em produção da QGEP e 
contribuirá para o nosso fluxo de 
caixa operacional daqui para fren-
te”, afirmou Lincoln R. Guardado, 

CEO da QGEP.  “Este projeto tem 
um significado muito especial para 
todos nós, somos a primeira empresa 
brasileira independente operando em 
águas ultraprofundas, comprovando 
assim a nossa capacitação técnica e 
operacional", complementou 

Danilo Oliveira, diretor de Pro-
dução da QGEP, revelou que há 
previsão de novos poços.   "Ainda 
neste ano, o consórcio decidirá sobre 
a perfuração de um terceiro poço 
como parte do SPA, o que poderá 
acrescentar 10.000 barris por dia 
(bpd) à produção. Esta etapa nos for-
necerá elementos importantes para 
o sistema de produção definitivo em 
Atlanta, onde esperamos uma produ-

ção máxima de 
cerca de 75  mil 
bpd até 2021".

No dia 24 de 
maio, a petro-
leira divulgou 
uma  atualiza-
ção de estimati-
va de produção 

do Campo de Atlanta, considerando 
que a mesma ainda se encontra em 
período de estabilização. “A Compa-
nhia projeta uma estimativa de pro-
dução média para o SPA do Campo 
de Atlanta de 16 mil barris por dia, 
considerando dois poços produtores, 
após o período de estabilização. Esta 
projeção possui margem de variação 
de 10% (dez por cento) negativa ou 
positiva quando verificada a média 
diária em base anual.”

Localizado no bloco BS-4, na ba-
cia de Santos, Atlanta é um campo de 
óleo do pós-sal situado a 185 quilô-
metros da cidade do Rio de Janeiro, 
em lâmina d'água de aproximada-
mente 1.500 metros. Nesse mesmo 
bloco e com as mesmas parceiras, a 
QGEP também é operadora do cam-
po  de Oliva, também em desenvol-
vimento,  e do prospecto de Piapara, 
em fase de exploração. Ela tem 45% 
de participação no campo de Manati, 
operado pela Petrobras, na bacia de 
Camamu-Almada, em produção há 
mais de uma década.

QGEP inicia produção no campo 
de Atlanta É o primeiro ativo operado pela petroleira brasi-

leira a produzir na bacia de Santos.
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hot news

O PLENÁRIO da Câmara aprovou 
no dia 20 de junho, o texto-base da 
proposta que permite à Petrobras 
transferir até 70% de seu direito de 
exploração de 5 bilhões de barris de 
petróleo na área de cessão onero-
sa. O projeto também estipula regras 
para a revisão do contrato de cessão 
onerosa entre a União e a Petrobras. 
Os deputados rejeitaram cinco dos 
oito destaques propostos para alterar 

o projeto e a conclusão da votação 
ficou para a semana seguinte (26). 

A discussão da matéria já tinha 
sido concluída no dia anterior e, com 
a obstrução de deputados contrários, 
a votação foi adiada. O texto-base 
aprovado pelos deputados por 217 
votos a favor e 57 contra, além de 4 
abstenções, é uma proposta alterna-
tiva apresentada pelo deputado Fer-
nando Coelho Filho (DEM-PE) para 
o projeto de lei 8939/17, de autoria 
de do deputado José Carlos Aleluia 
(DEM-BA).

Com o avanço do horário, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) decidiu adiar a conclusão 
da análise dos destaques. Por volta 
das 22h, para evitar que a votação se 

estendesse por mais tempo e o quórum 
caísse, o deputado fluminense anun-
ciou que os três últimos destaques 
seriam votados na semana seguinte.

Os deputados em seguida vo-
taram a urgência para um projeto 
de decreto legislativo (PDC) que 
visa sustar uma resolução da Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP). A 
urgência foi rejeitada por não ter 
número regimental suficiente. Fo-
ram apenas 213 votos favor, 98 e 3 
abstenções. Para este tipo de projeto, 
era necessário maioria absoluta. O 
PDC 916/2018 suspende a obrigato-
riedade de que as usinas obtenham 
autorização da ANP para comercia-
lizar etanol diretamente aos postos 
de combustíveis.

Câmara aprova texto base que permite 
a Petrobras transferir ativos da cessão onerosa

• 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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Opep pode aumentar produção
OS MEMBROS da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) estão a discutir um acordo 
para aumentar a produção do cartel 

em 300 a 600 mil barris de petró-
leo por dia. Se o cartel, juntamente 
com os seus aliados - que incluem 
a Rússia – acordarem um aumento 

desta ordem, a elevação será muito 
inferior à inicialmente desejada 
pela Rússia, de 1,5 milhões de 
barris por dia.

Apesar de o Irã ter reiterado que 
se opõe a qualquer reversão dos 
cortes na produção, vários dirigen-
tes de outros países membros da 
OPEP têm-se mostrado optimistas 
com a possibilidade de fecharem 
um acordo, sinalizando que este é 
o momento certo para começar a 
retirar, de forma gradual, os cortes 
à oferta que foram iniciados no 
início de 2017.

Produção de óleo e LGN (em mbpd) - Brasil

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Bacia de Campos 1.162,16 1.140,8 1.111,88 1.117,88 1.099,00 1.057,00

Outras (offshore) 821,84 821,28 828,03 811,56 852,00 873,00

Total offshore 1.984,00 1962,08 1.939,91 1.929,43 1.952,00 1.930,00

Total onshore 141,60 142,19 144,24 138,50 138,00 135,00

Total Brasil 2.125,60 2.104,27 2.084,16 2.067,93 2.090,00 2.065,00

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

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Bacia de Campos 23.273,31 21.769,82 21.189,20 21.406,55 21.287,00 20.645,00

Outras (offshore) 41.050,85 42.585,90 42.511,10 40.181,09 40.811,00 42.639,00

Total offshore 63.629,11 64.355,72 63.700,30 61.587,63 62.098,00 63.283,00

Total onshore 14.299,83 14.339,00 16.775,20 16.521,83 16.943,00 17.654,00

Total Brasil 77.928,94 78.695,00 80.475,50 78.109,47 79.041,00 80.954,00

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

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

Exterior 60,22 60,6 61,12 61,09 58,00 59,00

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

Exterior 6.719,58 6.236,90 6.363,44 6.418,69 6.316,00 6.370,00

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

Brasil+Exterior 2.715,53 2.696,56 2.688,90 2.658,09 2.682,00 2.671,00

Produção da Petrobras de óleo, LGN e gás natural 
Período de 12/2017 a 05/2018

(*) 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$

22.06.201822.05.2018

22.06.201822.05.2018

22.06.2018

22.06.2018

22.05.2018

22.05.2018

3,7863,644

0,811,13

2,34-1,39

4,4134,293

Variação no período: -4,06% 

Variação no período: -13,66% 

Variação no período: 4,85% 

Variação no período: 1,78% 

 

Produção de países-membros da Opep e não membros – Junho/2016 a Maio/2018

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

Outros países
produtores
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De acordo com a Bloomberg, que 
cita fontes próximas das negocia-
ções, os responsáveis da OPEP 
também estão a trabalhar no sentido 
de atribuir à cooperação entre o car-
tel e os produtores aliados – o grupo 
OPEP+ - uma base permanente.

A perspectiva de tornar a 
Rússia, o maior exportador mun-
dial depois da Arábia Saudita, mais 
próxima da OPEP, poderia ajudar a 
convencer o Irã e a Venezuela, outro 
membro cético sobre a necessidade 
de retirar os cortes, a apoiar um 
maior nível de produção no segundo 
semestre do ano.

Este sábado, o ministro da 
Energia da Arábia Saudita Khalid 

Al-Falih esteve reunido com o seu 
homólogo russo Alexander Novak, 
que voltou a defender um aumen-
to da produção na ordem de 1,5 
milhões de barris por dia, partilhado 
"de forma proporcional" entre todos 
os membros. 

A chamada Opep+ foi formado em 
2016 pela Opep e 10 países aliados, 
sendo liderada informalmente pela 
Arábia Saudita. Com o objetivo de 
elevar os preços internacionais do 
barril do petróleo, o acordo estabele-
ceu a redução em 1,8 milhão de barris 
da produção diária dos signatários, 
distribuídos em cotas individuais e 
que todas as medidas tomadas pelo 
grupo tinham de ser unânimes.

R$ 52,34 R$ 48,01

R$
28,42

R$
16,20

R$
24,71

FRASES

R$
46,13

R$
17,76

R$
16,00

R$
15,11

R$
50,74

PETRÓLEO BRENT (US$)

PETRÓLEO WTI (US$)

PETROBRAS

CPFL BRASKEM

VALE (ON)

PERÍODO: 22.05.2018 a 22.06.2018 | AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES

ON

ON

PN

PNA

22.06.201822.05.2018

22.06.201822.05.2018

75,5579,57

68,5872,13

Variação no período: -4,63% 

Variação no período: -5,07% 

Variação no período: -2,30% 

Variação no período: -9,42% 

Variação no período: 0,06% 

Variação no período: -39,56% 

Variação no período: 8,77% 

22.05.2018 22.06.2018

"O que a gente vê no horizonte 
de dez anos é uma dificuldade 
em novos investimentos de 
refino e que nós estaremos 
exportando algo em torno de 3 
milhões de barris de petróleo 
em 2026. Além de ser um 
grande produtor, que já é 
muito importante, nós seremos 
um grande exportador, 
exportando 3 milhões de barris 
de petróleo por dia. Isso fará 
com que o Brasil esteja entre 
os cinco maiores exportadores 
de petróleo do mundo. Muito 
possivelmente estaremos 
atrás apenas, em nível de 
exportação, da Arábia Saudita, 
Rússia, Iraque e Canadá."

"Sem dúvida, o Brasil vai ter 
ainda uma participação bem 
maior neste mundo do petróleo 
do que a que ele tem atualmente 
e do que está sendo projetado 
pela Agência Internacional de 
Energia para 2018. Pode subir 
mais no ranking."

"Essas reservas do pré-sal, 
além de serem de baixo 
risco exploratório, são 
áreas de grandes volumes. 
Na verdade, isso aumenta 
muito a atratividade das 
empresas internacionais em 
investir no Brasil na área de 
exploração e produção. Outro 
fator é a segurança jurídica 
e regulatória que existe no 
Brasil, diferente de outros 
países produtores de petróleo."

José Mauro Ferreira Coelho, diretor de 

Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

da Empresa de Pesquisas Energéticas 

(EPE), Agência Brasil, 20/06/2018
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O MERCADO INTERNACIONAL 
DE PETRÓLEO: dos fundamentos 
de mercado à geopolítica

Fernanda Delgado 
é da FGV Energia

Após um período em que os fundamentos de mercado regeram 
os preços, ou seja, o balanceamento de oferta e demanda era 
fruto, sobretudo, da dinâmica do petróleo como uma commodi-

ty, os aspectos geopolíticos da oferta estão retomando sua relevância 
na determinação dos preços; i.e., a OPEP está retomando seu poder 
discricionário sobre o mercado de petróleo. Nessa visão, tal retorno à 
geopolítica dura (Szklo e Machado, 2008) seria explicado por condi-
cionantes geopolíticos, exacerbados, pari passu, ao declínio dos es-
toques americanos de petróleo. O Oriente Médio é o epicentro desse 
risco, mas a Venezuela também contribui sobremaneira, uma vez que 
sua indústria petrolífera precisa de investimentos e o colapso econô-
mico e a situação política volátil do país levaram a um rápido declínio 
da produção. Esses condicionantes permitiriam à OPEP intervir mais 
fortemente no balanceamento de mercado, dotando-a, novamente, de 
um significativo poder de determinação dos preços de petróleo.

No Oriente Médio, o Irã viu-se novamente embargado pelos EUA, 
o que removeu 1 milhão de barris de petróleo diários da oferta inter-
nacional. A decisão de regular as atividades nucleares do Irã mudou 
o foco da análise do mercado de óleo de fundamentos econômicos 
de oferta e demanda para a geopolítica. Em um primeiro momento, 
há uma incerteza compreensível sobre seu potencial impacto nas 
exportações de óleo do Irã, que atualmente giram em torno de 2,4 
milhões de barris por dia (IEA, 2018). Quando sanções foram impos-
tas em 2002, as exportações do Irã caíram em 1,2 milhão de barris por 
dia. Atualmente, outros produtores como a Venezuela ou o México 
não conseguem aumentar produção a curto prazo, mas parte dos 1,5 
milhão de barris cortados por outros produtores dentro do Acordo de 
Viena podem estar disponíveis para suprir os mercados.

Uma declaração da Arábia Saudita logo após o anúncio americano 
reconheceu a necessidade de se trabalhar junto a produtores e consu-
midores para mitigar possíveis quedas de oferta. Isso é especialmente 
bem-vindo, pois a possibilidade de menores exportações iranianas 
não é o único risco de oferta no mercado hoje. A Arábia Saudita tem 
buscado reformas econômicas, religiosas e sociais, levando o reino 
a, assertivamente, reduzir a influência iraniana, com apoio dos EUA. 
Além disso, os cortes de produção propostos pelos sauditas visam in-
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crementar os preços no mercado internacional, com 
foco na abertura de capitais da Saudi Aramco. Ain-
da pelo lado da oferta, a estimativa do EIA para o 
crescimento da produção não OPEP é de 2MMb/d 
em 2018 e de 1,4MMb/d para 2019, incluindo 
nestas projeções um possível modesto aumento da 
produção russa, visto como uma contribuição para 
compensar a perda de produção do Irã e da Vene-
zuela. No entanto, mesmo que as ofertas de Irã/
Venezuela sejam contrabalançadas, esse ajuste fino 
no mercado no próximo ano pode levar a preços 
mais altos, no caso de novas perturbações.

Na Venezuela, o declínio da produção de óleo 
está acelerando e, até o final de 2018, poderá ter 
caído em centenas de milhares de barris por dia. 
Os dados da IEA (2018) mostram que a produção 
da Venezuela está 550 mil barris por dia menor 
do que seu objetivo dentro do Acordo de Viena, 
e esse “excesso” é mais que o compromisso total 
da Arábia Saudita. A possível deficiência de ofer-
ta dupla representada por Irã e Venezuela pode 
apresentar um desafio enorme para produtores 
evitarem fortes aumentos no preço e preenche-
rem o vácuo.

A produção bruta da OPEP diminuiu em 130 mil 
barris por dia em abril, para 31,65 milhões de barris 
por dia, devido a mais declínios na Venezuela e 
menor desempenho na África, além da artificial es-
cassez criada pelos cortes de produção. Mesmo que 
a expectativa da reunião da OPEP em 22 de junho 
seja de suavização da restrição de oferta, os riscos 
de declínios adicionais na produção da Venezuela, 
principalmente, indicam elevação da produção e 
preços do barril mantendo-se acima de 70 dólares.

Segundo a IEA (2018) o crescimento global da 
demanda por petróleo para 2018 sofreu ajuste leve, 
de 1,5 milhão de barris por dia para 1,4 milhão de 
barris por dia. Embora dados recentes confirmem 

crescimento forte no primeiro trimestre de 2018 
e no início do segundo trimestre, espera-se uma 
retração na segunda metade de 2018, atribuível a 
preços de óleo mais altos. Espera-se que a deman-
da mundial de petróleo fique na média de 99,2 
milhões de barris por dia em 2018.

Já a oferta global de petróleo manteve-se es-
tável, com cerca de 98 milhões de barris por dia. 
Desempenho robusto de não membros da OPEP 
compensou a menor produção da OPEP. Cresci-
mento forte fora da OPEP, liderado pelos EUA, 
aumentou a oferta global em 1,78 milhão de barris 
por dia em relação a um ano atrás. Produção não 
OPEP crescerá em 1,87 milhão de barris por dia em 
2018, uma taxa levemente maior do que a relatada 
no mês passado.

Com base nas evidências geopolíticas e enten-
dendo que o IPO da estatal saudita só deverá ocor-
rer ao final de 2018, os indícios levam a concluir 
que o novo patamar de preços deve se manter. No 
curto prazo, se espera uma queda ainda maior dos 
estoques mundiais, corroborando o ambiente atual 
de preços. Entretanto, a expectativa para 2019 é 
de crescimento de produção e desaceleração da 
demanda global, mesmo que os riscos geopolíticos 
se mantenham para 2019, assim como os cortes de 
produção da OPEP.

Para o Brasil, mesmo com as alterações de pe-
riodicidade de ajuste de preço dos derivados, e arti-
ficiais reduções de preço do diesel, haverá a manu-
tenção do vínculo externo-doméstico do preço dos 
derivados aos preços do óleo no mercado interna-
cional. Adicionados à desvalorização do real, e na 
ausência de reformas estruturais, as manobras para 
absorção das oscilações internacionais de preços de 
petróleo se restringem à manipulação da CIDE, até 
que se observe a entrada de mais agentes refinado-
res criando concorrência.
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É preciso fechar essa conta

SÉTIMO MAIOR consumidor de pe-
tróleo no mundo, segundo a Agência 
Internacional de Energia (EIA, na sigla 
em inglês), o Brasil não tem motivos 
para festejar o fato de ter subido um 
degrau no ranking dos maiores produ-
tores de petróleo da instituição norte-
-americana, que fez essa seleção em 
abril, baseada em dados de 2017.  

“Entre outros países fora da Orga-
nização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), o Canadá e o Brasil 
também deverão experimentar um 
crescimento significativo na produ-
ção de petróleo em 2019”, diz outro 
estudo da EIA, publicado no dia 15 
de junho (U.S. Energy Information 
Administration, Short-Term Energy 
Outlook),  sinalizando que a percepção 
da agência é de crescimento contínuo 
da produção da produção brasileira.

No andar da carruagem, mesmo 
com a produção crescente, o Brasil 
poderá vir a enfrentar uma crise sem 
precedentes de abastecimento, devi-
do à dependência de derivados, pois 
continua importando mais derivados 
do que produz.

O fato de superar o Kuwait, mem-
bro da Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep), que 
produziu 3,1 milhões de barris, não 
pode ser visto como uma grande con-
quista, uma vez que o que levou o 
Brasil a ‘buscar o caminho do mar’ 
na E&P offshore foi justamente a au-
tossuficiência em petróleo. Agora, 
precisa ter o mínimo de autonomia 
em derivados ou pelo menos garantir 
o abastecimento de combustíveis e 
outros energéticos essenciais, como 
o gás de cozinha (GLP), a preços de-
centes no mercado nacional.

O desinvestimento da Petrobras no 
setor de refino, alinhado com a política 
de governo de flexibilizar esse setor 
bem como o do gás natural, acabou 

por gerar uma situação delicada.  A 
expectativa da própria Petrobras é 
de crescimento da produção de óleo 
e gás natural nos próximos anos: 2,9 

Brasil: 7º maior consumidor e 9º maior produtor de petróleo no mundo.
por Beatriz Cardoso
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milhões de barris de óleo até 2022, 
somando 3,4 milhões de boe/dia (in-
cluindo o gás natural).

O diretor de Estudos de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis da Empresa 
de Pesquisas Energéticas (EPE), 
José Mauro Coelho vai mais além, 
acreditando que, com as operações 
das oil companies que vieram para o 
país atraídas pelo pré-sal, até 2026 a 
produção brasileira atinja 5,2 milhões 
de barris diários de petróleo. Ou seja: 
que o país em uma década produza o 
dobro se comparado aos 2,7 milhões 
de barris por dia que extraia em de-
zembro de 2016.

Mas a projeção da EPE é de que o 
país acabe por amargar uma situação 
difícil, pois ao posicionar-se como um 
dos grandes exportadores de petróleo 
do mundo – mais de 3,3 milhões de 
barris/dia –, poderá ser obrigado a 
importar derivados para atender ao 
aumento do consumo de combustíveis. 

“Sem novos investimentos no au-
mento da capacidade de refino, em 
2026 o Brasil será um forte impor-
tador de derivados, o que não é bom 
termos estratégicos. E os derivados 
no mercado internacional têm um pre-
ço superior ao da cotação do petróleo 
cru”, pontua José Mauro.

As projeções da EPE são que o 
país deverá ter de importar em torno 
de 800 mil barris diários de combus-
tíveis, em especial óleo diesel, bem 
como o GLP, nafta, gasolina e QAV 
(de aviação). Um cenário que já vem 
sendo sinalizado pela própria Petro-
bras, em seus resultados, com saldo 
positivo para o óleo cru e déficit nos 
derivados.

Esse descompasso tem sido 
destacado pela diretoria da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), em suas 
apresentações em diversas entidades 
empresariais e também em missões 
no exterior, como uma oportunidade 
para aqueles que desejam investir em 
projetos em logística, biocombustíveis 
e refino. 
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A INDÚSTRIA 
precisa mostrar 
sua relevância
Na presidência do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

(IBP) desde março, José Firmo tem reiterado que sua gestão vai focar na 

inovação como a melhor forma da indústria de óleo e gás alcançar a com-

petitividade. Engenheiro, com MBA em Administração de Empresas pela 

Rotterdam School of Management da Universidade Erasmus (Holanda), 

Firmo, que é vice-presidente da Seadrill, vai conciliar essa dupla gestão 

(IBP é uma atividade pro-bono, frisa o executivo) respaldado em seus mais 

de 25 anos de experiência na área de serviços da indústria de óleo e gás. 

“Sou um brasileiro que acumulou muita experiência internacional, e tenho 

como drive de ajudar a maximizar o valor e os benefícios que o Brasil pode 

extrair desse potencial extraordinário da indústria de óleo e gás”, pontua 

nessa entrevista exclusiva à TN Petroleo.
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por Beatriz Cardoso

TN Petróleo – Você entrou para a 
diretoria do IBP em março, foi indi-
cado em junho para a presidência, 
eleito em assembleia Geral Extra-
ordinária no dia 4 de agosto, por 
unanimidade, antes do prazo usual 
e será o primeiro dirigente do IBP a 
vir de uma prestadora de serviços 
da cadeia de óleo e gás, como desta-
cou Camargo. O que isso represen-
ta? O que mudou: o IBP, a indústria, 
a cadeia produtiva?
José Firmo  - O IBP sempre teve 
diretores de área de serviços e de 

outras áreas, como o downstream. 
Fui convidado pelo Jorge Camargo 
(ex-presidente do IBP), argumentando 
que seria importante ter alguém sem 
a visão tradicional do E&P. O setor de 
petróleo vive um momento de abertu-
ra e o Conselho considerou oportuna 
a vinda de alguém que tivesse afinida-
de com a área de E&P, independente 
de qual segmento essa pessoa viesse.

Há uma nova correlação de forças 
entre as entidades do setor de óleo 
e gás, uma vez que ele é cada vez 

maior e há um número maior de 
entidades representativas?
Nosso interesse é trabalhar, cada 
vez de modo integrado, para mostrar 
para a sociedade a relevância da 
nossa indústria.

Você vai se licenciar da vice-presi-
dência da Seadrill?
Vou conciliar as duas tarefas e honrar 
a missão de presidir o IBP – que é 
uma atividade pro-bono - neste mo-
mento tão importante para a indústria 
de óleo e gás e para o país. 
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José Firmo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
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Como diretor-presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de 
Serviços de Petróleo (Abespetro) 
você alavancou a entidade, que 
completou dez anos, aproximando-a 
ainda mais do IBP. Essa proximidade 
contribuiu para a indicação a presi-
dência do IBP? A Abespetro foi uma 
plataforma?
A Abespetro me inspirou para esse 
trabalho institucional. O mais fasci-
nante desse trabalho é quando você 
consegue ver um avanço, os benefí-
cios para a indústria. E essa expe-
riência vem, sem dúvida, da minha 

atuação na Abespetro, da qual meu 
orgulho muito.

Ouvi de dirigentes importantes da 
indústria, que nesse momento de 
forte transformação, o setor e o IBP 
precisa ter maior sinergia com as 
entidades representativas dos diver-
sos segmentos da cadeia produtiva 
de óleo e gás. Esse será um de seus 
desafios e uma das razões de você 
estar à frente do instituto?
Como já mencionei, nosso desejo é 
mostrar para a sociedade a relevância 
da indústria brasileira de óleo e gás 

e como o setor pode ajudar o país a 
retomar o crescimento.

De que forma a experiência adquirida 
à frente da Abespetro vai facilitar 
ou ajuda-lo no comando da chamada 
Casa da Nossa Indústria, uma vez 
que você hoje representa aqueles que 
no passado eram os contratantes das 
empresas associadas à Abespetro?
Buscamos somar forças e trabalhar 
de modo integrado para nos prepara-
mos para os desafios à frente e tornar 
toda a cadeia de óleo e gás mais 
competitiva. 
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Ao ser eleito, você disse que espera 
agregar uma certa “dose de ino-
vação”. O que você espera inovar 
no IBP? O que você acredita que 
pode trazer de novo, com essa visão 
diferenciada que tem como prestador 
de serviços da cadeia de óleo e gás, 
com quase três décadas nessa área?
Sim. Vamos focar na inovação como 
forma de alcançar a competitividade e 
essa será uma prioridade absoluta do 
IBP. No caso da gestão do IBP, a pri-
meira inovação que pretendemos in-
troduzir está mais na forma de como 
vamos nos comunicar e expressar a 
relevância do setor de óleo e gás e a 
nossa contribuição para a sociedade.

O IBP completou 60 anos e passou 
por uma grande reestruturação, fruto 
da própria transformação da indústria 
de óleo e gás no Brasil, com as alte-
rações na política de E&P, conteúdo 
local e calendário de leiloes, e no 
mundo, em função da economia de 
baixo carbono. Falando um pouco do 
cenário local, na sua visão, quais os 
grandes desafios que o IBP tem pela 
frente? E quais as grandes vanta-
gens, em função desses 60 anos de 
atividades ininterruptas?
O setor de energia passa por uma 
profunda transformação. Em algum 
momento nas próximas décadas 
chegaremos ao pico de demanda por 
petróleo. A partir de então, poderá 
haver um declínio da demanda. Em 
paralelo, ocorre aumento dos combus-
tíveis renováveis na matriz energética 
e o comprometimento dos países na 
COP 21 com uma economia de baixo 
carbono. Por isso, não podemos 
perder essa janela de oportunidade. 
Temos de repensar o setor e nos 
adaptar a transformações. O Brasil 
tem uma riqueza geológica e temos 
de nos preparar para não perder a 
oportunidade de transformar esse 
grande potencial em reservas a fim 
de maximizar esse enorme potencial 
e convertê-lo em riqueza para o país. 
Cabe ao Brasil acompanhar o ritmo 

acelerado das mudanças no mundo 
e fazer ajustes nos campos fiscal e 
regulatório, por exemplo, para extrair 
o máximo de valor. A experiência de 
60 anos do IBP é um ativo importante 
nesse processo.

A expectativa é de que haverá uma 
mudança radical no perfil da indús-
tria, em função do própria desinves-
timento da Petrobras em segmentos 
como o de gás natural, downstream, 
etc. Tanto que o IBP se reestruturou 
e criou secretarias executivas nessas 
áreas. Como ser o representante de 
tantos players em tantos segmentos?
O IBP está preparado e estruturado 
para atuar nessas diversas frentes. 
No ano passado, criamos uma Se-
cretaria Executiva de Downstream e 
ampliamos a área para dar conta das 
novas demandas do mercado. Além 
disso, contamos com profissionais 
experientes e jovens talentos, tanto na 
equipe do IBP, como nos milhares de 
voluntários que atuam em nossas co-
missões para cumprir a nossa missão 
de representar os diversos elos da 
cadeia de óleo e gás.

O IBP também vem ampliando a sua 
atuação no campo do advocacy. Ou 
seja: tem buscado cada vez mais ter 
voz, defender mais de perto e em 
todas as instâncias os interesses dos 
seus associados. Você também fazia 
isso na Abespetro. Esse é um dos 
papéis que o IBP pretende reforçar 
sob a sua direção, como sinalizam as 
reuniões com o ministro de Minas e 
Energia Moreira Franco?
O IBP já cumpria esse papel e esta-
mos reforçando nossa atuação e en-
gajamento com os diversos stakehol-
ders do setor, mas, mais uma vez, a 
nossa prioridade neste ano é mostrar 
a relevância da nossa indústria tanto 
na economia, no segmento industrial, 
na arrecadação de estados, municí-
pios e da União e, sobretudo, na vida 
das pessoas. Estamos presentes em 
quase tudo: de cosméticos a pneus; 

de fármacos a utensílios domésticos 
de plásticos. Precisamos levar esse 
conhecimento à sociedade.

E quanto ao papel de entidade téc-
nica, geradora e disseminadora do 
conhecimento, consolidado nesses 60 
anos. Vocês pretendem deixar esse 
papel com as comissões e a universi-
dade corporativa?
As comissões técnicas são a base do 
conhecimento do IBP, o nosso DNA. 
São fruto da dedicação – voluntária 
- de profissionais dos mais diversos 
elos do setor de óleo e gás que geram 
insumos para as atividades desen-
volvidas pelo IBP: eventos, cursos, 
normas técnicas, publicações. Hoje, 
temos mais de 37 comissões e 1.100 
profissionais atuantes. A indústria 
mudou e seguimos evoluindo em 
conjunto. Capacitação é uma peça 
fundamental dessa engrenagem e o 
IBP vem se estruturando para atender 
as novas demandas. A universidade 
corporativa é um projeto focado nesse 
desenvolvimento.

Qual a proposta dessa universidade? 
Como ela irá se chamar e o porquê 
dessa iniciativa?
A UnIBP é a Universidade do Setor 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 
É o nosso grande projeto de edu-
cação para este ano, uma evolução 
do trabalho que temos realizado ao 
longo da história do IBP na área de 
treinamento. Estruturamos parcerias 
importantes com a USP e a PUC-Rio. 
E o IBP tem uma responsabilidade de 
contribuir para a capacitação de uma 
nova geração de profissionais que 
serão responsáveis pelo futuro da 
indústria de óleo e gás no Brasil. 

A questão do conteúdo local e do 
licenciamento ambiental ainda geram 
muita discussão.  No primeiro caso, 
ainda não se chegou a um consenso, 
que satisfaça a todos os segmentos: 
operadores e fornecedores. Isso 
será possível? 
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 O futuro do conteúdo local precisa 
ser discutido e temos de nos planejar 
para avançar em tecnologia e nos 
preparar para o aumento da demanda 
quando os campos arrematados nos 
últimos leilões vão entrar em fase de 
desenvolvimento. Temos oportunidade 
de sentar e planejar, em cinco e seis 
anos, as melhores práticas e buscar 
o conteúdo vocacional da indústria, 
com mais inovação e tecnologia, 
assegurando que teremos capacidade 
de atender à demanda futura. Estou 
falando de indústria 4.0, do uso da in-
teligência artificial, manutenção predi-
tiva, entre outros. No que diz respeito 
à política, acredito que vamos chegar 
a um bom termo, como já ocorreu 
com a simplificação das regras de 
conteúdo local no ano passado.

No segundo caso, vimos que o licen-
ciamento ambiental continua sendo 
um dos maiores entraves, tanto em 
termos de tempo (longo) quando 
de impasse. Há casos de estudos 
ambientais rejeitados mais de uma 
vez, relatados pelo IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) o 
que mostra que não são assim tão 
confiáveis. Fala-se em simplificar 
processos, instituir ritos de acor-
do com a complexidade dos ativos 

(rito simples para menor risco, rito 
complexo para maior risco, etc.). De 
que forma o IBP pode contribuir para 
essa discussão?
O licenciamento é uma engrena-
gem fundamental para desenvolver 
um projeto de E&P, sem ela não há 
avanço. Por isso, defendemos um li-
cenciamento qualificado, de altíssimo 
nível, que assegure todas as compen-
sações, reparações e estudos previs-
tos. Nosso objetivo é devolver a área, 
ao final de nossas operações, nas 
mesmas condições que a encontra-
mos. Esse é o objetivo e o mandato 
que as empresas dão a todos os exe-
cutivos do setor, que sempre prezam 
pela sustentabilidade. Queremos 
construir uma relação de confiança, 
um trabalho de cooperação e parce-
ria com os órgãos ambientais. O IBP 
junto com os demais agentes pode 
ajudar a avançar muito na objetivi-
dade do licenciamento. Assegurar 
que existe um conhecimento anterior 
do requerimento e, dessa forma, 
uma avaliação criteriosa sobre se as 
exigências foram atendidas.

Você é um engenheiro eletrome-
cânico com pós-graduação em 
Administração de empresas com 
sólida carreira internacional. Como 
você se define hoje: um empreen-

dedor? Alguém que gosta de novos 
desafios?
Sou um brasileiro que acumulou mui-
ta experiência internacional, e tenho 
como drive de ajudar a maximizar 
o valor e os benefícios que o Brasil 
pode extrair desse potencial extra-
ordinário da indústria de óleo e gás. 
Toda essa experiência lá fora conta, 
sinto que posso colaborar para trazer 
as melhores práticas de gestão e de 
uso da tecnologia, vi muita coisa que 
funcionou em outros países. Preci-
samos maximizar a transformação 
dessas reservas em riqueza para a 
sociedade.

Qual a mensagem que você gostaria 
de dar ao mercado?
A nossa prioridade neste ano é 
mostrar a relevância da nossa 
indústria para a sociedade e o im-
pacto significativo para a economia 
brasileira, a geração de emprego 
e renda, a inovação tecnológica, 
e o desenvolvimento de pessoas. 
Precisamos nos comunicar melhor 
e levar todo esse conhecimento aos 
diversos stakeholders. É preciso 
também engajar nos avanços do 
debate das mudanças climáticas e 
integrar os elos da cadeia de óleo 
e gás na discussão do futuro da 
matriz energética brasileira.

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.
Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo

José Firmo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
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4ª rodada do pré-sal

Leilão confirma que

O PRÉ-SAL 
É O GRANDE 
NEGÓCIO
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por Beatriz Cardoso
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Em cerca de uma hora e meia de leilão propriamente 

dito, devido a atraso e discursos políticos de autori-

dades presentes, a 4ª Rodada de Licitação no regi-

me de Partilha de Produção, realizada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) deixou claro que, independente do regime de 

exploração (partilha ou concessão), o pré-sal é um 

dos mais atraentes investimentos para a indústria 

mundial de óleo e gás.

TN Petróleo 119    21  

 4ª RODADA DE LICITAÇÃO
NO REGIME DE PARTILHA
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O
s números e resul-
tados da quarta 
rodada de parti-
lha da produção, 
realizada no dia 
7 de junho pela 

ANP, que arrecadou R$ 3,15 bi-
lhões em bônus de assinatura e 
vai gerar R$738 milhões em in-
vestimentos durante a fase ex-
ploratória não refletem apenas 
o sucesso do leilão e da estraté-
gia de atração de investimentos 
que, segundo o diretor geral da 
ANP, Decio Oddone, vão fazer do 
país “o maior polo de exploração 
e produção de petróleo offshore 
do mundo nos próximos anos”.  

Propalado como a ‘grande 
janela de oportunidade’ para o 
Brasil, o leilão do pré-sal, como 
já ficou mundialmente conhecida 
a licitação de áreas dessa nova 
fronteira, na qual os campos hoje 
em operação têm uma produtivi-
dade ímpar –de 30 mil barris boe/
dia por poço –, deixou claro, que 
os investidores (as oil companies) 
não estão aqui por tanto esforço do 
governo, das autoridades do setor 
de óleo e gás ou das entidades 
empresariais.

No jogo de alto risco da indús-
tria de óleo e gás, o pré-sal é uma 
carta alta, mas representa uma 

oportunidade de negócio quase 
imperdível, considerando sua pro-
dutividade e retorno quase certo, 
aferida por quem já se aventurou 
nessa fronteira. Os números confir-
mam isso: dos 30 poços com maior 
produção no país, todos no pré-sal, 
mais de 20 extraem acima de 30 
mil boe/dia de óleo e gas natural. 
Os 30 poços de maior produção 
do país, todos do pré-sal, extraem 
quase 800 mil barris dia de óleo.

Em abril, um único poço de 
Mero, no noroeste de Libra, pri-
meiro bloco leiloado no regime de 
partilha, produziu uma média diá-
ria de 50 mil barris de óleo equiva-
lente (petróleo e gás natural). Com 
3,5 bilhões de barris de óleo em 
reservas recuperáveis declaradas 
comercialmente em dezembro de 
2017, Mero é apenas um dos re-
servatórios de Libra, do consórcio 
formado pela Petrobras (40%), a 
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4ª rodada do pré-sal
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 BLOCOS ARREMATADOS NA 15ª RODADA

Empresas cadastradas 

Resultado final
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holandesa Shell (20%), a francesa 
Total (20%) e as chinesas CNPC 
(10%) e CNOOC Limited (10%). 

Se não fosse assim tão atrativo, 
não teríamos um número recorde 
de empresas habilitadas (16), en-
tre as maiores do setor de petróleo 
e gás no mundo, duas das quais 
sem operações no Brasil (a mala-
siana Petronas Carigali e a alemã 
DEA Deutsche Erdoel AG), para 
um leilão de apenas quatro blocos. 

E uma forte disputa envolven-
do gigantes como ExxonMobil, 
Shell, Statoil, BP, Chevron, Total, 
Qatar Petroleo, CNPC e CNOOC 
em dois dos três blocos arremata-
dos. Nem o ágio médio de 202,3% 
de óleo excedente, que é o que 
define a oferta vencedora. O óleo 
excedente é a parcela da produção 
de petróleo e/ou gás natural que o 
consórcio vencedor se compromete 
a repartir com a União, resultante 
da diferença entre o volume total 
da produção e as parcelas relativas 
ao custo em óleo e aos royalties 
devidos. Ou seja, o quanto do pe-

tróleo ou gás que ‘sobra’, uma vez 
‘descontado’ o correspondente aos 
custos e aos investimentos reali-
zados pela empresa(s) na execu-
ção das atividades de exploração, 
produção e desativação das insta-
lações e pagamento dos tributos.

Se não acreditassem no enor-
me potencial do pré-sal, a norte-
-americana ExxonMobil Explora-
ção Brasil, a norueguesa Statoil e 
a portuguesa Petrogal não teriam 
oferecido pela primeira área ofer-
tada, Uirapuru, na bacia de Santos, 
75,49% de óleo excedente, quase 
2,5 vezes os 22,18% de percentual 
mínimo estipulado pela ANP, por 
uma área de 1.285 km2, que está 
colado ao Norte de Carcará, lei-
loado na rodada anterior e que é 
operado pelo consórcio vencedor. 

Com um ágio de 240,35%, o 
trio desbancou, ainda que por pou-
co, a Petrobras, que com 45% de 
participação, comandava consór-
cio formado com a Total e BP, que 
ofereceu 72,45%. Também ficou a 
ver navios o consórcio integrado 

pela Qatar Petroleum, Chevron e 
Shell (72,05%). E como o pré-sal 
parece ser mesmo um negócio 
da China, a dupla de petroleiras 
CNODC e CNOOC (68,15%), só-
cias de Libra, vieram com sede ao 
leilão, dando um lance individual 
pelo bloco, sem sucesso.

Ganhou 1 e levou 3
A Petrobras, que já havia co-

municado que iria se fazer valer 
da lei que lhe dá preferência na 
aquisição e operação de blocos 
ofertados sob o regime de parti-
lha, em pouco mais de 10 minu-
tos de reunião fechada confirmou 
seu interesse e ficou com 30% de 
participação (15% a menos que 
pretendia) em Uirapuru e manteve 
a operação do bloco, pelo qual o 
consórcio pagou R$ 2,65 bilhões 
de bônus de assinatura.

 Ao acompanhar a oferta vence-
dora, a petroleira brasileira deixou 
de desembolsar de imediato R$397 
milhões em bônus de assinatura 
(em relação ao percentual de seu 
consórcio). Valor superior aos R$ 
246 milhões de investimentos mí-
nimos (o programa exploratório 
mínimo/PEM) previstos no período 
de exploração. 

Ela repetiria o gesto no blo-
co de Três Marias, na bacia de 
Santos, que recebeu do consór-
cio formado pela Chevron (30%) 
e Shell (40%), oferta de 49,95% 
de óleo excedente – um ágio de 
500,36%% em relação ao percen-
tual mínimo exigido pela agência 
no edital (8,32%).  A estatal, que 
havia oferecido 18% de óleo ex-
cedente em proposta formulada 
juntamente com a BP e a Total, 
teve que negociar com o consórcio 
vencedor a participação (30%) e 
operação do bloco. Bem diferente 
do primeiro caso, foram mais de 
20 minutos de conversas na sala 
fechada, até a retomada do leilão 
e anúncio formal do resultado. As 

Décio Oddone, diretor geral da ANP e João Vicente Carvalho, secretário 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no MME.

4ª rodada do pré-sal
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três petroleiras vão pagar bônus 
mínimo de R$100 milhões.

A Petrobras arrematou ain-
da, com 45% de participação, em 
consórcio com a Statoil (25%) e 
BP Energy (30%), o bloco Dois Ir-
mãos, na bacia de Campos, pelo 
qual ofereceu 16,43% de exceden-
te de óleo. Sem ágio, o consórcio 
pagou R$ 400 milhões de bônus 
de assinatura desse bloco, que terá 
um PEM de R$95 milhões. Dois 
Irmãos fica à direita do bloco Alto 
de Cabo Frio Central, adquirido na 
rodada anterior pela estatal, em 
parceria com a BP Energia (50% 
cada uma), reforçando a estratégia 
da petroleira de estabelecer um 
corredor de produção conectando 
as duas bacias. 

Com esse lance e o exercício 
da preferência nas duas outras 
ofertas, a Petrobras não somente 
foi a grande protagonista como 
também sinalizou que a mudança 
de direção dias antes do leilão na 
alteravam os planos estratégicos 
na área de exploração e produção, 
core business da companhia. “A 
nossa avaliação é muito positiva. 
Somos operadores das três áreas e 
temos um longo histórico de rela-
cionamento com as empresas com 
as quais vamos participar nos con-
sórcios. Estamos extremamente sa-
tisfeitos”, afirmou Ivan Monteiro, 
no primeiro evento público como 
presidente da petroleira brasileira. 

No total, a estatal vai dispen-
der R$ 1,005 bilhão (cerca de R$ 
207 milhões a menos do que gasta-
ria se tivesse tido todas as propos-
tas vencedoras), que representa 
0,4% dos investimentos previstos 
no Plano de Negócios e Gestão 
2018-2022.O valor, segundo a es-
tatal, será remanejado dentro do 
orçamento aprovado.

Equinor avança
A norueguesa Equinor, que 

disputou os blocos ainda sob o 

nome de Statoil, foi a segunda 
grande vencedora dessa roda-
da, passando a incorporar ao 
seu portfólio a participação nos 
blocos Dois Irmãos, na bacia de 
Campos, e Uirapuru (Santos). 
Este último é vizinho dos blo-
cos BM-S-8 e Norte de Carcará, 
onde a Equinor e os parceiros 
(ExxonMobil e Galp) estão con-
duzindo atividades de perfuração 
no momento. Já Dois Irmãos fica 
nas adjacências de quatro blocos 
recentemente adquiridos pela 
Equinor no 15ª Rodada de con-
cessão da ANP.

“Nós estamos muito satisfei-
tos com as oportunidades que 
asseguramos na 4ª Rodada”, a-
firma Tim Dodson, vice-presi-
dente executivo de Exploração. 
“As prolíficas bacias no offshore 
brasileiro representam ativos 
exploratórios de primeira linha. 
Os resultados desta rodada e das 
anteriores adicionaram áreas de 
grande potencial para o nosso 
portfólio de exploração”, diz o 
executivo.

“Essas aquisições fortalecem 
ainda mais nossa posição no Bra-
sil, considerado um país-chave 
para a Equinor. Estamos ansiosos 
para trabalhar com nossos parcei-
ros, as autoridades brasileiras e a 
PPPSA no desenvolvimento des-
se novo cluster.”, afirma Anders 
Opedal, presidente da Equinor 
no Brasil.

Uirapuru é um ativo de altís-
simo valor e que representa uma 
oportunidade única para nós”, afir-
mou Steve Greenlee, presidente da 
ExxonMobil Exploration Company, 
que arrematou o bloco junto com 
Petrobras, Equinor e Petrogal. “O 
Brasil continua sendo um investi-
mento chave para a companhia e 
esperamos com interesse explorar 
e desenvolver estes recursos de pri-
meira linha com nossos parceiros 
e com o governo”.

Isolamento estratégico
Realizado em um hotel a 35 qui-

lômetros do Centro da cidade do Rio 
de Janeiro (para evitar manifesta-
ções contrárias ao leilão de blocos 
do pré-sal, como ocorreu no ano 
passado), o isolamento abriu espaço 
para discursos políticos do minis-
tro de Minas e Energia, Wellington 
Moreira Franco, e da Secretaria-
-Geral da Presidência da República, 
Ronaldo Fonseca de Souza. 

O diretor da ANP, Décio Oddo-
ne afirmou que o sucesso desse 
leilão será sentido daqui a alguns 
anos. “Vamos ver o resultado disso 
no futuro, por meio da produção 
de petróleo e gás, geração de em-

pregos, royalties e 
tributos. As recei-
tas esperadas pela 
União, estados e 
munic íp ios  vão 
crescer em R$ 40 
bilhões a mais do 
que o inicialmente 
previsto, ao longo 
desses contratos”, 
a f i r mou após  o 
evento. Ele obser-
vou ainda que que 
há perspectivas de 
R$ 2,5 trilhões de 
reais em investi-
mentos nos próxi-
mos dez anos. “E 
isso não cabe no 
balanço de uma 
companhia única”, 
frisou Oddone.  

A quarta roda-
da foi  realizada 

sem a área de Saturno, que foi 
retirada atendendo à solicitação 
do Ministério de Minas e Ener-
gia, para ser incluído no próximo 
leilão, previsto para o dia 28 de 
setembro, quando será ofertado 
juntamente com as áreas de Titã, 
Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaru-
ga Verde, localizados nas bacias 
de Campos e Santos.

4ª rodada do pré-sal
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eventos O&G JLT BRASIL & FIRJAN

SEMINÁRIO DE O&G JLT 
BRASIL E FIRJAN:

D  urante o Seminário de 
O&G promovido pela 
corretora de seguros e 
resseguros JLT Brasil, em 

parceria com a FIRJAN, os debate-
dores foram unânimes em afirmar 
que o recente anúncio do lucro de 
R$ 6,9 bilhões da Petrobras, a arre-
cadação recorde na 15ª Rodada de 
Licitações da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) e o grande número 
de inscritos para a participação 
da 4ª Rodada do pré-sal, marcada 
para junho, são exemplos de que as 
empresas voltaram seus interesses 
para investimentos no país.

A retomada do crescimento da 
indústria de petróleo e gás foi um 
dos temas discutidos no evento, 
que reuniu autoridades, empre-
sas do mercado e seguradoras. 
Segundo Tiago Macedo, Senior 
Council da Mayer Brown e Tauil e 
Chequer Advogados, as mudanças 
legislativas, políticas e regulató-
rias elevaram a atratividade dos 
investimentos.

“O próximo governo não pode 
interromper esse crescimento. O 
que foi feito em tão pouco tempo 

teve um impacto enorme e é ne-
cessário manter a interlocução com 
a indústria, pois ainda há muito o 
que evoluir. Creio que não vamos 
retroceder, independentemente de 
quem seja eleito”, disse.

Adriano Bastos, presidente da 
BP Energia, e Karine Fragoso, ge-
rente de Petróleo, Gás e Naval da 
FIRJAN, também enalteceram os 
recentes movimentos do governo 
federal. “O que foi feito em 18 me-
ses não conseguiram fazer em 20 
anos e isso permitiu a retomada da 
nossa indústria. Precisamos fazer 
mais, como abrir portas para o cres-
cimento dos produtores indepen-
dentes, que são grandes geradores 
de empregos em localidades onde 
os grandes operadores não vão al-
cançar”, afirmou Bastos. “Estamos 
com expectativa elevada diante do 
cenário atual. É necessário consoli-
dar essas mudanças para ir além”, 
complementa Karine.

O mercado de resseguros tam-
bém comemora. “O mercado segu-
rador vê com bons olhos essa reto-
mada. Este é um segmento muito 
importante e poucas empresas têm 

interesse nessa atividade, já que 
envolve risco de grande complexi-
dade. O aumento dos investimen-
tos estimula nosso setor”, explicou 
Elias Junior, head de petróleo e gás 
da Austral RE.

O desafio do licenciamento 
ambiental foi o tema do segundo 
painel, reunindo representantes de 
diversos atores do processo. Eles 
acreditam que é necessário aprimo-
ramento em todas as áreas – Iba-
ma, ANP, empresas – para que as 
mudanças aconteçam e tragam as 
melhoras esperadas. “Se o mercado 
muda, a legislação tem que acom-
panhar. Hoje o mercado possui um 
mix de operadores e é necessário 
integrar todos os steakholders para 
podermos aprimorar o processo 
de licenciamento ambiental dian-
te desse novo cenário”, afirmou 
Marcelo Mafra, gerente executivo 
de Segurança Operacional e Meio 
Ambiente da ANP.

Tomas Bredariol, analista am-
biental do Ibama, revelou que o 
tempo do licenciamento depende 
de muitas partes, citando como 
exemplo, as áreas na Foz do Ama-

indústria de petróleo 
e gás no Brasil dá sinais 
de recuperação 
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zonas, arrematadas em 2013 e ain-
da sem perspectiva para o início 
da exploração. “Da parte técnica, 
existem questões ainda não resol-
vidas e que são muito relevantes, 
como as condições fronteiriças, por 
exemplo”.

Procurador da AGU, Eduardo 
Bim afirmou que o Brasil é muito 
tímido no que se refere às regras 
regulatórias comparado a outros pa-
íses. A opinião é compartilhada por 
Carlos Henrique Mendes, do IBP, 
que aponta a grande necessidade 
de aperfeiçoamento das regras para 
minimizar as incertezas e viabili-
zar o planejamento das empresas. 
“Não vemos blocos ofertados fora 
do Brasil sem regras prévias, o que 
é essencial para o planejamento. 
Para o investidor, essa incerteza é 
horrível”, explicou Mendes.

Para Adriano Oka, vice-presi-
dente da JLT Re, o grande número 
de participantes da nona edição 
do Seminário de O&G demonstra 
que há um amplo espaço para 
debater melhorias que levem ao 
crescimento da indústria. “Há 
nove anos consecutivos nós pro-

movemos esse encontro no intuito 
de fomentar uma discussão sobre 
como podemos aprimorar a in-
dústria e oferecer novas soluções. 
Na primeira edição do evento, 
tivemos 30 participantes. Ver o 
auditório cheio hoje é muito sa-
tisfatório e mostra que estamos 
ocupando um espaço relevante 
como mediador de um debate 
estratégico para o país”.

Vice-presidente do Sistema 
FIRJAN, Raul Sanson disse que 
o Brasil voltou a ser a “bola da 
vez”. Ele exemplificou citando os 
leilões do pré-sal, a recuperação 
da bacia de Campos e o mercado 
on shore. Este último, por exem-
plo, pode ser explorado por peque-
nas e médias empresas, o que é 
importante para o encadeamento 
produtivo nacional.
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eventos WHEC 2018

Chega ao Rio 
o mais importante evento de energia 
do hidrogênio do planeta por Beatriz Cardoso

O RIO DE JANEIRO recebe, de 17 
a 22 de junho, a 22ª Conferência 
Mundial de Energia do Hidrogênio 
(WHEC 2018). Esta é a primeira 
vez que evento mais relevante 
sobre o assunto será realizado no 
Brasil. Durante o encontro, serão 
discutidas as mais promissoras 
tecnologias sustentáveis do pla-
neta. Cerca de 800 participantes, 
de 50 países, entre acadêmicos, 
pesquisadores e representantes 
de governos e indústrias mundiais 
vão mostrar os investimentos que 
as sociedades mais avançadas já 
estão fazendo rumo à transição 
energética sustentável.

A WHEC acontece desde 1976, 
a cada dois anos, sem interrup-
ção. Esta edição, cujo tema será 
"Transformação de biomassas e de 
energia elétrica em hidrogênio", 
será presidida pelo coordenador do 
Laboratório de Hidrogênio (LabH2) 
da Coppe/UFRJ e presidente da As-
sociação Brasileira de Hidrogênio 
(ABH2), professor Paulo Emílio de 
Miranda. Para Miranda, o consumo 
de hidrogênio pela sociedade vai 
aumentar exponencialmente.

"O hidrogênio já é utilizado em 
larga escala, hoje, em indústrias 
como a química, a metal-mecâ-

nica, a alimentícia, a de petróleo. 
Entretanto, a produção e o consu-
mo de hidrogênio vão aumentar 
exponencialmente por causa do 
uso energético que se fará dele", 
adianta Miranda, lembrando que o 
LabH2, coordenado por ele, já lan-
çou a terceira geração do protótipo 
do ônibus movido a hidrogênio, 
que está pronto para ser adotado 
pelo mercado.

A WHEC acontece 26 anos de-
pois de o Rio de Janeiro sediar a 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (Rio 92) em que foram dis-
cutidos desenvolvimento sustentá-
vel e diretrizes para o século XXI. 
Durante o evento, além das apre-
sentações dos palestrantes, sempre 
na parte da manhã, serão reali-
zados eventos também no turno 
da tarde como oficinas, encontros 
técnicos e comerciais, workshops e 
eventos paralelos, como o Simpósio 
Mundial de Bioenergia (WBS), na 
segunda-feira, dia 18, e na terça-
-feira, dia 19.

Paralelamente ao evento, será 
realizada a Feira Tecnológica, 
com estandes de expositores e 
patrocinadores, em que os parti-
cipantes terão oportunidade de 

conhecer algumas das tecnologias 
discutidas durante o congresso de 
forma prática.

WHEC no Brasil
O Brasil tem lugar de destaque 

no uso de energias renováveis, com 
mais de 43% da sua matriz ener-
gética, enquanto a média mundial 
é de 13,5%. Isso graças à energia 
elétrica proveniente majoritaria-
mente de fonte hidráulica, ao cres-
cente uso de outras alternativas 
renováveis, tais como as energias 
eólica e solar, e ainda pelo uso de 
derivados da cana de açúcar em 
larga escala.

A conferência é uma opor-
tunidade para as comunidades 
internacionais e brasileiras for-
talecerem seus esforços em prol 
da sustentabilidade. A dissemi-
nação do conhecimento sobre a 
energia do hidrogênio fomentará 
o interesse por novas atividades 
científicas e tecnológicas. Além 
disso, o tamanho e as caracte-
rísticas da indústria brasileira e 
seus mercados oferecem excelen-
tes oportunidades para parcerias 
globais que podem apoiar a in-
trodução de novas tecnologias 
em escala comercial.
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`               energia solar fotovoltaica (FV) 
tem atraído a atenção de in-
vestidores - sejam eles priva-

dos (empresas) ou consumidores (pes-
soa física), por ser uma energia limpa 
que oferece a possibilidade de as pes-
soas gerarem sua própria energia - a 
ser aplicada na residência ou empresa 
em questão. Com isto, o setor registrou 
crescimento histórico nos últimos anos, 
atingindo a marca de 252MW de po-
tência instalada em mais de 27 mil 
sistemas solares fotovoltaicos. Em 
2016, o setor registrou um crescimen-
to de 270%; em 2017, 304% e a proje-
ção para 2018 é de 358%.

Recentemente, o governo federal 
anunciou o que será seu maior inves-
timento em energia solar: quase R$3,2 
bilhões para financiar a instalação de 
placas fotovoltaicas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, com o objeti-
vo de incentivar a geração própria em 
residências e estabelecimentos comer-
ciais através de juros mais baixos que 
os praticados no mercado e prazos mais 
longos para pagamento. A estimativa 
com base numa projeção da Empresa 
de Pesquisa de Energia, ligada ao go-
verno federal, é de que o país deverá 

alcançar 25 GW de capacidade instala-
da, por meio de investimentos de mais 
de R$125 bilhões até 2030.

Brasil Solar Power apresenta 
cases de sucesso

Tendo em vista este cenário, o co-
-fundador da Nexoos (www.nexoos.
com.br), fintech líder de mercado na 
modalidade Peer to Peer Lending (P2P) 
que conecta pequenas e médias empre-
sas a potenciais investidores, Nicolas 
Arrellaga, estará na terceira edição 
do Brasil Solar Power, evento oficial 
do setor fotovoltaico (FV) brasileiro, 
que reúne grandes nomes nacionais e 
internacionais, além de autoridades do 
setor elétrico brasileiro. O evento, que 
acontece nos dias 12 e 13 de junho, no 
Centro de Convenções SulAmérica, no 
Rio de Janeiro, conta com uma feira de 
negócios e workshops com novidades, 
pesquisas de mercado, novas tecnolo-
gias e cases de sucesso.

"A Nexoos oferece condições de 
financiamento diferenciadas para em-
presas do setor de energia solar, sem 
necessidade de garantia real e com um 
crédito 100% online. Com isso, contri-
buímos com o crescimento do setor e, 

consequentemente, com todo o país.", 
afirma Nicolas Arrellaga, co-funda-
dor da Nexoos, que participará de um 
workshop sobre crédito, apresentando 
cases de sucesso de empresas do setor, 
como a Sorosolar e Geosolar.

Como funciona para a empresa
Empresas de pequeno porte (EPPs), 

microempresas (MEs) e pequenas e 
médias empresas (PMEs), com fatu-
ramento mínimo anual de R$ 250 mil, 
podem solicitar empréstimos à Ne-
xoos. A análise de crédito é digital e 
automática, com o uso de inteligência 
artificial. As métricas para aprovação 
se baseiam em dados que apontam o 
potencial do negócio, como consultas 
automatizadas aos bureaus de crédito, 
pré-análise automática e até avaliações 
de redes sociais.

Quando aprovada, a empresa 
é apresentada aos investidores ca-
dastrados na plataforma, durante a 
Rodada de Investimentos que dura 
algumas horas, até que o valor soli-
citado seja arrecadado por meio dos 
aportes dos investidores e a empresa 
recebe o valor total do empréstimo 
em até sete dias.

Com a marca histórica de 252MW 
de potência instalada, energia 
solar cresce no Brasil



32    TN Petróleo 119

pessoas

O ENGENHEIRO Carlos Tadeu 
Fraga será, a partir de agosto, CEO 
da Porto do Açu Operações, subsidi-
ária da Prumo Logística, que opera e 
administra o Complexo Portuário do 
Açu, em São João da Barra (RJ). 

Com vasta experiência no setor 
de óleo e gás, nos últimos anos o 
executivo esteve na liderança exe-
cutiva da DOME (joint venture da 
Prumo e da GranIHC), que oferece 
soluções integradas de serviços para 
a indústria de óleo e gás por meio 
de uma unidade instalada no Porto 
do Açu. Na DOME, Tadeu Fraga 
participou da criação da companhia 
em 2016, do desenvolvimento do 
seu plano de negócios e liderou o 
início da operação da empresa desde 
meados de 2017. A partir de junho, 
ele deixa a liderança executiva, mas 
permanece no Conselho de Adminis-
tração da companhia.

Tadeu Fraga contribuirá para 
o desenvolvimento do Complexo Por-
tuário do Açu e para a sua consoli-
dação como Hub de O&G. “Estou 
muito motivado com este novo 
desafio, de explorar ainda com maior 
abrangência as diversas possibili-
dades de negócios que o complexo 
do Açu oferece à indústria de óleo e 
gás, e aos demais setores a quem já 
servimos”, afirmou.

Para José Magela, presidente 
da Prumo Logística, a entrada de 
Tadeu no comando da equipe da 
Porto do Açu é uma etapa impor-
tante no processo de crescimento 
da empresa. “A definição de um 
CEO para a Porto do Açu Ope-
rações é mais um passo para a 
independência e fortalecimento 
das nossas subsidiárias. Tadeu é 
um profissional renomado, com 
ampla experiência em gestão e irá 

liderar os times da Porto do Açu 
com maestria. Estaremos sempre 
próximos, trabalhando em sinergia 
para o desenvolvimento do Com-
plexo Portuário”, ressaltou.

Quem assume o comando da 
DOME é Vinicius Patel, que atual-
mente é diretor comercial e financei-
ro da empresa.

TATIANA CIOCCI assume a 
diretoria de Marketing e Produto 
de Soluções Industriais (DIS) para 
Dow América Latina. A executiva 
liderará a equipe na região com a 
responsabilidades pelo desenvolvi-
mento de plano e estratégia para os 
segmentos de tintas e revestimentos, 
agronegócio (crop defense), bioeta-
nol, lubrificantes, limpeza, petróleo 
e gás, mineração, aditivos para 
combustíveis e papel e celulose, que 
são estratégicas para o crescimento 
do negócio na região. O negócio de 

DIS é a área da empresa dedicada 
exclusivamente à indústria, respon-
sável por apresentar tecnologias que 
auxiliam os fabricantes a oferecer 
produtos com mais qualidade, con-
fiança e credibilidade.

Tatiana ingressou na empresa 
em 2007 como gerente de Marketing 
para o negócio de Limpeza Domés-
tica e Industrial. Em 2009 tornou-se 
responsável pelo setor de Personal 
Care e, em 2012, foi promovida a 
gerente de Marketing Estratégico 
Global, respondendo pelo direciona-
mento das áreas de Limpeza e Cui-
dados com os Cabelos no mercado 
de Cuidados Pessoais e Inovação. A 
executiva é graduada em Comunica-
ção Social com ênfase em Marketing 
pela ESPM, em São Paulo.

Tadeu Fraga assume como CEO 
da Porto do Açu Operações
Vinicius Patel comandará a Dome

Soluções Industriais da Dow tem nova 
diretora de Marketing e Produto
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O CONSELHO de Administração da 
Petrobras, em reunião extraordinária 
realizada no dia 4/6, elegeu o enge-
nheiro Ivan Monteiro para o cargo de 
presidente da companhia, com man-
dato até 26 de março de 2019, mesmo 
prazo de gestão dos demais membros 
da Diretoria Executiva. O Conselho de 
Administração também nomeou o Ivan 
Monteiro para o cargo de conselheiro 
de administração da Petrobras, até a 
próxima Assembleia de Acionistas.

Ivan Monteiro acumulará a Presi-
dência com a função de diretor Execu-
tivo Financeiro e de Relacionamento 
com Investidores da Petrobras, a qual 
ocupa desde fevereiro de 2015, até que 
um novo diretor seja eleito.

Ivan Monteiro é graduado em En-
genharia Eletrônica e Telecomunica-
ções, com MBA Executivo em Finan-
ças pelo IBMEC-RJ e em Gestão pela 

PUC-Rio. No Ban-
co do Brasil (BB), 
foi vice-presidente 
de Gestão Finan-
ceira e Relações 
com Investidores, 
gerente executivo 
da Diretoria Inter-
nacional, superin-
tendente Comer-
cial, gerente geral nas agências do BB 
em Portugal e Nova Iorque e diretor 
comercial. Atuou como membro do 
Conselho de Administração das se-
guintes instituições: Visanet (Cielo), 
CPFL Energia, Neoenergia, Segura-
dora Brasileira de Crédito à Expor-
tação (SBCE), Banco Votorantim, BV 
Participações, BB SH- 2 MAPFRE, 
Ultrapar e BB Seguridade, além de 
integrante do Conselho Deliberativo 
da PREVI. Presidiu o Conselho de 

Supervisão do BB AG (subsidiária 
do Banco do Brasil na Áustria), foi 
diretor vice-presidente do BB Banco 
de Investimentos, da BB ELO Cartões 
Participações S.A., da BB Leasing 
S.A. Arrendamento Mercantil e da 
BB Administradora de Cartões S.A. 
Desde fevereiro de 2015 era membro 
do Conselho de Administração da Pe-
trobras Gás S.A. (Gaspetro) e, desde 
julho de 2015, suplente do Conselho 
de Administração da Petrobras.

O ADMINISTRADOR Rodrigo Rocha 
assumiu a Gerência Comercial das 
plataformas Nordeste e Sudeste da 
Wilson Sons Logística. Formado em 
Administração e Negócios, Rodrigo 
tem especialização em Marketing, 
Vendas e Finanças pela Rotterdam 
School of Management, da Erasmus 
University, na Holanda. Com ampla 
experiência, atuou por 14 anos na 
multinacional americana FedEx, 
empresa de transporte expresso.

“Com mais de 180 anos, a Wilson 
Sons é uma referência no setor de 
Logística. Espero trazer a minha 
expertise e colaborar para manter o 
alto nível de resultados da compa-
nhia”, diz o novo gerente comercial.

Rodrigo Rocha vai liderar a 
equipe Comercial, de Marketing 
e de Inteligência de Mercado das 
duas plataformas regionais da 
Wilson Sons Logística, localizadas 
em Suape (Pernambuco) e em Santo 
André (São Paulo). Por meio de suas 
plataformas no Nordeste e no Sudes-
te, a subsidiária oferece soluções de 
comércio exterior e logística domés-
tica para os principais segmentos de 
mercado.

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, com 
mais de 180 anos de experiência. A 

companhia presta uma gama com-
pleta de serviços para as empresas 
que atuam na indústria de óleo e 
gás, no comércio internacional e 
na economia doméstica, conectan-
do as melhores soluções aos resul-
tados esperados pelos seus clientes. 
Com presença nacional, atua de 
forma inovadora, acompanhando as 
tendências do mercado.

Wilson Sons Logística tem novo 
gerente comercial

Ivan Monteiro é o novo presidente 
da Petrobras
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Dean Pereira de Melo 
é geólogo formado 

pela UERJ, com mes-
trado em Geofísica 
e Geologia Marinha 

e MBA em Gestão 
Empresarial e Siste-
mas de Informações 
ambos pela Univer-
sidade Federal Fluminense. Ingressou 

na Petrobras em 2010 como intérprete 
de dados de geoquímica. Atuou como 
coordenador de projeto relacionado à 

gestão de amostras de rocha no Centro 
de Pesquisas da Petrobras. Atualmente 

trabalha na área de Gestão de Dados 
Geológicos, atuando principalmente 

com governança de dados para atender 
o processo exploratório no que tange ao 

planejamento, uso, acesso e qualidade 
das informações. 

Laura Silveira Mas-
tella é Analista de 

Sistemas especializa-
da em gestão de da-

dos, com experiência 
de mais de 10 anos 

na indústria de óleo 
e gás. Bacharela-
do e mestrado em 

Ciência da Computação na UFRGS. Tem 
doutorado na Mines Paris Tech (França) 

aplicando ontologias a um caso de es-
tudo na indústria do petróleo.  Trabalha 

desde 2010 no E&P da Petrobras, na 
área de Gestão de Dados de Rocha, atu-

ando em modelagem de dados, busca 
semântica, e análise de dados.

"House of DATA"

A expressão “house of cards” ou “castelo 
de cartas” é geralmente utilizada para 
projetos, ideias, argumentos que não tem 
solidez, cujas bases não se sustentam ou 
que podem desmoronar ao se retirar algum 
elemento da estrutura. Neste artigo são 
discutidos pontos nevrálgicos que devem 
ser levados em conta no contexto de E&P 
quando se discutem investimentos em 
análise de dados, estratégias de preservação 
e reuso da informação para compreensão 
das incertezas e iniciativas “data-centered” 
no contexto de transformação digital. Uma 
estratégia consistente em gestão de dados é 
imprescindível para evitar um “house of data”.     

Os desafios do setor de O&G 
para potencializar o uso dos dados 
na era da transformação digital

E&P
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D ois relatórios recentes, um deles do Fórum 
Econômico Mundial e o outro da consulto-
ria KPMG, revelaram o que já vem sendo 

percebido por muitas corporações: dados são parte 
essencial para iniciativas empresariais de ciências 
de dados (data science). Ciência de dados é uma 
disciplina abrangente, cujo objetivo é usar dados 
para gerar novas informações. 

Dentro dessa disciplina temos estudos mais 
analíticos (data analytics), que aplicam métodos 
estatísticos e visualizações para gerar uma melhor 
compreensão sobre o dado. Outra disciplina de Data 
Science que tem sido muito utilizada é o aprendi-
zado de máquina (machine learning), que consiste 
em algoritmos que aprendem os padrões dos dados 
existentes, de forma independente, sem serem ex-
plicitamente programados.

Há diversas publicações que focam especifica-
mente o setor de O&G e, no que tange a gestão de 
dados, os diagnósticos não são animadores (Perrons 
& Jensen, 2015; Hawtin & Lecore, 2011; Mittal, 
2017). Conforme ilustrado na figura 1, as empresas 
de petróleo em geral não consideram os dados um 
ativo em si, têm boa gestão sobre os dados brutos, 
mas baixa maturidade na gestão de informações in-
tegradas, processadas e interpretadas que se mate-
rializam na forma de modelos 3D, mapas, simula-
ções. Mas há avanços, ainda que tímidos, em outras 
faces desta questão. 

A medida que os executivos percebem que altos 
investimentos em infraestrutura de TI podem não 

apresentar resultados robustos na resolução de pro-
blemas de busca de dados, reconhecimento de pa-
drões, predição, otimização, os alicerces começam 
a ser revistos. Neste processo, nos últimos anos três 
universidades investiram em cursos de gestão de 
dados focados na área de petróleo (Norton, 2018), a 
fim de formar profissionais preparados para encarar 
os desafios que só tendem a crescer em um horizon-
te de transformação digital.  

Gestão de dados: para que e para quem?
Existem duas questões centrais que explicam o 

motivo pelo qual a disciplina gestão de dados não é 
protagonista nos processos decisórios de E&P bem 
como o baixo investimento nos seus processos: 

1) é muito difícil relacionar, de forma explíci-
ta, problemas que ocorrem ao longo do ciclo de 
vida de um ativo, com falhas na gestão dos dados 
(Milkov, 2015); 

2) existe uma falsa sensação de que gerir infor-
mação é uma tarefa que se “auto organiza” e se “au-
torregula” sem a necessidade de uma governança 
(controle) e de processos e projetos formalizados. 

Poderia se acreditar que tendo processos corporati-
vos bem organizados os dados que são gerados a partir 
destes processos também estariam em ordem, mas isso 
não acontece de fato. Fazer boa gestão de sistemas de 
informações também não significa ter os dados organi-
zados e preparados para apoiar decisões. 

De acordo com artigo postado na Harvard Busi-
ness School, o setor de O&G costuma ter uma cul-
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tura de resistência a mudanças e adoção de novas 
tecnologias quando comparada a outras indústrias. 
Na era do Big Data o avanço tecnológico está estrei-
tamente relacionado aos dados e, de acordo com 
o a artigo supracitado, até mesmo gigantes do 
mercado estão pavimentando seus caminhos: 
“Saudi Aramco needs to set up processes by 
which this data can be managed effectively 
in order to maximize the benefits of digitiza-
tion” (Harvard Business School, 2018).

A gestão de dados é uma disciplina (ou 
função de negócio) que conta com 10 fun-
ções principais entre elas qualidade de da-
dos, meta-dados, segurança entre outros 
(Earley et al., 2017). Alguns exemplos de pro-
blemas resultantes de uma gestão de dados ine-
ficiente são descritos a seguir.

Considere que no repositório de fotos de lâmi-
nas petrográficas não é possível determinar quais 
imagens foram obtidas de determinadas amostras 
adquiridas de um poço específico. Este é um pro-
blema típico de gestão dos meta-dados. Um siste-
ma de informações A disponibiliza um determina-
do valor de IP (índice de produtividade) obtido em 
um TFR (Teste de Formação a Poço Revestido); ao 
passo que em um sistema de informações B encon-
tra-se outro valor de IP para mesmo TFR. Nesse ce-
nário existe um problema de unicidade conceitual 
na base de dados, sendo esta uma das dimensões 
de qualidade de dados.

O conceito de ciclo de vida dos dados é vital para 
que se estabeleça qualquer iniciativa sólida em ges-
tão de dados. Mas para entender e melhorar o ciclo 
de vida do dado, temos que conhecer o contexto de 
geração do dado. Em um ambiente de trabalho vol-
tado para pesquisa, o objetivo imediato é a definição 
de metodologias, logo a urgência pela preservação 
do dado é menor. Ao passo que em ambiente opera-
cional e de gestão, que deve atender a exigências 
de produtividade e conformidade, a preservação do 
dado com agilidade é essencial.

A figura 2 ilustra o ciclo de vida da informação 
(Earley et al., 2017; UK Data Archive, 2018). As eta-
pas na cor verde correspondem à visão dos dados 
de pesquisa, isto é, um pesquisador cria um dado, 
o processa e analisa e depois o preserva. Uma vez 
realizadas estas quatro etapas iniciais ele poderá 
dar acesso a um outro pesquisador, para que a infor-
mação seja reutilizada.  Do ponto de vista do gestor 
de dados (fluxo em azul), quando um dado é criado 
ou adquirido este deve ser imediatamente preserva-
do, pois há prazos a serem honrados com fornece-

dores, agências reguladoras e é imprescindível ter o 
dado disponível como evidência. 

Para que se tenha uma estrutura pronta para 
armazenar o dado assim que ele é criado, existem 
duas etapas preliminares: planejar o dado (definir 
formato, metadado, processo de inserção) e habili-
tar esta estrutura (adequação, permissão de acesso). 
Uma vez preservado, o dado pode ser utilizado (pro-
cessamento e análise) e pode ser sofisticado, o que 
exige uma nova etapa de planejamento para saber 
se esta nova informação precisa ser preservada (ini-
ciando um novo ciclo).

  Quando a lógica do ciclo de vida dos dados 
não é obedecida, surgem diversos problemas que 
podem acarretar em depreciação ou supervalori-
zação de um determinado ativo, pelo simples fato, 
por exemplo, de um dado não estar disponível no 
timing da decisão de modelagem dos geocientistas 
(Milkov, 2015). 

Neste ponto, poder-se-ia perguntar: quais são 
estes problemas e quais são as consequências? A 
primeira delas, em uma visão de eficiência do pro-
cesso, é o tempo que um geocientista consome do 
seu projeto somente procurando dados (Consentino, 
2001; Hawtin & Lecore, 2011; Cameron, 2017; Mer-
ten, 2017). Na tabela 1 mostramos alguns exemplos 
de problemas que podem ocorrer em alguma das di-
mensões ou etapas do ciclo de vida dos dados (pro-

E&P
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cesso, estrutura, tempo adequado, etc.). Nessa aná-
lise é possível mensurar o impacto negativo de uma 
concepção equivocada do ciclo de vida dos dados. 

No primeiro cenário, embora a informação tenha 
sido adquirida e exista uma estrutura adequada para 
preservá-la, o processo de arquivamento não está 
adequado. Assim, a informação não é visível cor-
porativamente. No caso da descrição microscópica 
não existe uma estrutura adequada para preservar o 
dado: a informação gerada é divulgada e distribuída 
por mecanismos informais, tais como correio eletrô-
nico e até mesmo telefone. A consequência em am-
bos os casos é a dificuldade de qualquer colabora-
dor interessado encontrar a informação através dos 
sistemas corporativos de integração e interpretação. 

O terceiro cenário traz um problema diferente 
dos primeiros. Embora a informação esteja preser-
vada, a forma de armazenamento não atende ao 
usuário. Como o dado está na forma de relatório (não 
estruturado), para fazer uma compilação de dados 
de temperatura, é necessário ler os relatórios e “pin-
çar” os valores em um processo manual. Também 
existem técnicas de mineração de texto que podem 
ajudar nesta tarefa, mas o fato é que a estratégia de 
preservação está inadequada ao uso da informação. 

O último cenário apresentado trata uma questão 
de alinhamento entre o momento de decisão e a dis-
ponibilidade do dado. Neste exemplo, existe estrutu-
ra para o dado geocronológico ser preservado, mas a 
informação ainda não foi adquirida. É fundamental 
que exista um planejamento claro que relacione os 
portões decisórios e a informação necessária. Se a 

empresa precisa declarar a comercialidade de uma 
determinada área, os dados necessários para cons-
trução do modelo geológico e subsequente cálculo 
do VOIP (volume de óleo in place) precisam estar 
disponíveis meses antes para que se tenha tempo de 
processar, integrar e interpretar a informação. 

As consequências resultantes destas falhas são 
modelos petrofísicos eventualmente incompletos e 
com um grau de imprecisão que poderia ser miti-
gada pela informação de permoporosidade oriunda 
de perfis e petrografia. No caso dos dados de tem-
peratura e geocronologia o impacto pode se dar, por 
exemplo, nas modelagens de sistemas petrolíferos.

A base do iceberg
A manutenção de dados de qualidade, em todos 

os seus aspectos, depende de processos, tecnologias 
e pessoas, chamados de fatores ambientais (DAMA-
-DMBOK 2.0). No caso da Petrobras, a área de Ex-
ploração e Produção (E&P) conta com gerências for-
mais responsáveis pela gestão de dados tanto nas 
áreas de negócio (geofísica, reservatório, geologia 
e petrofísica,) quanto na Tecnologia da Informação 
(TI). Tais gerências são responsáveis pelas estraté-
gias de planejamento, adequação, preservação dos 
dados; além disso, orientam a TI quanto aos aspec-
tos de curadoria dos dados, incluindo controle de 
acesso à informação. 

Em termos tecnológicos, um dos pilares da estra-
tégia do E&P da Petrobras é ter uma base de dados 
integrada (Harrison & Safar, 2004; Cunha & Lomba, 
2008). A Base de dados Integrada de E&P (BDIEP) 



38    TN Petróleo          

é o resultado de um projeto, iniciado há 19 anos, 
de centralização de fontes de dados que envolveu 
diversas áreas do E&P. Trata-se de um repositório 
único no qual é mantida a unicidade conceitual dos 
dados, evitando que cada sistema de informações 
crie seus próprios conceitos (Boletim da Sociedade 
Brasileira de Geofísica, 2011).

 Além disso, é favorecido o compartilhamento 
seguro dos dados. Por exemplo, se uma determina-
da aplicação que suporta o processo de criação de 
mapas estratigráficos (isópacas e isólitas) precisa 
integrar dados de fluido. Neste caso, não é a mesma 
aplicação que será responsável pelo cadastro dos 
dados de fluidos: basta ela se conectar à base inte-
grada para recuperar os dados de fluidos inseridos 
através do sistema especializado nesse tipo de infor-
mação. A BDIEP tem ambientes distintos tal como o 
ambiente de arquivos (BDIAEP) e a base de dados 
comerciais, que possibilita o uso e a preservação de 
dados gerados em ferramentas desenvolvidas exter-
namente ao ambiente Petrobras.

Os papéis envolvidos são tanto corporativos (co-
mitês de gestão de dados) quanto técnicos. Estes 
últimos envolvem os gestores de dados (referentes 
técnicos da área de negócio), profissionais de go-
vernança de dados e arquitetos de informações da 
TI. Outros setores altamente regulados e que de-
pendem dos dados para atingir suas metas também 
contam com esses papéis como é o caso da área fi-
nanceira e médica (Groot, 2017; Gazali et al., 2017).

O framework de governança da Exploração da 
Petrobras, no sentido de dar estabilidade e alinhar 
os processos, tecnologias e pessoas, preconiza que 
as gerências de gestão de dados mantenham o con-
trole das iniciativas relacionadas a este assunto. Os 
gestores de dados atuam no controle de qualidade 
de dados, validam mudanças conceituais da BDIEP 
e adaptam processos de trabalho no sentido de ga-
rantir a preservação dos dados (Cunha & Lomba, 
2008). As gerências contam com técnicos ligados 
a arquivamento, controle de qualidade de dados e 
envio de informações para agentes externos (com-
pliance). Além disso, reconhece a TI como parceira 

do negócio, que deve operacionalizar com agilidade 
as iniciativas que têm relação com as metas e objeti-
vos estratégicos da Exploração.

Um horizonte de desafios
De acordo com o modelo operacional de trans-

formação digital apresentado por Mittal et al., 2017, 
as empresas de petróleo passariam por um loop fí-
sico-digital- físico, em que a última fase aplica os 
conhecimentos adquiridos com a transformação di-
gital a sua infraestrutura física (equipamentos, pla-
taformas, etc.). 

No diagnóstico apresentado pelos autores, com-
parando exploração-desenvolvimento-produção*, a 
exploração é a que está mais próxima da fase digi-
tal. Integração é o primeiro marco da fase digital.  
Sistematizar um fluxo irrestrito de informações para 
geração de produtos é um patamar que a exploração 
da maior parte das empresas de petróleo ainda pre-
cisa consolidar. 

Embora a palavra integração esteja sempre pre-
sente nos fluxos de trabalho, ainda existem muitos 
silos entre as disciplinas típicas da fase exploratória 
e entre a exploração e a produção. Criar mecanis-
mos de uso dos dados de rocha (geoquímica, estra-
tigrafia, petrofísica), fluido, de pressão de reservató-
rios em conjunto com dados sísmicos, não sísmicos, 
de produção, avaliação de petróleo para citar ape-
nas um exemplo, é um desafio devido a escalas, na-
tureza e timing diferentes da informação. A quebra 
destes silos tem componente cultural e também tec-
nológica. 

Este é um tema de competência da gestão de 
dados e requer iniciativas aderentes as necessida-
des dos profissionais da exploração que participam 
ativamente da avaliação das acumulações, respon-
sáveis por gerar modelos para mensurar o risco en-
volvido na existência da jazida, cálculo do VOIP, 
simulação do fluxo e avaliação da economicidade 
do projeto. Assim, será possível avançar de forma 
segura para outros estágios que envolvem análise e 
visualização de dados, que requerem técnicas espe-
cíficas e novos perfis profissionais.

E&P

www.facebook.com/tnpetroleo
Nos acompanhe, também, pelo Facebook. 
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Julia Mota é advogada, 
sócia fundadora do Mota 

Itabaiana advogados 

ODecreto 2.745/98 simplificou os processos de compra da Petro-
bras, conferindo agilidade para que a estatal pudesse concorrer 
em um mercado que se tornou competitivo a partir da abertura 

do setor de petróleo e gás à iniciativa privada, com o advento da Lei 
nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo). Depois de quase 20 anos de vigência 
do regime simplificado, a Petrobras é compelida a retroceder e se 
sujeitar a um regime de licitações públicas, com a promulgação da 
Lei das Estatais (13.303/2016). Lei essa que, a partir de 30 de junho 
de 2018, passa a reger todas as compras e contratações de todas as 
estatais brasileiras – em torno de 150 somente do governo federal, 
sem contar as estatais estaduais e municipais, que atuam em diversas 
áreas como agropecuária, turismo, portos, nuclear, bélica, bancos, 
entre outras.

O processo de adequação à Lei das Estatais pela Petrobras tem 
sido muito difícil. Isso porque a ela trata a aquisição de itens sim-
ples, como um motor comum, por exemplo, da mesma forma que 
equipamentos sofisticados, como árvores de natal, o que não coadu-
na com as melhores práticas no setor. O setor de upstream apresenta 
características peculiares, e as grandes empresas de petróleo no 
mundo seguem um padrão específico de procurement, em função do 
número reduzido de fornecedores em determinados segmentos e da 
alta tecnologia envolvida. Petroleiras precisam desenvolver parce-
rias estratégicas com seus principais fornecedores, e esse modelo de 
negócios não foi contemplado pela Lei das Estatais, justamente por 
ela ser genérica.

Um ponto crítico é o parágrafo 5º do Artigo 1º da lei, que prevê 
que as estatais que participem de consórcio, na condição de opera-
dora, estão sujeitas à lei. Isso gerou um problema porque a Petrobras, 
quando operadora dos consórcios formados para operação conjunta 
de exploração de petróleo e gás, fica à frente das compras e contra-
tações dos consórcios, que sempre atuaram em regime privado. A 
sujeição a regras de contratação pública veio de encontro aos planos 
de negócios e à economia dos projetos da Petrobras em parceria com 
outras petroleiras.

O recente Decreto 9.355/2018, publicado em 26 de abril, deter-
minou em seu Art. 1º, parágrafo 7º, que as contratações de bens e 

O Decreto 9.355/2018 
e o regime de compras 
e contratações 
da Petrobras

óleo e gasmercado
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serviços efetuadas pelos consórcios operados pela 
Petrobras estão sujeitas ao regime próprio das 
empresas privadas, hipótese em que não se aplica 
o procedimento licitatório. Foi surpreendente a 
inclusão desse dispositivo nesse Decreto, cujo ob-
jeto principal é determinar regras para a cessão de 
direitos de exploração, desenvolvimento e produ-
ção de petróleo e gás pela Petrobras. Oportuna ou 
não, a nova regra isenta a Petrobras da obrigação 
disposta no já citado parágrafo 5º do Artigo 1º da 
Lei 13.303.

A Petrobras planeja investir até 2021, US$ 60,6 
bilhões em exploração e produção de petróleo e 
gás natural. Os maiores projetos, especialmente no 
pré-sal, serão explorados pela Petrobras em consór-
cio com outras empresas. Nesse contexto, alguns 
fornecedores estão confusos e não sabem como 
atuar e participar dos projetos desenvolvidos pelos 
consórcios. Surge uma questão: como conciliar dois 
regimes de compras e contratações tão diferentes 
na mesma empresa?

A Petrobras tem feito um enorme e louvável 
esforço para informar e treinar os fornecedores nos 
novos procedimentos da Lei 13.303, inclusive dis-
ponibilizando um aplicativo onde os fornecedores 
podem acompanhar todas as licitações em curso. 
No entanto, não há nenhuma informação dispo-
nível quanto às compras e contratações dos con-
sórcios. Sem entrar no mérito da legalidade (dis-
cutível) do Decreto 9.355, a situação é kafkaniana 
pois a Petrobras exerce hoje concorrência desleal 
com ela mesma: quando atua de forma isolada não 
dispõe das mesmas ferramentas que quando atua 
em consórcio. Para evitar burocracia, impugnações, 
atrasos, e em consequência, aumento de custos, a 
Petrobras tende a mudar o seu modelo de negócios 
e passar a explorar todos os seus campos em par-
ceria com outras empresas, visando simplificar os 
procedimentos de compras e contratações.

Para ser eficiente e cumprir o seu propósito, 
uma empresa, estatal ou não, precisa obedecer 
a princípios e regras de gestão, e não somente a 
princípios e regras jurídicas. A bolsa paulista B3 
autorizou recentemente a adesão da Petrobras ao 
segmento especial de listagem Nível 2 de gover-
nança corporativa: "Essas conquistas reforçam 
os avanços obtidos na governança corporativa 
da Petrobras e ratificam seu compromisso com a 
melhoria contínua de processos e alinhamento às 
melhores práticas do mercado", como afirmado pela 
própria petroleira. De fato, houve uma significativa 
melhora na prestação de contas (disclosure), na 

transparência para os investidores (stakeholders) e 
no compliance (código de ética e integridade orga-
nizacional). Os avanços são evidentes, e os riscos 
de ilegalidades significativamente reduzidos. Isso 
talvez seja o suficiente para coibir ações delituosas, 
e a empresa possa contar com um procedimento de 
compras e contratação único, mais simples e ágil, 
de acordo com os padrões internacionais, similar às 
outras petroleiras.

Estamos vivendo um novo contexto no Brasil: a 
intolerância à corrupção, às negociatas e a outros 
delitos é notória, refletindo uma profunda e his-
tórica mudança cultural. As estatais precisavam 
mesmo de um choque de gestão, governança e 
compliance. Mas e quanto aos procedimentos de 
compras e contratações? Embora a Lei 13.303 seja 
menos burocrática que a Lei 8.666/93, em um mer-
cado extremamente competitivo, será que a Petro-
bras não deveria ter regras próprias, adaptadas à 
realidade do setor de petróleo?

É inevitável que seja feito um estudo sobre as 
melhores práticas de compras e contratações nesse 
setor, mundialmente reconhecidas e padroniza-
das, para que, de forma lógica e objetiva, sejam 
determinados os melhores procedimentos para a 
Petrobras, levando em conta a sua natureza jurídi-
ca – sociedade de economia mista – visto que essa 
continua sendo a opção brasileira, ou seja, manter 
uma estatal à frente do setor.
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CONSTRUÇÕES SENSÍVEIS

A EXPERIÊNCIA GEOMÉTRICA 

LATINO-AMERICANA NA COLEÇÃO 

ELLA FONTANALS-CISNEROS 

CCBB Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, 20010-000

Data: 27 de junho a 17 de setembro 

Horário: de quarta a segunda, 

das 9h às 21 horas

Entrada gratuita

Centro Cultural Banco do Brasil inaugura em junho, uma 
mostra abrangente da mais representativa arte abstrata da 
América Latina. A exposição “Construções Sensíveis”, que 
abre para o público em 27 de junho, foi montada a partir da 
coleção Ella Fontanals-Cisneros pelos curadores Rodolfo de 

Athayde e Ania Rodríguez, da Arte A Produções. Estarão expostas 120 
obras, de 60 autores, de sete países da América Latina, em uma variedade 
de suportes: pinturas, desenhos, esculturas, objetos, instalações, 
fotografias e vídeos que tomarão todo o primeiro andar e o foyer do 
CCCBB-Rio, que recebe o site specific do artista cubano.

Alexandre Arrechea. A entrada é gratuita e a mostra permanece 
até 17 de setembro deste ano. "A exposição traz ao Brasil um recorte 
da abstração no nosso continente. Junto ao importante legado do 
concretismo e neoconcretismo brasileiros, são apresentadas as poéticas 
abstratas que prosperaram em outros países a partir dos anos de 1930”, 
explica Ania. Vários nomes têm reconhecimento internacional e muitos 
deles influenciaram e foram influenciados por latinoamericanos que 
encontraram em Paris ou Nova Iorque, pontos comuns de contato, 
intercâmbio e informação.

Essa rara oportunidade de conhecer, num único evento, tantos e tão 
instigantes autores e obras só foi possível porque Ella Fontanals-Cisneros 
construiu, a partir de 1970, uma coleção de arte abstrata geométrica e 
concreta, que já reúne mais de 2,6 mil obras, produzidas entre 1920 e 
1982. Com a instalação, em 2002, da Fundação de Arte Cisneros-Fontanals 
(CIFO, The Cisneros Fontanals Art Foundation) criaram-se condições para 
apoiar artistas latino-americanos, tanto em suas produções, quanto na 
realização de exposições e promoção de arte e cultura.

Rubens Teixeira Scavone - Varal 4

CONSTRUÇÕES 
SENSÍVEIS: 
A experiência geométrica 
latino-americana na Coleção 
Ella Fontanals – Cisneros

coffee break
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A colecionadora, nascida em 
Cuba e criada na Venezuela, 
faz questão que o público tenha 
acesso ao que ela conseguiu 
reunir. “A coleção tem abrangência 
global, mas a arte geométrica 
latino-americana ocupa uma 
parte importante. Para mim, é 
fundamental que esse acervo 
esteja a disposição do público” 
comenta Ella Fontanals-Cisneros. 
A exposição “Construções 
Sensíveis” oferece ao público a 
oportunidade de apreciar o diálogo 
entre os artistas e grupos formados 
em países como Brasil, Argentina, 
Uruguai, Cuba, Venezuela, 
Colômbia e México, potencializado 
pela exposição.

Desde a sua fundação, a CIFO 
já doou mais de um milhão de 
dólares para mais de 120 artistas 
da América Latina, para ajudar 
na criação e exibição de novos 
trabalhos. E organizou exibições 
da coleção de Ella Fontanals-
Cisneros em várias instituições, 
de diversos países. Esse ambiente 
de estímulo aos criadores e apreço 
pela arte, desenvolvido pela 

presidente da Fundação de Arte 
Cisneros-Fontanals encontrou, 
na Arte A, a parceria adequada 
para desenvolver o projeto da 
exposição brasileira. Mostras 
realizadas com sucesso — Los 
Carpinteros, Kandinsky, Carlos 
Garaicoa e Virada Russa, para citar 
algumas — e a afinidade que os 
curadores Ania e Rodolfo têm com 
o panorama artístico da América 
Latina foram fundamentais para 
estabelecer o diálogo, que resultou 
na concretização dessa exposição.

Naturalmente, os abstratos 
brasileiros estão representados, 
com Bichos de Lygia Clark e Tteia 
de Lygia Pape, o Metaesquema de 
Hélio Oiticica e as fotografias de 
Thomas Farkaz e Geraldo de Barros, 
dentre outras obras relevantes.

A história do abstrato na 
América Latina, com seus 
paradoxos e contradições, é 
suscetível a estereótipos e mal-
entendidos, mas, ao mesmo 
tempo, carente de uma pesquisa 
mais extensa, que registre suas 
conquistas e alcance, a partir de 
suas concepções particulares. A 

”Construções Sensíveis 

soma-se a uma l inha 

de trabalho que Ar te 

A Produções já tinha 

iniciado no Brasil, com 

duas exposições que 

apresentaram ícones 

p re curs o res  da  a r te 

abstrata, Kandinsky, com 

obras do mestre russo, e 

Virada Russa com artistas 

como Malevich, Tatlin e 

Rodchenko. Com a atual 

mostra ,  reforça-se o 

diálogo entre os artífices 

da vanguarda histórica 

e a sua repercussão no 

panorama da arte em nosso 

continente”, destaca Rodolfo 

de Athayde.
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exposição Construções Sensíveis é 
um passo importante na abertura 
desses horizontes, ao colocar ao 
alcance agora dos cariocas esse 
elenco impressionante de artistas.

A curadora Ania Rodríguez 
considera que mesmo nos casos 
em que não existem vínculos 
históricos comprovados entre 
artistas de diferentes latitudes, "os 
nexos podem ser estabelecidos a 
partir de uma sensibilidade comum 
evidente, que filia as tendências 
derivadas do construtivismo como 
paradigma estético".

Para aquela parcela do público 
que ainda não está habituado às 
obras abstratas e sinta alguma 
dificuldade em “entender" 
propostas não figurativas, talvez 
seja útil uma frase de Ella 
Fontanals-Cisneros: “Penso que 
a arte abstrata é algo sofisticado, 
cujo gosto e apreciação se vai 
adquirindo com o tempo”. A 
exposição “Construções Sensíveis” 
é uma excelente oportunidade para 
aprimorar essa sensibilidade.

120 obras, 49 pinturas, 32 
Instalações, esculturas, livros 
e cinéticos (4 Instalações, 5 
obras cinéticas), 36 fotografias, 
3 vídeos (2 vídeo Instalações).

Julio Le Parc – Formes Virtuelles 
par Déplacement du spectateur

Antonio Llorens
White, yellow, green red

Hélio Oiticica 
Metaesquema

Ania Rodríguez destaca, que 

“Construções Sensíveis é 

uma exposição pensada 

especia lmente  para  o 

Brasil, e presta uma sutil 

homenagem à mostra Arte 

Agora III, América Latina: 

Geometria sensível, que 

em 1978 ocupou o Museu 

de Arte Héctor Ragni – 

Numero Uno Julio Le Parc 

– Formes Virtuelles par 

Déplacement du spectateur 

Moderna do Rio de Janeiro e 

fora destruída por conta de 

um trágico incêndio. Muitos 

dos artistas apresentados 

naquela histórica ocasião 

estão presentes aqui , 

como representação das 

tendências pioneiras na 

região, agora junto a artistas 

co n te m p o râ n e o s  q u e 

apontam para os rumos da 

abstração hoje”.

coffee break
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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

04 a 05 – Singapura
FPSO World Congress
Local: Marina Bay Sands
e-mail: enquiry@iqpc.com.sg
https://goo.gl/mohKpP

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/

17 a 20 – Espanha
Gastech Exhibition & Conference
Local: Barcelona
e-mail: info@gastechevent.com
http://www.gastechevent.com/

25 a 26 -  EUA
International Refining & Petrochemical 
Conference (IRPC)
Local: Houston, TX
Hortensia.Barroso@GulfEnergyInfo.com
goo.gl/PrC7kM

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

3 a 5 – Omã
World Heavy Oil Congress
Local: Mascate
salmanabouhamzeh@dmgevents.com
https://goo.gl/xhMB2E

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/

Junho Julho

Setembro

Agosto

Setembro

2019
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opinião

A Nova Lei do Gás: 
avanço ou retrocesso?

Antônio Luís de Miranda Ferreira, é sócio do escritório SVMFA Advogados

Tramita na Comissão de Assuntos Econômi-
cos da Câmara dos Deputados, Substitutivo 
ao Projeto de Lei 6.407/13, que visa alterar 
a Lei n° 11.909/09 (Lei do Gás).

A edição de um novo marco regulatório para 
setor parte do pressuposto de que a lei atual não 
conseguiu atingir os seus objetivos principais, 
quais sejam, o de fomentar o crescimento do mer-
cado e atrair novos investimentos para a expansão 
da malha de transporte.

O Projeto de Lei é fruto das contribuições 
oferecidas pelos diversos agentes da indústria do 
gás natural dentro do Programa Gás para Crescer, 
patrocinado pelo Ministério das Minas e Energia, 
que tomou todo o ano de 2017.

O novo marco procura avançar em pontos 
importantes para o setor, como a introdução de um 
sistema tarifário por pontos de entrada e saída nos 
gasodutos de transporte, a desverticalização da ati-
vidade de transporte e o acesso não discriminatório 
de terceiros a certas instalações essenciais, como 
gasodutos de escoamento da produção, unidades 
de processamento e terminais de liquefação e rega-
seificação.

No entanto, o Projeto de Lei apresenta alguns 
dispositivos que merecem maior reflexão.

Primeiramente, propõe a substituição do regi-
me de concessão para a construção e operação de 
gasodutos de transporte por um regime de outorga 
mais simplificado, o de autorização, na premis-
sa de que tal regime abrirá caminho para novos 
investimentos.

No entanto, na forma proposta, a autorização é 
condicionada a diversos fatores e eventos. Em pri-
meiro lugar, a outorga será precedida de chamada 
pública, nos termos da regulação da ANP, para que 
a demanda efetiva na nova instalação seja estima-
da. Há, também, a previsão de consultas públicas a 
serem promovidas pela Agência para a estipulação 
da receita máxima permitida ao transportador e 
para a fixação das tarifas de transporte.

Como se não bastasse, o processo de auto-
rização para a construção de gasodutos deverá 
prever um período de contestação por outros 
transportadores, que poderão manifestar interesse 
na implantação do gasoduto objeto do pedido de 
autorização. Caso isso ocorra, a ANP promoverá 
um processo seletivo para a escolha do projeto 
mais vantajoso, considerando aspectos técnicos e 
econômicos.

Ou seja, o Projeto de Lei cria uma nova criatura 
jurídica, meio autorização meio concessão, em tudo 
dependente da discricionariedade do órgão regula-
dor, gerando insegurança jurídica.

A principal razão de o regime de concessão 
previsto na Lei do Gás não ter prosperado foi a 
excessiva burocracia imposta pelo Decreto que 
a regulamentou e pelos atos normativos subse-
quentes, que criaram uma imensa e intransponí-
vel teia de estudos, pesquisas e planos governa-
mentais que acabou frustrando a construção de 
novos gasodutos.

Prova disso é o resultado do primeiro plano 
decenal do pelo governo, que, após anos de pes-
quisas e estudos, mesmo ante a histórica incipiên-
cia da malha de transporte no país, identificou 
um só gasoduto de transporte a ser construído, de 
apenas onze quilômetros, ligando uma unidade 
de processamento a um gasoduto de transporte. 
Aliás, tal gasoduto nem chegou a ser identificado 
pelo tal plano, pois havia sido proposto por um 
agente de mercado.
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Melhor seria, então, a implantação de um 
regime puro de autorização, sem condicionantes, 
consultas ou procedimentos seletivos desnecessá-
rios, que, certamente, trarão imensa complexidade 
ao processo, frustrando os seus objetivos.

Alternativamente, ao invés de se revogar a Lei 
do Gás, o Decreto que a regulamentou poderia ser 
revisto, simplificando-se de vez o processo de lici-
tação de novos gasodutos, sobretudo quando a sua 
construção for proposta pelos agentes interessados. 
Ou seja, proposto o novo gasoduto e apresentadas 
as informações pertinentes à ANP, uma chamada 
pública de capacidade seria imediatamente reali-
zada, procedendo-se, em seguida, com a assinatura 
dos termos de compromisso previstos na Lei, ao 
processo licitatório. Simples assim, sem estudos e 
planos governamentais desnecessários.

Outro ponto de atenção no Projeto de Lei é 
a adequação dos contratos de serviço de trans-
porte vigentes aos novos regimes tarifários por 
pontos de entrada e saída. Ainda que o Projeto 
faça menção à preservação da receita auferida 
pelos transportadores com os atuais contratos e 
à compensação de eventuais prejuízos, cuidados 
devem ser tomados para que não seja violado o 
artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 
que dispõe que a lei não prejudicará o ato jurídi-
co perfeito, como são os contratos de serviço de 
transporte de gás natural celebrados entre carre-
gadores e transportadores.

Se os novos regimes tarifários forem, de fato, 
benéficos à indústria e atraentes para as partes 
interessadas, serão elas as primeiras a buscar a 

adequação de seus contratos, de comum acordo, 
sem que sejam forçadas legalmente a tanto.

O Projeto de Lei trata, ainda, de matéria que 
não deveria tratar, por imprópria a uma lei federal. 
Estamos falando dos serviços locais de gás cana-
lizado, cuja exploração e regulação a Constituição 
Federal, em seu artigo 25, § 2º, atribuiu aos Esta-
dos Federados.

Apesar das várias referências feitas ao citado 
dispositivo constitucional, com o aparente intuito 
de preservá-lo, o Projeto de Lei acaba por violá-lo, 
ao pretender definir e submeter à regulação da 
ANP a figura do consumidor livre, ou seja, aquele 
usuário do gás que pode comprar o insumo de ou-
tras fontes que não a distribuidora estadual.

A organização dos mercados estaduais, so-
bretudo a atuação de tais agentes nas áreas de 
concessão, pelo impacto que causam nas redes de 
distribuição, depende e deve depender, única e 
exclusivamente, da regulação estadual, não sendo 
possível a uma lei federal tratar da matéria sem 
invadir e violar a competência constitucional dos 
Estados. Grande parte dos Estados já editou, ou 
está em vias de editar, novas regulamentações para 
viabilizar e disciplinar a atuação de tais consumi-
dores em seus territórios.

Tais pontos do Projeto de Lei devem ser recon-
siderados, evitando-se jogar por terra, em razão de 
mudanças mal calibradas em regimes de outorga 
e de dispositivos inconstitucionais, todo o esforço 
do mercado para a edição de uma legislação que 
promova, de fato, a expansão da rede de transporte 
e o desenvolvimento da indústria do gás natural.

opinião

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.
Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo
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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




