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Estávamos começando outubro, mês em que a campanha contra o câncer 
de mama ganha as mídias. Foi o novembro rosa que fez surgir a ideia. 
Por que não fazer uma revista literalmente ‘cor de rosa’, apenas com 
lideranças femininas abordando questões da indústria? 

Parecia complicado até apresentarmos a ideia à nossa ‘rede de conexões’ 

que se mobilizou para alavancar esse projeto inédito, uma vez que não se tra-

tava de uma matéria SOBRE a diversidade. A proposta era fazer um painel da 

indústria de óleo e gás ouvindo tão somente mulheres em posições de coman-

do em empresas, órgãos públicos e entidades setoriais. 

Com tantas forças convergentes, seria impossível ‘dar areia no poço’ – 

como diz o jargão da indústria quando se fura o poço e não se encontra indí-

cios do hidrocarboneto. O ‘ouro rosa’ jorrou:  descobrimos um ‘reservatório de 

talentos’ da mais alta qualidade, com executivas e gestoras nas mais distintas 

posições de comando dessa cadeia produtiva.

Com apenas 20 dias para contactar, entrevistar, editar, revisar e diagramar 

a revista até novembro, o desafio era o tempo. Como se isso representasse um 

obstáculos para mulheres, esposas, mães e profissionais, que cumprem duas e 

até três jornadas diárias quando buscam aprimorar suas qualificações. 

Mais de 80% das fontes responderam. Lideranças de companhias como 

Petrobras, Shell, Total, Repsol Sinopec Brasil, Potigás, Siemens Energy, Techni-

pFMC, Schlumberger, de entidades como IBP, SPE Brasil, Onip, ABESPetro e Ab-

pip, da academia (FGV Energia), do escritório Kincaid|Mendes Vianna Advogados, 

além da ANP. Muitas dessas delas se empenharam pessoalmente para viabilizar 

entrevistas com outras fontes. Tivemos ainda o apoio de lideranças masculinas 

que fizeram a ponte com colegas que estavam em férias ou em outros países.

Graças a essa proatividade e compromisso das fontes e empenho da equipe 

da TN Petróleo, estamos entregando uma revista histórica, que retrata, de 

forma inequívoca, como a diversidade de gênero vem sendo construída com 

excelência profissional, capacidade de liderança, espírito empreendedor e 

muita ousadia pelas nossas ‘mulheres do petróleo’.

É o que o leitor vai aferir na matéria de capa “Diversidade em Ação”, que 

traz um painel dos grandes desafios do setor, bem como 

nos artigos elaborados por experts no assunto. O avanço 

das mulheres também está expresso no perfil profissional 

de Sylvia dos Anjos, uma das geólogas pioneiras da indús-

tria mundial do petróleo. E na seção opinião, na qual Ana 

Zambelli, Managing Director da Brookfield Private Equity 

e coordenadora do  Comitê de Diversidade do IBP, afirma 

que “o amanhã é hoje, o hoje é agora e a transformação é 

para já”. 

Boa leitura!
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Conheça o Digital Data Book: nova solução Vallourec.smart, 
que permite o acompanhamento de toda cadeia produtiva de 

tubos e gestão dos dados dos projetos dos clientes

A

 

Vallourec desenvolveu um novo 
modelo de fornecimento de 
soluções tubulares inteligentes, 

que combina serviços físicos e tecnolo-
gias digitais: o Vallourec.smart. Desenvol-
vidas de forma colaborativa – em parce-
ria com o cliente –, as soluções atendem 
suas reais necessidades e são entregues 
de forma ágil e contínua. Isso significa 
que elas estão sempre em evolução, 
podendo ser adaptadas a cada nova 
demanda do cliente e atendendo às 
especificidades de cada projeto. 
Na linha de produtos Project Line Pipes 
(PLP), em muitos casos, como ocorre no 
Brasil, o petróleo é encontrado nos 
oceanos (offshore) em grandes profun-
didades, como nas áreas de pré-sal. Isso 
lança vários desafios durante o planeja-
mento, a execução e operação dos 
empreendimentos. Nesse contexto, os 
tubos de aço sem costura são a melhor 
solução tecnológica tanto em termos 
de viabilidade econômica quanto para 
assegurar a integridade operacional e 
garantir a segurança física, humana e 
do meio ambiente. 

PREVISIBILIDADE 
Segundo o gerente de Desenvolvimen-
to de Soluções para PLP da Vallourec, 
Dr. Vicente Trindade, quilômetros de 
tubos sem costura são instalados no 
ambiente subsea e sofrerão vários tipos 
de esforços mecânicos oriundos das 
ondas e movimentos da plataforma, 
além de altas pressões externas e 
internas. O petróleo ainda possui 
substâncias como ácido sulfídrico e gás 
carbônico que podem acelerar o 
processo de degradação desses tubos. 
“Dada a complexidade desses projetos, 
além de ferramentas de planejamento 
e de engenharia clássica, é crescente a 
busca por outras ferramentas que 
auxiliem na previsibilidade através de 
simulações computacionais de eventos 
ou situações que coloquem o empreen-
dimento em algum risco”, explica. 
Isso está se tornando possível na 
Vallourec por meio do auxílio de 
ferramentas digitais capazes de 
coletar e analisar todos os dados dos 
tubos e auxiliar os clientes em toda a 
cadeia do projeto durante a prepara-
ção, execução e operação do empre-
endimento. Dentre as soluções ofere-

cidas pelo Vallourec.smart para a 
linha de produtos Project Line Pipes 
(PLP) foi desenvolvido o Digital 
Data Book. 

O QUE É O DIGITAL DATA BOOK? 
O Digital Data Book é um sistema hospe-
dado em nuvem que disponibiliza via 
web todos os dados reais relacionados 
aos processos de produção do tubo – 
desde as barras de aço até o acaba-
mento. Além disso, ele é capaz de 
integrar todas as informações do 
escopo de produtos e serviços ofereci-
dos pela Vallourec, feito internamente 
ou por meio de parceiros – como os 
processos de Lined Pipes (exemplo 
MLP1), curvas, revestimentos e solda, 
apresentando-os em uma interface 
digital única e amigável, o que agiliza as 
aprovações técnicas e proporciona aos 
clientes mais eficiência na gestão de 
projetos e ativos. 
“No caminho da chamada Indústria 4.0, 
que se refere à transformação digital 
das empresas, a Vallourec tem aposta-
do fortemente no uso da tecnologia 
para a integração digital das diferentes 
etapas da sua cadeia produtiva, a fim 
de facilitar a rotina do cliente. Mais uma 
vez com o foco e em parceria com o 
cliente, foi desenvolvido o Digital Data 
Book”, avalia Dr. Vicente Trindade. 

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 
O Digital Data Book permite que o 
cliente, bem como o inspetor terceiriza-
do (Third-Party Inspection - TPI), acom-
panhe a produção e a inspeção/teste 
de qualquer local. Os dados de cada 
tubo estão disponíveis para verificação 
e análise em tempo real de produção.  
Existem ferramentas dedicadas para: 
• documentação: relatórios de produ-
ção e inspeção/teste bem organizados
e totalmente rastreáveis;
• data explorer: todos os dados de
inspeção/teste podem ser filtrados
e gerados vários tipos de relatórios
personalizados;
• análise de dados: os dados podem ser 

visualizados graficamente de diferentes 
maneiras, como correlação de variá-
veis, por exemplo, Carbono Equivalente 
(Ceq) versus resistência à tração, 
tendência no tempo de quaisquer 
características do tubo, análise estatísti-
ca, como histogramas, capacidades, 
média, desvio-padrão, etc.; 
• gerenciamento de projetos: status real
do projeto versus cronograma base,
status de cada processo e status dos
testes. Geração de fluxos de trabalho
para diferentes donos de processos,
incluindo representantes de clientes e TPI; 
• gestão do TPI: é um portal para o
representante do cliente e o TPI acom-
panharem em tempo real a produção e 
inspeção/testes. Os dados do tubo
estarão disponíveis e podem ser verifica-
dos automaticamente pelo sistema.
Qualquer pessoa autorizada pode
acessar o portal remotamente, trazendo 
transparência à produção, dados em
tempo real e visão clara de qualquer
processo/etapa de inspeção. 
Por estar hospedado na nuvem, em
servidores com alto grau de segurança,
garantimos a integridade dos dados dos 
projetos registrados no Digital Data
Book. Toda a gestão dessas soluções é
de responsabilidade de uma equipe de
especialistas dedicada ao gerencia-
mento de Projetos Line Pipe, o que
assegura uma comunicação direta e
eficiente junto aos clientes. Essa equipe
facilita a tomada de decisão, reduz a
interface do cliente com diversos forne-
cedores, garantindo também entrega
no prazo e custo competitivo.

Acesse o site www.vallourec.com e 
conheça as soluções oferecidas pelo 
Vallourec.smart. 

vallourec-smart.com

https://login.vallourec-smart.com/login?redirectTo=https://vallourec-smart.com/
https://login.vallourec-smart.com/login?redirectTo=https://vallourec-smart.com/
https://login.vallourec-smart.com/login?redirectTo=https://vallourec-smart.com/
https://login.vallourec-smart.com/login?redirectTo=https://vallourec-smart.com/
https://login.vallourec-smart.com/login?redirectTo=https://vallourec-smart.com/
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/en/brazil/about-us
https://www.vallourec.com/pt-br/brazil/about-us
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hot news

EM 29/10, FORAM APROVADAS 
pela Comissão Especial de Licitação 
(CEL) novas declarações de interes-
se, acompanhadas de garantia de 
oferta, dos setores que faram parte 
da sessão pública do 2º Ciclo da 
Oferta Permanente. A CEL decidiu, 
ainda, alterar a data de realização 
da sessão pública de apresentação 
de ofertas do 2º Ciclo para o dia 4 
de dezembro de 2020.

Nesta mesma reunião, foi decidi-
do que a sequência de apresentação 
dos setores que estarão em oferta 
durante a sessão pública de apre-
sentação de ofertas do 2° Ciclo da 
Oferta Permanente será a seguinte 
(ver quadro):

 Conforme o cronograma, todas as 
licitantes inscritas tiveram até 13 de 
outubro de 2020 para apresentar de-
clarações de interesse acompanhadas 
de garantia de oferta para quaisquer 
áreas constantes do Anexo I do edital 
da Oferta Permanente.

Até o dia 16 de novembro de 
2020, todas as licitantes inscritas po-
dem apresentar garantias de oferta 
adicionais acompanhadas de decla-
rações de setores de interesse para 
os setores que estarão em oferta na 

sessão pública de apresentação de 
ofertas do 2º Ciclo da Oferta Per-
manente.

Veja mais informações sobre o 2º 
Ciclo da Oferta Permanente: http://
rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-perma-
nente/2-ciclo-da-oferta-permanente

O que é a Oferta Permanente - A 
Oferta Permanente é uma modali-
dade de concessão de blocos e áreas 
com acumulações marginais para 
exploração ou reabilitação e produ-
ção de petróleo e gás natural. Nessa 
modalidade, há a oferta contínua de 
campos devolvidos ou em processo 
de devolução, de blocos exploratórios 
ofertados em licitações anteriores 
e não arrematados ou devolvidos à 
Agência, além de novos blocos ex-
ploratórios em bacias terrestres em 
estudo na ANP.

Dessa forma, as empresas não 
precisam esperar uma rodada de li-
citações "tradicional" para ter opor-
tunidade de arrematar um bloco ou 
área com acumulação marginal, que 
passam a estar permanentemente em 
oferta. Além disso, as companhias 
contam o tempo que julgarem neces-
sário para estudar os dados técnicos 

dessas áreas antes de fazer uma ofer-
ta, sem o prazo limitado do edital de 
uma rodada.

Uma vez tendo sua inscrição 
aprovada no processo, a empresa 
pode declarar interesse em qualquer 
um (ou mais) dos blocos e áreas ofer-
tados no Edital. Essa declaração de 
interesse deve ser enviada à ANP, 
acompanhada de garantia de oferta, 
e deve identificar todos os setores 
em que a empresa tenha objetivo de 
apresentar ofertas na sessão pública 
a ser realizada.

O PREÇO MÉDIO da gasolina 
comum no Brasil subiu 0,93% em 
outubro na comparação com o mês 
anterior, segundo levantamento feito 
pela ValeCard, empresa especializa-
da em soluções de gestão de frotas. 
O valor, que registrou queda entre 
janeiro e maio, já havia subido em to-
dos os meses de junho a setembro e 
voltou a aumentar em outubro, pelo 
quinto mês consecutivo, chegando a 

R$ 4,599 e acumulando uma alta de 
14,69% em relação a maio – o valor 
registrado em outubro é praticamen-
te o mesmo de março, primeiro mês 
da pandemia (R$ 4,598).

Em outubro, conforme a Vale-
Card, a maior alta do preço no país 
foi registrada no Distrito federal 
(3,41%). Por outro lado, a Bahia re-
gistrou a maior queda no valor do 
combustível no período (-0,96%).

Obtidos por meio do registro 
das transações realizadas entre 
os dias 1º e 29 de outubro com 
o cartão de abastecimento da 
ValeCard em cerca de 20 mil 
estabelecimentos credencia-
dos, os dados mostram que Rio 
Branco tem o preço mais alto 
entre as capitais. As capitais 
com preços mais baixos são Sal-
vador e Curitiba.

ANP divulga setores para o 2º Ciclo 
da Oferta Permanente

Gasolina acumula alta de 14,69% desde 
maio, divulga ValeCard
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A PETROBRAS INICIOU a etapa de 
divulgação da oportunidade (teaser) 
referente à venda da totalidade de 
suas participações em um conjunto 
de vinte e oito concessões de cam-
pos de produção terrestres, com 
instalações integradas, localizadas 
na Bacia do Recôncavo e Tucano, 
em diferentes municípios do estado 
da Bahia, denominados conjunta-
mente de Polo Bahia Terra.

Essa operação está alinhada à 
estratégia de otimização de portfólio 
e à melhoria de alocação do capital 
da companhia, passando a concen-
trar cada vez mais os seus recursos 
em ativos de classe mundial em 

águas profundas e ultra profundas, 
onde a Petrobras tem demonstrado 
grande diferencial competitivo ao 
longo dos anos.

O Polo possui cerca de 1.700 poços 
em operação, 19 estações coletoras, 12 
pontos de coleta, 2 estações de trata-
mento de óleo, 6 estações coletoras e 
compressoras, 4 estações de injeção 
de água, aproximadamente 980 km de 
gasodutos e oleodutos, além das bases 
administrativas de Taquipe, Santiago, 
Buracica, Araçás e Fazenda Bálsamo.

Também fazem parte do Polo Bahia 
Terra dois parques de estocagem e 
movimentação de petróleo com toda 
a infraestrutura de recebimento, ar-

mazenamento e escoamento do pe-
tróleo para a Refinaria Landulfo Alves 
(RLAM). Além disso, o Polo contempla 
a UPGN de Catu e 10 subestações 
elétricas.A produção média do Polo 
de janeiro a agosto de 2020 foi de cer-
ca de 14 mil barris de óleo por dia e 
642 mil m3/dia de gás. A Petrobras é a 
operadora nesses campos, com 100% 
de participação.

Petrobras coloca à venda 28 campos onshore 
na Bacia do Recôncavo e Tucano, na Bahia

A new contiguous GeoStreamer prestack depth volume covering 
13 000 sq. km is available. Prepare for upcoming bid rounds 
using broadband data to explore prospects in the SEAL Basin.

Arrange a viewing: nsa.info@pgs.com

A Clearer Image  |  www.pgs.com/SEAL

Make Better Decisions in the  
Sergipe-Alagoas Basin
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hot news

Gerência executiva de Mudança Climática é criada 
pela Petrobras
NOVA ÁREA REFORÇA a cres-
cente importância das atividades 
relativas à transição para baixo 
carbono na companhia.

O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras aprovou a 
criação da gerência executiva 
de Mudança Climática, que será 
responsável por liderar as ações 
da companhia relativas à gestão 
de carbono, redução das emissões 
atmosféricas, eficiência energé-
tica e mudança do clima. A nova 
estrutura será ligada à Diretoria 
Executiva de Relacionamento 
Institucional, que passa a se 
chamar Diretoria Executiva de 
Relacionamento Institucional e 
Sustentabilidade.

A criação da gerencia exe-
cutiva reforça a importância das 
atividades relativas à transição 
para baixo carbono na Petrobras, 
tendo em vista a relevância do 
tema para a sociedade, a indús-
tria e o planejamento estratégico 
da companhia. A Petrobras visa 
a geração sustentada de valor na 
transição para baixo carbono e 
foca sua gestão de carbono em 
três pilares:
-transparência e quantificação;
-resiliência da posição em óleo 
e gás; e
-fortalecimento das competên-
cias alinhadas à economia de 
baixo carbono.

A prioridade da companhia é 
operar com baixos custos e com 
baixas emissões e oferecer aos 
seus clientes energia acessível 
e aderente aos compromissos de 
redução de emissões.

“A criação da Gerência Execu-
tiva de Mudança Climática tem 
como objetivos a melhoria da go-
vernança e o aumento do foco na 

redução de emissões de gases de 
efeito estufa e na captura de car-
bono. Adotamos uma política de 
transparência em nossos compro-
missos relacionados a emissões 
e optamos pelo uso de inovações 
tecnológicas aplicadas ao nosso 
core business, conciliando a maxi-
mização de valor para o acionista 
com o retorno para a sociedade 
de ações destinadas a minimizar 
o aquecimento da Terra”, explica 
Roberto Castello Branco, presi-
dente da companhia.

A nova área será responsável 
pela proposição das metas e com-
promissos corporativos em car-
bono e clima e pela coordenação 
de sua implementação, liderando 
a implementação dos planos de 
mitigação de carbono e a promo-
ção e incorporação de tecnologias 
de baixa emissão na carteira de 
investimento da companhia. A ge-
rência executiva será liderada por 
Viviana Coelho, atual gerente de 
Emissões, Eficiência Energética e 
Transição para Baixo Carbono da 
Petrobras. Viviana é engenheira 
química pela Universidade Fe-

deral do Paraná (UFPR), bióloga 
pela PUC-PR, com mestrado em 
tecnologia ambiental pelo Impe-
rial College em Londres, MBA 
em administração avançada 
pela COPPEAD, pós graduação 
em inovação pela Unicamp e 
extensa formação executiva em 
instituições como INSEAD, IMD, 
Universidade de Cambridge, Lon-
don Business School e Columbia 

University. Na 
Petrobras há 18 
anos, atualmente 
também representa 
a companhia no 
Comitê Executivo 

da Oil and Gas Climate Initiative 
e no grupo de Climate Change 
da IPIECA. Anteriormente atuou 
em diversas funções nas áreas 
de Downstream e no Centro de 
Pesquisas (Cenpes), dentre elas 
como gerente geral dos portfó-
lios de inovação em gás, energia 
e desenvolvimento sustentável. 
Antes da Petrobras, atuou como 
consultora em projetos para mul-
tinacionais de diversos segmen-
tos em vários países.



63 ANOS DE CONSTANTE EVOLUÇÃO
PARA ACOMPANHAR UM MUNDO 
EM TRANSFORMAÇÃO

Em 2020, transformamos nossa maneira de trabalhar, 
nosso plano estratégico e o formato do maior evento 
de óleo e gás da América Latina, a Rio Oil & Gas. 

Mas desde 1957, promovemos a transformação do 
setor em uma indústria mais competitiva, consciente, 
responsável e sustentável.

https://www.facebook.com/ibpbr
https://www.instagram.com/ibp_br/
https://www.linkedin.com/company/ibpbr/
https://twitter.com/ibp_br
https://www.youtube.com/channel/UCP3XflXfNFvGzNK5nqerNGA
https://www.ibp.org.br/
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VAMOS SER UM FORTE 
COMPETIDOR 

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

Em meio ao redesenho do downstream, acelerado pelos 
desinvestimentos da Petrobras, e a expansão do mercado 
de gás, a petroleira brasileira prepara-se para atuar em um 
mercado com novos players. “Temos que nos preparar para 
sermos os melhores na geração de valor para os nossos 
acionistas, cujo principal representante é a sociedade 
brasileira”, afirma Anelise Lara, diretora de Refino e Gás 
Natural da Petrobras. 

TN Petróleo - A indústria de óleo e 
gás no Brasil, assim como o mundo, 
está passando por um momento 
atípico, embora tenha sido sempre 
um setor bastante volátil. Em meio 
a esse cenário, qual a sua percep-
ção de como vamos caminhar nos 
próximos anos considerando que 
o gás natural é apontado como 
um dos combustíveis da transição 
energética?
Anelise Lara – Ao longo dos últimos 
100 anos, a indústria de petróleo 
passou por diversas crises e os pre-
ços da commodity sempre variaram 
ao sabor delas. Atualmente, a média 
dos preços de petróleo, atualizada 
pela inflação americana, fica na faixa 
de 40 US$/bbl. Por isso temos que 
nos manter resilientes nessa faixa de 
preço de petróleo e não considerar 
como cenário base os picos e vales 
que eventualmente possam surgir ao 
longo do caminho. 

O petróleo faz parte da matriz 
energética mundial desde que foi 
descoberto, pois se trata de uma 
fonte de alta densidade energéti-
ca, de fácil movimentação e que, 
mesmo que seja encontrado/pro-
duzido no subsolo de áreas onde 
não há presença humana (como 
em águas profundas, no ártico ou 
em regiões desérticas, pode ser 
movimentado e consumido em 
qualquer lugar do planeta. 

Já o gás natural tem outras particu-
laridades...
Embora possa ser produzido nessas 
mesmas regiões, ele não era uma 
fonte energética tão utilizada no 
passado. Por quê? Justamente pela 
necessidade de desenvolvimento de 
uma infraestrutura importante de 
dutos para seu transporte. Com o 
desenvolvimento da tecnologia de 
GNL e de transporte marítimo desse 

produto, o gás se tornou também 
uma commodity com movimentação 
global e precificação definida em 
hubs regionais. Passou a representar 
uma fonte cada vez mais relevante 
na matriz energética, impulsionando 
também a geração de energia elétrica 
através das usinas térmicas a gás.

O que o torna um componente 
importante nessa equação da tran-
sição...
Na minha visão, nos próximos anos 
ainda vamos observar uma vola-
tilidade importante dos preços de 
petróleo, seja em função de redução 
de novos investimentos em explora-
ção e produção (queda na oferta e 
tendência a aumento do preço) seja 
por causa do impacto da transição 
energética (queda na demanda e 
tendência a redução do preço). Mas, 
nenhuma discussão sobre transição 
energética pode prescindir da indús-

entrevista exclusiva

Por Beatriz Cardoso
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tria de óleo e gás. Essa indústria é a 
principal responsável pela geração da 
energia que move o mundo e vai con-
tinuar sendo um player importante na 
matriz mundial por décadas à frente. 
Ainda temos no planeta uma parcela 
significativa da população vivendo em 
condições de pobreza e o aumento 
do bem-estar dessa população será 

atingido em boa parte pela incorpo-
ração de bens e costumes que vão 
demandar mais energia. É claro que 
a indústria tem que se reinventar e 
buscar formas de reduzir as emis-
sões de gases de efeito estufa, seja 
nas suas próprias operações, seja 
levando em consideração toda a 
cadeia de valor, incluindo o maior uso 

do gás e a produção de derivados 
líquidos cada vez mais sustentáveis. 
É isso que estamos propondo fazer 
na Petrobras com a produção de 
diesel renovável e bio-QAV dentro 
das nossas refinarias.
 
O que falta para a grande arrancada 
do gás natural, uma vez que temos 
grandes reservas comprovadas e 
outras em potencial, já passamos 
da fase de consolidação do marco 
regulatório e a ANP até lançou 
consulta prévia, por 45 dias, sobre 
o “Modelo Conceitual do Mercado 
de Gás na Esfera de Competência 
da União”?
Faltam a aprovação do novo 
Projeto de Lei do Gas (PL 6.407), 
que está em tramitação no Senado 

Entrevista com Anelise Lara, diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras
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Federal, assim como maior clareza 
na regulamentação dos segmen-
tos de transporte e distribuição 
pelos órgãos competentes. As bases 
para que esta abertura ocorra estão 
postas. O TCC (Termo de Cessação 
de Conduta) que assinamos com o 
CADE, em julho de 2019, tem sido 
uma peça fundamental nesse proces-
so de abertura. 

Mas já avançamos bastante. O 
modelo de entrada-saída está pre-
visto no decreto federal 9.616/2018, 
permitindo a participação de múlti-
plos carregadores uma vez tenhamos 
as medidas infra legais definidas 
pela ANP. Temos o modelo tributário 
SINIEF aprovado pelo CONFAZ já em 
uso, permitindo a aplicação deste 
novo modelo de entrada-saída. E um 
setor de transporte de gás que já 
conta com a participação de agen-
tes independentes. Também temos 
vários terminais de regaseificação 
planejados ou já sendo construídos 
no país. E uma infraestrutura inte-
grada de escoamento no pré-sal, que 
será completada com a finalização 
da Rota 3, possibilitando a entrada 
de grandes volumes não somente da 
Petrobras, mas também de outros 
produtores. E ainda há a abertura da 
importação de gás da Bolívia para 
outros agentes.

Fatores atrativos para novos inves-
tidores...
Trata-se de um setor que tem 
grande potencial de atrair vultosos 
investimentos para o país. Mas, para 
que isso ocorra será necessário 
termos regras claras e a garantia de 
respeito aos contratos assinados. 
Não precisamos reinventar a roda. 
Temos exemplos bem sucedidos de 
abertura do mercado de gás em vá-
rios países desenvolvidos. O PL do 
gás, que está em fase final de apro-
vação, considerou justamente essas 
melhores práticas e referenciais 
do mercado internacional na sua 
elaboração. Por isso, defendemos 

que o texto do PL seja aprovado no 
Senado sem alterações.

Qual a expectativa de ampliação da 
participação do gás natural como 
fonte na matriz energética brasi-
leira?
O Brasil atualmente se beneficia de 
três fontes distintas de fornecimento 
de gás natural: o gás produzido no 
país, principalmente nos campos do 
pré-sal brasileiro; o importado da Bo-
lívia; e o GNL, que tende a ter pontos 
de entrada ao longo de todo o litoral. 
Uma quarta fonte, o gás importado 
da Argentina, poderá vir a se integrar 
neste portfolio, por meio da constru-
ção de gasodutos desde as reservas 
de gás não convencional da província 
de Neuquén até o Rio Grande do Sul. 
A integração desses sistemas fará 
com que a região do Atlântico Sul se 
torne um relevante hub mundial de 
gás no futuro. 

A meu ver, a ampliação da 
participação do gás natural como 
fonte da matriz energética vai se 
dar através de usinas térmicas 
gerando eletricidade para o sistema 
integrado brasileiro. Temos também 
um potencial de elevar a participa-
ção do gás na indústria em geral, 
principalmente química, fertilizantes, 
cerâmica e siderurgia, mas isso vai 
depender da redução no preço do 
gás que for obtida com a abertura 
do mercado. 

Não acredito na universalização 
do gás em todo o país. Diferente de 
países de clima frio, o Brasil não 
precisa de aquecimento doméstico 
e, portanto, o nível de consumo 
residencial dificilmente viabiliza uma 
rede de distribuição em cidades 
pequenas e médias. O gás de botijão 
(GLP) vai continuar tendo uma 
participação relevante como gás de 
cozinha nos lares brasileiros. 

Em relação à área de refino, há 
mais de três anos estamos discutin-
do o redesenho do downstream, do 
refino. Como deverá será o perfil do 
refino no Brasil, com os desinvesti-
mentos da Petrobras: ampliação do 
parque, novos players? 
Embora o monopólio da Petrobras te-
nha sido extinto há mais de 20 anos, 
só agora, com os desinvestimentos 
realizados pela companhia, vamos 
ter realmente a abertura do setor de 
refino no Brasil. E por que não foi 
feito antes? Uma das explicações 
é justamente o papel muito rele-
vante da Petrobras neste segmento 
(responsável por 98% do parque 
de refino), o que acabou por afastar 
potenciais investidores. 

O perfil do refino no Brasil deve 
mudar substancialmente com os 
desinvestimentos da Petrobras e a 
entrada de novos players. Hoje, a 
Petrobras carrega a responsabilidade 
de abastecer o mercado nacional de 
derivados, embora essa atribuição 
legal seja da ANP. Com a entrada de 

entrevista exclusiva
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novos agentes nesse mercado, o papel 
da ANP será fundamental, sendo res-
ponsável não só por garantir o abas-
tecimento nacional, mas também pela 
formulação de políticas e diretrizes 
para todo o setor. Por isso, defende-
mos que, nesta fase de transição, a 
ANP possa se preparar com recursos 
humanos e materiais suficientes para 
fazer frente a esse desafio.

 
Desafios para todos os agentes...
A Petrobras gerencia todo o par-
que de refino de forma integrada e 
as refinarias não tomam decisões 
independentes sobre FUT (fator de 
utilização), volumes e preços. Hoje 
este processo de planejamento é feito 
de forma centralizada, na sede da 
empresa levando-se em consideração 
as demandas do mercado interno 
e externo, a logística existente e o 
retorno econômico para a empre-
sa. Com a abertura de mercado, os 
novos players passarão a gerir suas 
refinarias de forma independente, 
buscando maximizar valor sobre o 
capital empregado. Isso também pode 
levar a novos investimentos não só 
no refino, mas também na cadeia lo-
gística visando aumento de eficiência 
e geração de novos produtos.

Não tenho dúvida que haverá 
muita competição nesse processo. 
Os refinadores não ficarão focados 
apenas no seu mercado mais próxi-
mo, eles irão tender a buscar tam-
bém novos mercados fora da sua 
área de influência. A meu ver, quem 
vai ganhar com isso é o consumidor 
pois haverá uma queda de braço por 
market share entre os refinadores 
e os importadores e o preço vai 
ser uma variável importante dessa 
equação. 

Falando em desafios, qual o maior 
deles, hoje, em sua diretoria? 
Meu maior desafio é preparar nosso 
time para a abertura dos merca-
dos de refino e gás. Vamos passar 
a competir num mercado aberto, 
com vários players privados. Por 
isso, temos que nos preparar para 
sermos os melhores na geração de 
valor para os nossos acionistas, cujo 
principal representante é a sociedade 
brasileira. Para tanto, teremos que 
ganhar em agilidade e flexibilidade, 
mantendo a governança necessária 
para a garantia de processos íntegros 
e conformes. 

A Petrobras tornou-se bench-
marking mundial na área de segu-

rança operacional, com indicadores 
de performance excelentes mesmo 
comparados com as majors. Para 
você ter uma ideia, nosso TAR (taxa 
de acidentes registráveis por milhão 
de homens hora) nas áreas de refino, 
gás e energia está em 0.27, na 
média do ano. O TAR das melhores 
empresas globais de petróleo se si-
tua na faixa de 0.9. Ou seja, estamos 
bem abaixo do benchmarking mun-
dial. Por quê? Porque a segurança 
é um valor intrínseco para todos os 
petroleiros e está no sangue do nos-
so pessoal. Na dúvida, pare! Este é o 
nosso lema. Nada é mais importante 
que a segurança do nosso pessoal e 
das nossas instalações. 

Este mesmo comprometimento 
com a segurança tem que estar no 
sangue do nosso pessoal quando 
falamos na busca incessante por 
custos cada vez mais baixos, na 
excelência da performance opera-
cional, na maximização da eficiência 
energética, na aplicação massiva de 
transformação digital e na descar-
bonização das nossas operações. 
Com este conjunto de valores e di-
retrizes certamente seremos fortes 
competidores neste movo mercado 
de refino no Brasil. 

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.Acompanhe em www.portalnaval.com.br

INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.

Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo
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Dados cada vez mais se tornam um dos principais ativos da indústria de óleo 
e gás: quando insuficientes ou imprecisos, maiores os risco e incertezas, me-
nor o potencial de êxito e a eficiência dos projetos. Como o ‘novo petróleo’ de 
uma indústria em transformação acelerada, o processamento, interpretação e 
análise de um volume cada vez maior de dados envolve ainda uma multiplici-
dade crescente.  

Nesta já complexa multiplicidade, adicionam-se algumas variáveis que não 
entravam nessa equação há bem pouco tempo. Como o gênero, tema recor-
rente nas organizações, mas que não se materializa no board, diretoria e  
gerências executivas das empresas de óleo e gás, nas quais as mulheres ainda 
são minoria. 

Contudo, uma nova ‘matriz energética’ está emergindo na indústria, com 
a crescente liderança feminina. É o que mostra o simples exercício de reunir 
especialistas para falar sobre os desafios presentes e perspectivas futu-
ras da indústria – da exploração e produção ao gás e refino, passando pela 
inovação tecnológica e a transformação digital, até o marco regulatório e a 
transição energética.

O fato é que a competência e qualificação profissional, além da vocação 
para liderança, estão ‘pincelando’ de rosa esse ‘organograma’ do setor. É o 
que mostram mais de 20 executivas e lideranças que falam com exclusividade 
à TN Petróleo sobre uma indústria que muitas conhecem desde o ‘chão de 
fábrica’ (ou trabalho de campo) até os mais altos postos diretivos. 

DIVERSIDADE 
EM AÇÃO
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A transformação digital vai 
dar o ‘tom’ no novo nor-
mal da indústria de óleo 
e gás, na qual tecnologia 

e a inovação são o fiel da balança e 
redução de custos e riscos premis-
sas básicas para a sustentabilida-
de dos negócios. Fatores que vêm 
obrigando as empresas a repensa-
rem suas prioridades, buscando ca-
minhos que possibilitem minimizar 
as incertezas, aumentar a confia-
bilidade para ter maior eficiência, 
visando ampliar a produtividade, 
com mais segurança.

Tarefa ainda mais complexa em 
um dos mais desafiadores contextos 
dessa indústria nas últimas déca-
das, frente à pandemia de Covid-19 
aliada a fatores históricos que ‘gra-
duam’ a volatilidade desse mercado. 
Uma tempestade quase perfeita, na 
qual os impactos se estendem desde 
a saúde pública e o comportamento 
da sociedade aos rumos da econo-
mia e do setor energético.

“A queda mundial de consumo 
impactou preços e levou a novos 
equilíbrios dos mercados. Diante 
desta conjuntura, é normal haver 
uma reanálise dos investimentos 
e desinvestimentos das empresas. 
Mesmo neste contexto, o Brasil 
tem se mostrado resiliente e com-
petitivo”, destaca Heloísa Borges 
Esteves, diretora de Estudos do 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
da Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE). 

Salientando que todas as ações 
visando o desenvolvimento deste se-
tor vem sendo pautadas pelo Conse-
lho Nacional de Política Energética 
(CNPE), no âmbito do planejamen-
to energético nacional, ela avalia 
como positivo o resultado do setor 
em 2020. 

Resiliência do pré-sal
"A indústria do petróleo no 
Brasil, que começou o ano com 
expectativas de retomada dos 

investimentos em exploração 
e produção (E&P) no Brasil e 
teve de rever suas projeções, 
conseguiu manter um nível 
alto de produção, com o pré-sal 
contribuindo significativamente 
para a atividade econômica”, 
observa. 

Os números do Painel Dinâ-
mico de Produção de Petróleo e 
Gás Natural, lançado em setembro 
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP), confirmam isso: no dia 
21 de outubro a produção diária de 
petróleo equivalente foi de apro-
ximadamente 3, 6 milhões de boe 
(dos quais 2,8 milhões de barris 
de óleo), sendo 70% provenientes 
do pré-sal.

Volume similar à média de 
setembro (3,7milhões de boe/
dia), pouco mais de 300 mil bar-
ris aquém do recorde absoluto 
registrado em janeiro, quando o 
Brasil superou, pela primeira vez 
na história, o marco dos 4 milhões 
de boe/dia. Nos seis primeiros me-
ses a produção oscilou entre 3,5 e 
3,9 milhões de boe/dia. 

Segundo a Petrobras, princi-
pal operadora na nova fronteira, 
a produção do pré-sal aumentou 
32% nos primeiros nove meses do 
ano na comparação com igual pe-
ríodo de 2019. Razão pela qual a 
meta inicial para esse ano, de 2,7 
milhões de boe/dia, foi aumenta-
da para 2,84 milhões de boe/dia 
(variação de quase 1,5%). O de-
sempenho operacional expressivo, 
segundo a petroleira, se deveu ao 
“aumento da capacidade de pro-
dução de Búzios e elevada eficiên-
cia operacional no pré-sal, assim 
como na postergação de parte das 
grandes paradas programadas de 
produção”.  

Além disso, os custos de extra-
ção caíram de US$ 7,9/boe, no ter-
ceiro trimestre de 2019, para US$ 
4,5/boe no terceiro trimestre de 

2020. “Aproximadamente 60% do 
declínio ocorreu devido à redução 
de custos, ganhos de eficiência, 
incremento da produção e gestão 
ativa de portfólio, enquanto o res-
tante foi ocasionado pela deprecia-
ção do real em relação ao dólar. No 
pré-sal, o custo de extração foi de 
US$ 2,3/boe no terceiro trimestre”, 
informou a Petrobras ao anunciar 
os resultados do terceiro trimestre.

Números que refletem a ma-
turidade da indústria brasileira 
de óleo e gás, bem como da re-
siliência do pré-sal à volatilida-
de do mercado – com um break-
-even entre os mais competitivos 
do mundo. 

Atração de investimentos
“O momento é de esforço 
para manter o país como polo 
de atração de investimentos, 
uma vez que, na visão da 
EPE, o setor de óleo e gás é 
e permanecerá sendo muito 
importante nos próximos 
anos”, afiança Heloisa Esteves, 
frisando que o pré-sal terá uma 
participação dominante ao 
longo desse decênio. 

“No horizonte de longo pra-
zo, também é positivo o fato de 
possuirmos reservas e condições 
de transformá-las em uma ativi-
dade produtiva rentável, tanto 
por cooperar para a segurança 
energética do país, como pela 
possibilidade de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável – o 
que dependerá, naturalmente, do 
equilíbrio das esferas econômica, 
ambiental e social”, complementa 
a diretora da EPE. 

Respaldada em mais de 30 
anos de atuação no setor, no Bra-
sil e no exterior, e hoje atuando 
como consultora independente e 
membro do conselho de adminis-
tração de empresas internacionais 
de energia, infraestrutura e certi-
ficação, Ieda Gomes Yell concorda 
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que a indústria do óleo e gás pas-
sa por um momento de desafios 
extraordinários. E é necessário 
estar atento à evolução do setor 
energético.

“No curto prazo, temos a queda 
da demanda, causada pelas me-
didas de isolamento com a eclo-
são do COVID-19,  e o excesso de 
oferta, particularmente do shale 
oil nos Estados Unidos e petróleo 
de baixo custo da Rússia e Arábia 
Saudita. No médio e longo prazos, 
as metas de países e empresas de 
redução das emissões de gases 
estufa, apontam para uma descar-
bonização progressiva do consumo 
de energia”, pontua.

Ela salienta que embora haja 
diversos cenários de consumo de 
petróleo e gás para além de 2030, 
o consumo de petróleo deve cair e 
empresas cotadas em bolsa estão 
sendo pressionadas pelos investi-
dores e ONGs a reduzir sua produ-
ção. “O consumo de petróleo e gás 
não deverá chegar a zero, mesmo 
nos cenários mais arrojados. As 
empresas que produzirem a cus-
tos competitivos terão condições 
de manter sua parte no mercado 
mundial”, afirma Ieda Yell. 

Segundo ela, apesar dos cam-
pos do pré-sal serem altamente 
produtivos, os investimentos ne-
cessários para desenvolvimento 
são enormes e a carga fiscal no 
Brasil é elevada e complexa. “Se 
o Brasil quiser manter sua partici-

pação nesse mercado de petróleo 
mais reduzido, será preciso ofe-
recer um regime fiscal atrativo,  
condições sadias de competição e 
um sistema educacional que pre-
pare profissionais competentes”, 
conclui.  
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O NOVO MOMENTO 
DO GÁS
O mercado de gás natural 

brasileiro encontra-se em 
um momento de transi-
ção em direção à adoção 

de boas práticas internacionais e 
maior competitividade, incluindo 
diversidade de agentes e maior 
liquidez. “Neste cenário, diferen-
tes fontes de oferta serão impor-
tantes para o setor, contribuindo 
para o desenvolvimento econômi-
co brasileiro com suas diferentes 
características contratuais”, avalia 
Heloísa Borges Esteves, diretora 
de Estudos do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis da EPE.

A previsão da EPE (2019), é que 
a produção total de gás dobrará 
em dez anos no país. A produção 
líquida, porém, aquela que efeti-
vamente chegará ao mercado con-
sumidor, será menor, por questões 
técnicas e pelos gargalos existentes 
ao longo da cadeia. 

 Nos Cadernos do PDE2030, 
publicados recentemente no site da 
EPE, foram revistas as previsões de 
produção e oferta de petróleo e gás 
natural. “É interessante notar que 
a previsão da produção de petró-
leo para o decênio no PDE 2030 é 
cerca de 8% inferior à apresentada 
no plano anterior”, aponta Heloisa 
Esteves . 

Entretanto, no que se refere 
à produção bruta de gás natural 
prevista para o decênio, estima-
-se aumento de cerca de 3% em 
relação à projeção anterior.” Isto 
porque apesar da menor demanda 
energética causada pela pande-
mia de Covid-19, as previsões de 
oferta de gás natural no Brasil se 

mantiveram otimistas, dadas as 
perspectivas trazidas pelo Novo 
Mercado de Gás para o setor e da 
possível alteração da legislação 
para esse mercado”. 

Construir mais gasodutos de 
transporte do mar para terra, am-
pliar a capacidade de tratamento 
da parcela adicional de gás (am-
pliação ou novas UPGNs) e aumen-
tar a capilaridade da distribuição 
de gás nos Estados são alguns dos 
caminhos para reduzir os gargalos. 
Investimentos que devem ser as-
sumidos pelo setor privado, o qual 
questiona sua atratividade sem a 
garantia de reindustrialização do 
país.

“O setor energético do Brasil 
possui uma grande vantagem em 
relação a outros países, que é a 
diversidade de fontes energéticas 
passíveis de uso para promover o 
desenvolvimento nacional. Neste 
sentido, empreendimentos indus-
triais tendem a analisar diferentes 
possibilidades de insumos ener-
géticos no momento de sua im-
plementação”, pondera a diretora 
da EPE. 

Segundo ela, o gás natural 
associado ou não associado, nos 
ambientes onshore e no offshore 
(pós-sal e pré-sal) poderá contribuir 
com diferentes características de 
flexibilidade e prazo contratual, 
dependendo das necessidades dos 
diferentes tipos de consumidores.

Mercado líquido
Ela  reconhece  que ,  a té 

então, o gás natural não tem se 
mostrado competitivo para alguns 

setores, frente a outros insumos 
(como o óleo combustível) , 
principalmente nas áreas afastadas 
da malha integrada existente, o 
que dificulta a viabilização de 
novos gasodutos de transporte.  

“Com um maior número de 
agentes, maior leque de possibi-
lidades de ofertas e demandas, 
oportunidades no acesso de ter-
ceiros à infraestrutura existente e 
novos modelos de contrato,  que 
vêm surgindo ao longo do processo 
de evolução do marco legal e re-
gulatório, será possível um melhor 
equacionamento do risco”, enfatiza 
Heloisa Esteves. 

“Os agentes poderão disponibi-
lizar diferentes tipos de contratos 
ao longo da vida útil de um proje-
to de escoamento, processamento 
ou transporte, mesmo caso haja 
mudança nos condicionantes de 
mercado”, acrescenta.  

Ieda Gomes Yell pondera que 
o gás natural no Brasil ainda não 
atingiu o estágio de commodity 
fungível, como é o caso do petró-
leo. “O mercado no Brasil ainda 
não é líquido, apesar do avanço 
na construção de redes de distri-
buição e novos terminais de GNL 
(gás natural liquefeito)”, destaca, 
comparando o Brasil com outros 
mercados. Enquanto o país tem 
apenas  46 mil km de redes de dis-
tribuição e gasodutos de transporte, 
Paquistão conta com cerca de 190 
mil km e a vizinha Argentina, 160 
mil km na Argentina. 

“Algumas distribuidoras de gás 
têm investido fortemente na cone-
xão de novos consumidores e na 
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asexpansão das redes em suas áreas 
de concessão, mas o principal de-
safio para atrair mais investimentos 
privados é a expansão de merca-
dos âncoras de grande porte, como 
indústrias e usinas termelétricas 
consumindo maiores volumes na 
base”, afirma a consultora. 

Contudo, ela ressalva que ape-
sar da dificuldade em expandir o 
consumo nesses dois segmentos 
base, tem havido um movimento 
positivo de investimentos priva-
dos nos terminais de GNL, garan-
tidos por PPAs (Power Purchase 
Agreement, acordo ou contrato 
de compra e venda de energia 
de longo prazo) e receitas fixas, e 
na privatização dos gasodutos de 
transporte, garantidos por paga-
mentos de capacidade pela Petro-
bras. “O investimento privado em 
infraestrutura no mid e upstream 
depende de garantias de consumo 
e receitas para viabilizar retornos 
comensuráveis para os acionistas”, 
conclui Ieda Yell.

Modelo conceitual
Com foco na expansão desse 

mercado, no dia 5 de outubro a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) 
lançou consulta prévia, por 45 dias, 
do documento intitulado ‘Modelo 
Conceitual do Mercado de Gás na 
Esfera de Competência da União’. 

“A indústria de petróleo e de 
gás natural no Brasil está passando 
por um grande processo de trans-
formação.  No caso específico do 
gás natural, o Brasil caminha para 
um novo desenho de mercado, com 
participação de uma multiplicida-
de de agentes e novas formas de 
contratação do transporte.  Esse 
desenho tem sido discutido com 
os agentes da indústria desde a 
iniciativa Gás para Crescer e no 
âmbito do Novo Mercado de Gás”, 
observa a Especialista em Regu-

lação e assessora da Diretoria da 
ANP, Melissa Cristina Pinto Pires 
Mathias. 

Segundo ela, o documento em 
consulta prévia consolida esse de-
senho, colocando mais uma vez 
para o debate com a sociedade, 
a organização e o funcionamento 
dos diferentes mercados que com-
põem a indústria de gás natural na 
esfera de competência da União.  
Lembra ainda que uma nova legis-

lação (PL já citado, em discussão 
no Congresso) ensejará a necessi-
dade de revisão em uma série de 
regulamentos da ANP.

“A indústria brasileira de gás 
natural está caminhando na dire-
ção de um mercado mais líquido 
e com maior transparência no pro-
cesso de formação de preços. O que 
alterará a dinâmica de funciona-
mento do mercado e requererá do 
regulador importante atenção com 
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relação à determinação dos requisi-
tos necessários para a atuação dos 
agentes nos diferentes segmentos 
da cadeia deste energético”, salien-
ta Melissa Mathias, que é doutora 
em Planejamento Energético.

A especialista observa que o 
modelo objeto de discussão tem 
como base a isonomia de tratamen-
to entre os agentes no tocante ao 
acesso à capacidade de transporte, 
que será contratada no regime de 
entrada e saída, e em contratos de 
prazo mais curto.  Isso permitirá a 
competição nos segmentos compe-
titivos da cadeia, contribuindo para 
a atração de agentes para atuar 
nesses segmentos. 

Outro ponto que ela considera 
de vital importância nesse debate é 
o processo de formação de preços, 
que deve ser o mais transparente 
possível, refletindo as condições do 
mercado.  “Assim, consumidores te-
rão conhecimento e previsibilidade 
dos custos da utilização do produto 
e será possível enviar correta sinali-
zação aos agentes de mercado que 
pretendem realizar investimentos 
na necessária expansão da infraes-
trutura na indústria do gás natural”, 
ressalta Melissa Mathias

Ela reitera que a participação 
social é fundamental para o aper-
feiçoamento do marco regulatório. 

“Neste sentido, a Consulta Prévia 
para análise do modelo conceitual 
para a indústria do gás natural, na 
esfera de competência da União, 
representa um importante avanço 
na direção de um mercado cujas 
regras de funcionamento e a re-
lação entre os agentes sejam bem 
definidas.  O que contribuirá para 
um ambiente com regras claras e, 
portanto, mais propício à realização 
de investimentos”, .

Ela é endossada pela diretora da 
EPE, Heloisa Esteves, que aplaude 
as diversas iniciativas da ANP no 
sentido de consolidar e apresentar 
a experiência internacional em di-
versos elos da cadeia do gás natural. 
“Isso possibilitará que os agentes 
do mercado tenham uma percepção 
mais prática de como funcionarão 
os processos que antes ocorriam 
de forma intra-company, envol-
vendo poucas empresas (como, por 
exemplo, a programação diária de 
movimentação, a contratação de 
capacidade etc.)”, avalia.  

Heloisa Esteves observa ainda 
que, no novo modelo legal e re-
gulatório os produtores poderão 
acessar diretamente o mercado e 
os grandes consumidores poderão 
contratar diretamente a capacidade 
de transporte. “O que demandará 
um maior nível de conhecimento 

dos mesmos acerca de procedimen-
tos e diretrizes”, pontua. E lembra 
a ANP também disponibilizou um 
manual de boas práticas para a dis-
tribuição de gás natural, com base 
na experiência nacional e interna-
cional, “que pode ser considerado 
de forma voluntária pelas distribui-
doras para otimizar e tornar mais 
eficiente sua operação.” 

Lembra ainda que o gás natu-
ral já tem promovido a segurança 
energética sazonal no País, ope-
rando em momentos de menor 
afluência nas hidrelétricas. “Fu-
turamente, com base em novos mo-
delos contratuais, também poderá 
promover a segurança energética 
intradiária, suportando uma maior 
penetração da energia eólica e 
solar, até que sejam viabilizadas 
novas formas de armazenamento 
de energia em larga escala que 
atendam à sua intermitência”, pre-
vê.  Para ela, no que diz respeito à 
transição energética, é necessário 
avançar na promoção do desen-
volvimento eficiente do mercado 
e infraestruturas de gás natural, 
identificando futuras sinergias com 
soluções emergentes. 
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TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

O papel do gás natural na 
transição energética é 
analisado com cuidado 
pelas especialistas do se-

tor.  Ieda Yell observa que os cená-
rios da Agência Internacional de Ener-
gia e da BP, por exemplo, apontam 
para um crescimento do consumo 
de gás natural nos próximos 10-
15 anos, como substituto ideal do 
carvão e complemento das energias 
renováveis intermitentes.

Ainda segundo ela, a partir de 
2030-2035 as projeções apontam 
para uma queda no consumo de 
gás de 15% a 40%, a depender 
do cenário de aceleração. “Esses 
cenários pressupõem que serão 
encontradas formas mais eficien-
tes de armazenar energia elétrica 
(baterias, acoplamento com 
energia hidráulica etc.) e de que 
serão implementados projetos de 
captura de CO2 globalmente”, 
avalia Ieda Yell. 

Ela pondera que tais cenários 
preveem ainda uma participação 
maior do biogás e do hidrogênio. 
“Todas essas alternativas são de-
safiadoras, em termos de custos e 
questões logísticas, mas daqui a 
20-30 anos tudo é possível. Veja 
o caso do barateamento das fon-
tes eólica e solar”, comenta. 

A consultora e membro de 
conselhos de administração de 
diversas companhias da área de 
energia, agrega ainda que a pro-
dução de gás associado tem cres-
cido muito no Brasil, mas a maior 
parte do energético é reinjetado, 
ainda que haja um crescimento 
dos projetos termelétricos a base 
de GNL, com excedentes de gás 
nas FSRUs (Floating Storage 
Regasification Unit) que poderão 
ser comercializados nas regiões 
importadoras. “A maior partici-

pação do gás natural na matriz 
brasileira poderá ocorrer se os 
gargalos regulatórios, fiscais e 
legais forem equacionados e se 
os produtores independentes 

ampliarem sua 
oferta ao merca-
do”, conclui.

Para a diretora 
da EPE, Heloisa 
Esteves, o ritmo da 

transição energética pode variar 
entre os países e que as mudanças 
na participação do gás natural 
nas distintas matrizes energéticas 
dependem do ritmo de avanços 
tecnológicos e competitividade. 
Razão pela qual características 
regionais e nacionais devem ser 
consideradas nas análises, e não 
há um caminho de transição que 
seja aplicável a todos os contextos 
nacionais. “Como consequência, 
haverá diferentes papéis e rele-
vância para o gás natural em rela-
ção aos diferentes países”, diz ela.  

Na visão da EPE, apresentada 
no Plano Nacional de Energia 
2050, a transição energética terá 
como base a eletrificação (sobretu-
do renovável), os biocombustíveis, 
a eficiência energética (catalisada 
pela digitalização) e o gás natural.  
“Em particular, o gás natural terá 
o papel de integrar os paradigmas 
tecnológicos dos combustíveis fós-
seis e das renováveis ao viabilizar 
uma maior introdução de fontes 
renováveis não despacháveis 
no setor elétrico. Além disso, o 
hidrocarboneto poderá desem-
penhar um papel importante na 
substituição de combustíveis com 
maior pegada de carbono no setor 
industrial”, explica. 

Entretanto, essa participação 
do gás natural como combustí-
vel de transição no Brasil será 

influenciada por questões de 
competitividade frente a outros 
combustíveis, além da compe-
tição entre o gás natural prove-
niente de diferentes fontes.  “O 
gás natural tenderá a ter uma 
maior penetração nas áreas já 
atendidas por gasodutos, poden-
do ser também levado a outras 
áreas ainda não atendidas via 
gás natural comprimido, gás 
natural liquefeito ou novos 
gasodutos propriamente ditos”, 
complementa.

Heloisa Esteves acredita que 
uma das principais contribuições 
do gás natural no que toca à 
transição energética está no fato 
de ser um combustível com baixa 
emissão na queima, em compara-
ção a outros, e ao mesmo tempo 
que tem potencial para armaze-
namento, seja nos próprios re-
servatórios onde se encontra ou 
em futuros projetos de estocagem 
subterrânea de gás natural.  

Lembra ainda que o gás natu-
ral já tem promovido a segurança 
energética sazonal no País, ope-
rando em momentos de menor 
afluência nas hidrelétricas. “Fu-
turamente, com base em novos 
modelos contratuais, também 
poderá promover a segurança 
energética intradiária, supor-
tando uma maior penetração da 
energia eólica e solar, até que 
sejam viabilizadas novas formas 
de armazenamento de energia 
em larga escala que atendam à 
sua intermitência”, prevê.  Para 
ela, no que diz respeito à tran-
sição energética, é necessário 
avançar na promoção do desen-
volvimento eficiente do mercado 
e infraestruturas de gás natural, 
identificando futuras sinergias 
com soluções emergentes. 
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“O QUE SE ESPERA para os 
próximos anos é que os garga-
los sejam resolvidos e tenhamos 
uma grande arrancada do gás 
natural, tão logo os estados 
assumam o protagonismo de 
auxiliar na formação desse 
mercado de gás”, diz a dire-
tora presidente 
da Companhia 
Potiguar de Gás 
(Potigás), Larissa 
Dantas. “Esse 
protagonismo, 
liderança e articulação do 
poder público serão essenciais 
para o crescimento da indús-
tria do gás natural e para que o 
consumidor final tenha acesso 
ao gás a preços mais competiti-
vos”, postula a executiva que é 
uma das principais agentes de 
mobilização do setor.

Otimista, ela afirma que a 
expectativa da ampliação da 
participação do gás natural 
como fonte da matriz energética 
brasileira é de crescimento. “O 
momento, inclusive mundial, 
é de que aconteça uma matriz 
energética cada vez mais feita 
de renováveis e o gás natural é 
uma energia de origem fóssil, 
com menor potencial de po-
luição”, fala Larissa Dantas, 
lembrando que as energias 
renováveis como eólica e solar 
necessitam trabalhar com um 
backup, dado o fato de serem 
intermitentes. “Aí entra a expan-
são do uso do gás natural para 
funcionar como backup dessas 
energias renováveis que estão 
em amplo crescimento no Brasil, 
especialmente no Rio Grande do 
Norte que tem alto potencial de 
energia eólica”, pontua.

Lembrando que o setor do 
petróleo e gás tem sido volátil 
dado ao fato de os preços serem 
atrelados ao dólar, o que faz 
com que essa volatilidade seja 
muito imprevisível. “A ideia é 
que haja para o mercado de 
gás, no futuro próximo, uma 
estabilidade dessa volatilida-
de, a exemplo do que acontece 
com os preços do shale gás dos 
Estados Unidos. O mundo deve 
repetir esse exemplo exitoso que 
diminui a volatilidade do gás 
natural desvinculando-o do pre-
ço do óleo”, frisa a executiva.

Mas afinal, o que falta para a 
grande arrancada do gás natu-
ral, uma vez que temos grandes 
reservas e outras em potencial, 
já passamos da fase de consoli-
dação do marco regulatório? “O 
foco inicial deve estar na criação 
de demanda”, diz Larissa Dan-
tas, lembrando que o setor do 
gás, como a do óleo, se subdivide 

assim em upstream, midstream e 
downstream. 

No downstream, estão as 
companhias de distribuição de 
gás natural, que são especiali-
zadas em captação de deman-
da. No entanto, é necessário o 
conhecimento das minucias da 
indústria de distribuição de gás 
natural canalizado para o cená-
rio do Novo Mercado de Gás. 
“Essas nuances que estão dentro 
das 27 distribuidoras de gás 
natural do Brasil são peculiares 
inclusive para cada estado, mas, 
o arcabouço geral regulatório es-
tadual tem um esqueleto comum 
a todos. Esse arcabouço regu-
latório precisa ser harmonizado 
com a legislação federal para 
que o mercado e indústria do gás 
tenham do upstream ao downs-
tream todo um funcionamento 
que contemple o aumento da 
demanda nos próximos anos”, 
avalia a executiva da Potigás.

EXPECTATIVA DO DISTRIBUIDOR
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TECNOLOGIA 
GANHA AINDA MAIS 
PROTAGONISMO
O uso intensivo de tecno-

logia é uma das carac-
terísticas da indústria de 
óleo e gás, principalmen-

te nas atividades de exploração 
e produção (E&P) offshore, que 
sempre demandaram inovação, 
incremental e disruptiva, para su-
perar os desafios contínuos que 
surgem nesse cenário. 

Com a descoberta dos gigan-
tescos reservatórios do pré-sal, a 
cadeia produtiva como um todo 
passou a investir  de forma mais 
contínua em pesquisa, desenvol-
vimento e inovação (PD&I), para 
gerar soluções, do poço ao topsi-
de, que viabilizassem a produção 
dessa nova fronteira.

Um ‘corrida tecnológica’ que 
possibilitou o início da produção 
do pré-sal dois anos após a des-
coberta e apenas um ano após a 
confirmação de grandes reser-
vatórios, com volumes recupe-
ráveis 5 a 8 bilhões de barris de 
petróleo e gás natural, em Tupi 
(bloco BM-S-11).

É inquestionável o protago-
nismo da tecnologia nessa rápida 
evolução do pré-sal, que alcan-
çou um milhão de barris/dia de 
petróleo em 2016, para chegar a 
1,5 milhão de barris/dia dois anos 
depois. Um processo reforçado 
também pela política de incen-
tivo materializada na cláusula 

de PDI constante dos contratos 
para exploração, desenvolvimen-
to e produção de petróleo e gás 
natural e que geraram mais de 
R$18 bilhões em investimentos 
nas últimas duas décadas. E 
ainda que o volume de recursos 
gerados por essa cláusula este 
ano seja um terço do ano anterior 
devido ao contexto crítico gerado 
pela pandemia de Covid-19,  tec-
nologia e a inovação continuam 
mandatória. 

Eletrificação dos projetos 
offshore
Em cenário  de preços de petróleo 
mais baixo, desaquecimento 
econômico e queda de consumo, as 
empresas dessa cadeia produtiva, 
individualmente e em parcerias 

estratégicas,  buscam gerar 
tecnologias “fit for pourpose” para 
a indústria petrolífera. 

Soluções do poço ao topside 
que considerem como premissas 
a redução do tempo entre a desco-
berta e o primeiro óleo, o aumento 
da eficiência e da segurança ope-
racional e a maior produtividade 
de seus ativos. Ou seja: são múl-
tiplos os desafios. 

São inúmeras as tecnologias 
existentes e em desenvolvimento 
que visam assegurar ao atendi-
mento dessas premissas nos pro-
jetos offshore. E para todas elas, é 
necessária mais energia disponível 
para os sistemas submarinos, de 
forma a garantir maior confiabili-
dade e eficácia na extração, eleva-
ção e monitoramento da produção 
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entre as prioridades das compa-
nhias petrolíferas. 

A diretora de P&D da Total  
Isabel Waclawek, confirma essa 
preocupação das petroleiras, prin-
cipalmente aquelas que atuam em 
cenários mais complexos como o do 
pré-sal. Ela confirma que as prio-
ridades da companhia no Brasil 
são as tecnologias que viabilizem 
aumentar a produção, minimizar 
riscos, reduzir as emissões de CO2 
e diminuir os custos. Entre elas a 
eletrificação de campos submarinos 
(tanto do ponto de vista de comple-
tação de poços como dos arranjos 
subsea) bem como a melhoria de 
sistemas de processamento subma-
rino (para otimização das plantas 
de superfície e aumento da produ-
ção e/ou performance operacional). 
"A meta é garantir que todos os 
equipamentos submarinos sejam 
acionados eletricamente, sem a 
necessidade de uso de infraestru-
tura hidráulica”, observa.

A Total, junto com seus parcei-
ros em consórcios, vem investindo 

no desenvolvimento de soluções 
submarinas 100% elétricas, como, 

por exemplo, sis-
temas elétricos de 
completação inteli-
gente de poços para 
a melhoria da efici-
ência e segurança 

operacionais. Principalmente nos 
projetos do pré-sal, cujos campos 
estão localizados em águas pro-
fundas e ultraprofundas e mais 
distantes do continente, deman-
dando arranjos submarinos mais 
complexos e, consequentemente, 
que demandam mais energia. 

“Estamos trabalhando junto aos 
nossos parceiros no desenvolvi-
mento de soluções de geração e 
distribuição de energia em cam-
pos ou poços remotos.  A energia 
eólica pode ser, por exemplo, uma 
solução para a geração offshore 
em regiões mais remotas. Outras 
soluções que combinem diferentes 
fontes de energia para responder 
ao desafio deste cenário também 
podem ser consideradas. E há es-

forços para o desenvolvimento de 
um motor de alta voltagem para 
atender demanda de eletricidade 
no fundo do mar”, elenca a execu-
tiva da companhia francesa. 

Energia para produzir mais
A t e n t a  a  e s s e  d e s a f i o ,  a 
Techn ipFMC tem buscado 
desenvolver soluções com esse 
foco. “A nossa visão para subsea 
inclui um sistema totalmente 
elétrico, alimentado por energia 
renovável, que simplificará a 
infraestrutura submarina e reduzirá 
– ou até eliminará – emissões de 
poluentes ambientais”, revela 
Luana Duffé, vice-presidente 
de Projetos  Subsea & Country 
Manager da TechnipFMC no 
Brasil. 

“A eletrificação do campo tem 
grande potencial de transformação. 
Com ela, minimizaremos a pegada 
de CO2, reduzindo as emissões do 
campo, conduzindo a simplifica-
ção, adicionando soluções mais 
confiáveis e, basicamente, econo-
mizando em OPEX e CAPEX com 
a remoção de toda a infraestrutura 
hidráulica, tanto subsea quanto 
de topside. E isso é significativo”, 
destaca.

Ela frisa que um aspecto im-
portante da operação subsea mo-
vida totalmente por energia elé-
trica é que vai melhorar muito a 
capacidade de longos sistemas e 
tiebacks (conexões entre duas li-
nhas). “Quando você pensa sobre 
isso, não há melhor maneira de 
contribuir com uma abordagem 
mais sustentável para desenvol-
ver recursos de petróleo e gás do 
que eliminar instalações flutuan-
tes e simplesmente ser capaz de ir 
além da infraestrutura existente”, 
pontua.

Completação inteligente
Uma das parceiras da Total 
no desenvolvimento de novas 

mulheres de energia
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Ao mesmo tempo em que busca 
aprimorar as tecnologias de en-
genharia de poço, operadores e 
fornecedores vão incrementando os 
sistemas submarinos, que ganham 
cada vez mais complexidade e fun-
ções. Isabel Waclawek, da Total, 
destaca a importância da evolu-
ção da tecnologia de separação 
submarina (gás, óleo e água) para 
a redução de custos, otimização 
da produção e simplificação das 
plantas de processo em plataformas 
offshore. “Com isso, os processos 
de separação e de injeção no re-
servatório passariam a ser feitos 
no fundo do mar, dispensando 
eventualmente o uso de risers para 
injeção de água ou gás a partir da 
plataforma, minimizando os custos 
operacionais”, pontua.

 Falando em risers, este é ou-
tro equipamento crítico que vem 
merecendo cada vez mais atenção 
de toda a cadeia produtiva. A pe-
troleira francesa está avaliando 
diferentes tipos de configurações 
de risers (tecnologia flexível, rí-
gido ou híbrido), buscando uma 
solução que tenha o menor custo 

com menor risco possível. “Esta 
avaliação considera os cenários 
mais severos, especialmente àque-
les da região do pré-sal, onde te-
mos condições operacionais de 
produção com maiores concen-
trações de CO2 e com pressões 
e temperaturas mais elevadas, 
o que pode provocar a falha de 
risers por SCC (stress corrosion 
cracking)”, salienta a diretora de 
P&D da Total. 

Um risco que impacta todas as 
majors hoje atuantes no pré-sal. 
Daí os conjunto desforços na busca 
de soluções para minimizar poten-
ciais falhas por SCC nos risers do 
pré-sal, bem como no desenvolvi-
mento de tecnologias que garan-
tam o escoamento da produção de 
hidrocarbonetos em lâminas de 
água ultraprofundas.

A TechnipFMC está atuando 
nas duas frentes: de separação e 
de umbilicais. “No contexto de 
altos volumes de produção de gás 
e CO2, os FPSOs do pré-sal terão 
que dedicar mais de 50% dos top-
sides para processar gás. Em um 
cenário em que a GOR (proporção 

gás-óleo) só aumentará com o tem-
po, a melhor estratégia para evitar 
o estrangulamento da produção de 
petróleo é eliminar o gás e o CO2 
no fundo do mar, por meio de se-
paração e injeção”, afirma Luana 
Duffé, da TechnipFMC. 

Ela frisa que a solução de pro-
cessamento submarino permitiria 
a extensão do platô de produção, 
já que o topside não teria gargalos 
devido ao aumento da produção de 
gás e CO2. “Estamos trabalhando 
em colaboração com parceiros para 
habilitar este sistema de proces-
samento submarino (Subsea Pro-
cessing System) e disponibilizá-lo 
como uma ferramenta sustentável 
para gerenciar as demandas de 
processamento de gás e reduzir a 
produção de CO2 na superfície”, 
diz a vice-presidente Subsea Pro-
jects & Country Manager.

Risers híbridos
Ao mesmo tempo, a TechnipFMC 
está desenvolvendo uma nova 
geração de tubos flexíveis para 
operar em ambientes altamente 
corrosivos como esse. “Esta oferta 
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será uma combinação de Tubo 
Flexível Híbrido (HFP) para risers 
dinâmicos e soluções inovadoras 
para linhas flexíveis. Em ambos os 
casos a concentração de CO2 no 
anular do tubo será drasticamente 
reduzida. O HFP está aproveitando 
a mais recente tecnologia de 
material compósito, permitindo 
obter uma solução para riser 
flexível com desempenho mecânico 
superior, bem como abordar os 
problemas de corrosão de CO2 e, 
ao mesmo tempo, reduzir o peso 
da estrutura do tubo em até 50%. 
Além disso, possibilitará ter o riser 
em configuração de catenária livre, 
que é a mais simples e econômica”, 
afiança a executiva.

Segundo ela, o uso do compósi-
to substituindo as camadas de aço 
também contribui para a redução 
da emissão de carbono durante a 
fabricação do HFP. “Estimamos que 
o HFP reduzirá em 70% a pegada 
de carbono da fabricação em com-
paração com um flexível conven-
cional”, complementa a Country 
Manager da TechnipFMC, que 
está implementando um processo 
de fabricação de tubos rígidos no 
Brasil, por meio da construção de 
uma moderna spoolbase no Porto 
do Açu, em São João da Barra, no 
norte fluminense, e também da 
qualificação de fornecedores para 
tubos de aço revestidos com um 
liga resistente à corrosão. Com o 
objetivo de atender as demandas  
dos projetos offshore, a unidade 
está sendo instalada em área pró-
xima à fábrica de linhas flexíveis 
da companhia que já opera no com-
plexo industrial e portuário.

“Em um contexto com o preço 
do petróleo em baixa, tornam-se 
mais relevantes modelos de ne-
gócios integrados, como o iEPCI™ 
- abordagem exclusiva da Tech-
nipFMC para desenvolvimentos 
submarinos que integra ofertas de 
SPS (Sistema de Produção Subma-

rino) e SURF (Subsea Umbilical, 
Riser and Flowlines), que criam e 
expandem o conjunto de oportuni-
dades em águas profundas.  Esses 
modelos reduzem o tempo para 
atingimento do ponto de equilíbrio 
do projeto, com uma abordagem 
econômica para o seu desenvolvi-
mento, e aceleram a primeira pro-
dução de óleo e de gás”, enfatiza 
Luana Duffé. 

Automação robótica
Outra tecnologia que vem de-

monstrando sua diversidade de 
aplicações é a robótica – da ex-
ploração à produção, da inspeção 
ao descomissionamento. Em terra, 
no mar, dentro de poços, dutos, 
riser e outros equipamentos ou 
ambientes críticos, sistemas ro-
bóticos mostram que a ferramen-
ta pode ir muito além do que se 
imaginava quando surgiram os 
primeiros robôs. Até mesmo por-
que outras tecnologias vêm sendo 
agregadas à robótica, que hoje 
conta com uma multiplicidade 
enorme de recursos para atuar 
em distintas frentes.

Uma nova geração ROV Ge-
miniTM, sistema totalmente inte-
grado que alavanca a robótica de 
precisão avançada e que a Tech-
nipFMC aponta como um marco 
importante para a automação em 
termos de redução de dias de sonda 
e de potencial para reduzir a pe-
gada de carbono. “Ele incorpora 
a próxima geração de tecnologia 
de manipulador compatível com 
a força, combinada com mais de 
30 ferramentas submarinas inter-
cambiáveis e tecnologias de visão 
mecânica para automatizar tarefas 
complexas”, destaca a vice-presi-
dente de Subsea Project. Os ROVs 
(Remotely Operated Vehicles) 
são robôs operados por controle 
remoto utilizados em diferentes 
atividades e campos da ciência, 
principalmente em ambientes onde 

não é possível o ser humano atuar 
diretamente.

Luana Duffé revela que dois 
destes ROV´s estão hoje operando 
para a Shell Offshore Inc. em son-
das contratadas em águas profun-
das no golfo do México. A empresa 
lançou um conjunto de novos ser-
viços de ROV para plataformas de 
perfuração junto com o Gemini™ 
para assegurar ainda mais eficiên-
cia a essa ferramenta, com vistas a 
operações mais autônomas.

Autonomia que começou a ser 
consolidada com os veículos au-
tônomos submarinos (AUVs, do 
inglês Autonomous Underwater 
Vehicle), um sistema robótico/me-
catrônico que navega na água sem 
necessitar de um piloto humano ou 
cabos de conexão, dispensando a 
utilização de barcos de apoio para 
o seu controle, minimizando des-
ta forma o custo associado. Para 
Isabel Waclavek, da Total, trata-se 
de uma ferramenta de vital impor-
tância no gerenciamento de riscos 
e da integridade de ativos, cujo de-
senvolvimento e/ou melhorias vem 
otimizando a análise preventiva 
de eventos, com foco em monito-
ramento de dutos e equipamentos 
submarinos. 

Os robôs também terão um 
papel importante em plataformas 
offshore autônomas (não tripula-
das), que estão nos planos da pe-
troleira francesa e outras majors. 
“Vamos limitar o risco de expo-
sição das equipes operacionais, 
reduzir o footprint das instalações 
e simplificar a logística associada. 
As atividades serão realizadas por 
robôs especificamente desenvol-
vidos para desempenhar tarefas 
operacionais e a manutenção de 
maior porte poderá ser programada 
somente uma vez por ano”, explica 
a diretora de P&D da Total.

Na otimização da produção, es-
tamos trabalhando em tecnologias 
para garantir a produção em águas 

mulheres de energia
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profundas e em longas distancias, 
evitando a formação de parafina ou 
hidratos por meio de dutos aqueci-
dos ou com isolamento otimizado e 
através de softwares mais eficientes 
para a simulação de escoamento 
nas linhas de produção.

Produção & 
Descomissionamento

 Mais além das tarefas opera-
cionais, a robótica tem vocação 
para se tornar um aliado impor-
tante aliado tanto na produção 
como no descomissionamento, 
cenário que estamos começando 
a vivenciar no país. Essa é uma 
das apostas da Repsol Sinopec, que 
vem atuando em parceria com a 
brasileira Ouro Negro Tecnologia 
e a PUC-Rio no desenvolvimento 
de sistemas robóticos, com recursos 
da cláusula de PD&I da ANP.  

“O projeto já está gerando re-
sultados muito promissores para 
o desenvolvimento de uma solu-
ção robótica que objetiva reduzir 
custos e riscos nas operações de 
descomissionamento dos cam-
pos. Vamos apresentar um paper 
conjunto na Rio Oil & Gas 2020, 
intitulado “Robotic Platform For 
Rigless Intervention In P&A Wells”, 
com uma interessante abordagem 
sobre o tema”, destaca a gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Repsol Sinopec Brasil, Tamara 
Garcia, que atua há 18 anos na 
gestão de projetos de P&D de novas 
tecnologias e alianças estratégi-
cas, com foco em pesquisas para 
o setor de energia na companhia 
petrolífera.

Outro projeto disruptivo em de-
senvolvimento por essa parceria tri-
partite é o Wellrobot®, um sistema 
robótico modular autônomo para 
inspeção e atuação em poços de 
petróleo. Desenvolvido para ficar 
residente no poço, operado remo-
tamente e com capacidade para se 
locomover sem cabeamentos ou 

conexões, ele está apto a realizar 
diversos tipos de inspeção e ope-
rações em poços, como wireline, 
coiled tubing e tractor, entre ou-
tras. Com sistemas de navegação, 
locomoção e atuação inteligentes 
e autônomos que a capacitarão 
a se posicionar e realizar tarefas 

automaticamente, a 
tecnologia permitirá 
reduzir o tempo e o 
custo de intervenção 
em poços, atividade 
que demanda, mui-

tas vezes, a parada de produção, 
assim como uma quantidade rele-
vante de técnicos e infraestrutura.

Inteligência digital
Mas nenhuma palavra define 

tanto os rumos tecnológicos da in-
dústria de óleo e gás como a trans-
formação digital, que vai muito 
além da integração de novas tec-
nologias. Significa uma profunda 
mudança de estrutura e de mind-
set, liderada por tecnologias como 
realidade virtual (VR, de Virtual 

Reality), Internet das Coisas (IoT), 
robótica, manufatura 3D, entre ou-
tras, sendo a Inteligência Artificial 
(AI, da sigla em inglês Artificial 
Intelligence) a grande propulsora 
dessa transformação.

Na indústria petrolífera, essas 
tecnologias são usadas em todas as 
etapas. Principalmente naquelas 
que são o core business das ma-
jors: a exploração e produção de 
hidrocarbonetos. Apenas para se 
ter uma ideia de como a AI  con-
duz o processo de transformação 
digital, basta usar como referência 
a digitalização em duas atividades 
básicas dessa indústria: a  carac-
terização do reservatório e a per-
furação do poço. “Existem vários 
projetos, principalmente no pré-sal, 
utilizando inteligência artificial 
para aprimorar a caracterização do 
reservatório”, informa Anna Paula 
Lougon, da Schlumberger. 

Segundo ela, o uso de AI nas 
rotinas de caraterização do pré-sal, 
acelerou a curva de aprendizado. 
“Hoje, não há mais margem para 
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o erro, nem mais espaço para in-
terpretações petrofísicas ou carac-
terizações de uma rocha que sejam 
dúbias. Precisamos ser mais asser-
tivos, preditivos e repetitivos, tendo 
mais acurácia naquilo que podemos 
estimar de quantidade de reservas e 
capacidade de extração. Assim, em 
caracterização, torna-se fundamen-
tal o uso de data learning e de inte-
ligência artificial, utilizando todos 
os dados previamente adquiridos”, 
pontua a Diretora de Tecnologia. 

É também uma plataforma di-
gital inteligente que busca reduzir 
os erros humanos em perfuração, 
de acordo com Anna Paula Lougon, 
lembrando  que essa atividade tem 
muitas tarefas repetitivas. “As equi-
pes de perfuração podem concluir 
essas tarefas rapidamente e são 
altamente adaptáveis às mudan-
ças, mas não são consistentes com 
a variabilidade, devido a fatores 
como a experiência e as condições 
ambientais. Obter consistência é 
uma tarefa ideal para a automa-
ção, que reduziria a propagação 
da distribuição”, acrescenta. 

Considerando esses fatores a 
Schlumberger criou a ‘sonda do 
futuro’: ela dispõe deu um meca-
nismo de automação da perfuração 
que atua como um cérebro da fase 
de projeto a execução. O cérebro, 
nesse caso, é a plataforma digital 
na nuvem, denominada DELFI. 
“Trata-se de uma plataforma digital 
segura desenvolvida para integrar 
novos fluxos de trabalho digitais. O 
ambiente baseado na nuvem tor-
nou aplicativos e fluxos de trabalho 
acessíveis a todos os usuários e 
permitiu que os membros da equi-
pe construíssem espaços de traba-
lho comuns”, explica a executiva. 

O plano de perfuração digital 
engloba todas as tarefas necessá-
rias para perfurar o poço e é car-
regado na plataforma de borda do 
equipamento pelo gerente. “Uma 
vez ativadas, as tarefas são rotea-
das para a pessoa apropriada, por 
notificações computadorizadas 
para orquestrar suas atividades. 
As tarefas incluem instruções de 
trabalho padrão e listas de verifi-
cação, que são subsequentemente 

concluídas pela equipe. As tare-
fas que são conduzidas através da 
automação, como ir para o fundo, 
incluem detalhes como todos os 
parâmetro de perfuração”,  com-
plementa Anna Paula.

Ela observa que devido às in-
certezas inerentes à perfuração, 
a estrutura do fluxo de trabalho 
combina processos operacionais 
padrão prescritivos e instruções de 
trabalho com um sistema versátil 
de gerenciamento de exceções, 
usando um mecanismo de planeja-
mento dinâmico baseado em IA. “O 
tamanho da etapa e os envelopes 
dos parâmetros são especificados 
no plano de perfuração digital e a 
detecção e resposta automatiza-
das de eventos são transferidas 
de volta para o software de pla-
nejamento para uso em planeja-
mento futuro. A plataforma digital 
garante que os aprendizados de 
um poço sejam rapidamente em-
pregados em plataformas, campos 
e bacias”, afiança.

A mecanização da sonda per-
mitiu automação dinâmica e im-
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plementação do plano de perfu-
ração digital. Um dos elementos 
mais essenciais do sistema é sua 
organização, com uma única tri-
pulação e um centro de operações 
remotas executando a maioria das 
atividades de construção de poços 
no local (operações da sonda, exe-
cução de revestimento, cimenta-
ção, mistura de lama, perfuração 
direcional, registro de lama etc.) 
“Essa abordagem holística para a 
entrega de poços oferece a opor-
tunidade de acelerar a adoção das 
tecnologias e mitigar muitos dos 
desafios associados à aceitação da 
automação de perfuração”, con-
clui a Diretora de Tecnologia da 
Schlumberger. 

PD&I é a base de tudo
O que fica claro no atual cená-

rio, é que há despeito do cenário 
crítico em que vivemos e do que 
vislumbramos no novos normal, há, 
na realidade, uma grande oportu-
nidade para a tecnologia e o P&D. 
“Há uma oportunidade para que as 
inovações e o conhecimento técni-
co adquirido e em desenvolvimento 
possam ser mais rapidamente im-
plementados na indústria”, afirma 
Anna Paula Lougon. Ela ressalta 
que dentro da Schlumberger Brasil, 
representada pelo Centro de Inte-
gração Tecnológica BTiC – Brasil. 
há um grupo dedicado à pesquisa 
que não trabalha de maneira isola-
da, mas de maneira integrada com 
as operações. “O que permite uma 
visão global dos desafios do dia a 
dia e das soluções, metodologias 
e inovações (conhecimento) possí-
veis de migração para o portfólio 
de P&D da empresa. Dentro desse 
grupo de pesquisa, os esforços es-
tão focados em parcerias e inves-
timentos em projetos estratégicos 
e relevantes para a indústria bra-
sileira. O importante é desenvol-
ver tecnologias para os desafios 
dos campos brasileiros, focados 

em uma abordagem ‘adequada’ à 
finalidade”, conclui. 

Este tem sido o foco também 
da Repsol Sinopec Brasil, que 
nos últimos quatro anos inves-
tiu mais de R$ 150 milhões em 
pesquisas e desenvolvimento. 
“Temos um portfólio que atende 
todas as áreas de interesse da 
cadeia de valor da indústria, que 
contempla desde as tecnologias 
para reduzir o risco geológico 
e identificar de forma mais efi-
ciente, novos reservatórios, as de 
melhoria do fator de recuperação, 
de aprimoramento da produtivi-
dade dos campos, àquelas que 
contribuirão para a operação de 
descomissionamento de campos, 
de forma mais eficiente e segu-
ra”, afiança Támara Garcia.

Ela elenca ainda alguns pontos 
que considera importantes nesse 
cenário de oportunidades. “Uma 
robotização cada vez mais integra-
da, com os sistemas de atuação e 
de aquisição de dados e os dash-
boards para tomada de decisões, 
são um foco importante na ado-
ção de soluções mais eficientes e 
de mitigação de riscos. Também 
há bastante espaço para incor-
porar ferramentas matemáticas 
e computacionais que permitam 
um melhor aproveitamento das 
informações. E uma infinidade de 
exemplos que atendem a desafios 
relacionados, como os da manu-
tenção preditiva de equipamentos 
sujeitos à corrosão e ao stress me-
cânico, o controle de vazamen-
tos, a otimização das operações 
de perfuração e os processos de 
descomissionamento”, ressalta a 
executiva da Repsol Sinopec, fri-
sando que os compromissos com 
as mudanças climáticas continuam 
sendo um foco prioritário de atua-
ção para a Repsol Sinopec. “Fomos 
a primeira do setor a declarar o 
objetivo de se tornar zero emissões 
até 2050”, conclui.

Concorda com ela a diretora 
de P&D da Total, Isabel Waclavek. 
“Sem dúvida, outro ponto muito 
importante e que demanda gran-
des esforços de PD&I é a transi-
ção energética e o compromisso 
de promover desenvolvimentos 
sustentáveis e com baixa emissão 
de carbono. Hoje, a indústria de 
O&G, assim como a Total, vem 
desempenhando forte papel no 
desenvolvimento de novas tecno-
logias para a redução das emis-
sões de CO2 e para o aumento da 
geração de energia, fundamental 
para desenvolvimentos futuros e 
para a eletrificação dos campos 
submarinos”, afirma. 

A empresa anunciou no primei-
ro semestre investimentos de R$ 15 
milhões para desenvolvimento de 
tecnologia para diminuir o consu-
mo do combustível fóssil nas em-
barcações da indústria de petróleo 
e gás no Brasil. Desenvolvido em 
conjunto com o Centro de Desen-
volvimento em Energia e Veículos 
(CDEV) da PUC-Rio. A tecnolo-
gia, inédita no país e nova no resto 
do mundo, se iguala à usada em 
carros híbridos. A expectativa dos 
parceiros é reduzir pela metade as 
emissões de gases poluentes du-
rante a operação (principalmente 
metano e óxidos de nitrogênio emi-
tidos no processo de combustão).
Mais uma parceria da petroleira 
francesa, com recursos da cláusula 
de PD&I, presente nos contratos de 
concessão celebrados com a ANP.

A executiva frisa que a To-
tal tem por ambição ser um dos 
maiores players globais em ener-
gia limpa e acessível, buscando 
um desenvolvimento sustentável. 
“Pretendemos contribuir cada 
vez mais para o desenvolvimento 
de energias renováveis e para a 
transição energética, de forma a 
possibilitar melhores condições 
para a sociedade atual e gerações 
futuras”, finaliza. 
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Inovação está no cerne

Segunda maior produtora 
de óleo e gás do país e 
principal sócia da Petro-
bras em áreas do pré-sal, 

a Shell Brasil é a maior geradora 
de recursos para pesquisa, desen-
volvimento e inovação (PD&I), de-
pois da estatal brasileira: no pri-
meiro semestre deste ano, foram 
quase R$110 milhões, quase um 
terço dos valores do ano passado  
(R$291 milhões). Recursos que, 
somados aos inúmeros projetos 
implementados nos últimos 15 
anos (a Shell foi a primeira major 
estrangeira a produzir petróleo no 
Brasil após a quebra do monopó-
lio), atestam o foco da petroleira 
anglo-holandesa na geração de 
inovação no país.

“A inovação está no cerne do 
que fazemos. Prova disso é que já 
usamos o conceito IOT (Internet 
das Coisas) desde a década de 70, 
com sensores em equipamentos 
offshore e monitoramento remo-
to. Robôs? Tão antigos quanto a 
necessidade de mergulhar milha-
res de metros de profundidade no 
negócio de águas profundas!”, diz 
a gerente de TI da Shell Brasil, 
Adriana Moreira, ressaltando que  
as empresas de E&P são das mais 
inovadoras do mundo. 

Vai mais além ao avaliar que o 
volume de dados coletados na ope-
ração como um todo provavelmente 
seja dos maiores entre as várias 
indústrias. “E a cada dia esses da-
dos são mais e mais tratados como 
verdadeiros ativos, em função do 
imenso valor que podem gerar. E é 
grande a consciência de que dados 
só geram valor quando se transfor-
mam em insights e estes, levam a 
ações. Por isso digitalização é um 

item importante da estratégia das 
empresas”, complementa 

Daí os investimentos contínuos 
em PD&I, para gerar soluções que 
façam frente aos desafios enfren-
tados pelo setor, principalmente 
em projetos offshore. “Tudo o que 
reduza o tempo entre a descoberta 
do poço e o primeiro óleo, aumente 
a segurança e o volume produzi-
do, reduza custos e aumente a co-
laboração e a produtividade será 
sempre bem-vindo. Nesse sentido, 
não deixar de fora nenhuma das 
tecnologias da chamada Industria 
4.0, a Inteligência artificial, os digi-
tal twins, a robótica, as soluções de 
mobilidade e, permeando tudo isto, 
a segurança cibernética”, elenca 
Adriana Moreira.

Ela destaca que o setor já con-
tabiliza muitos casos de sucesso 
na perfuração de poços em tempo 
recorde com o uso de Inteligência 
Artificial para análise dos dados 
sísmicos, revelando as tendências, 
de forma bem mais ágil do que as 
análises tradicionais. “Os digital 
twins irão fazer as plataformas de 
petróleo trabalharem com uma dis-
ponibilidade maior, isto é, com me-
nos paradas, enquanto garantem 
menos pessoas embarcadas e mais 
segurança. A robótica, incluindo os 
drones, vão acelerar e aumentar a 
segurança nas atividades de alto 
risco, como por exemplo, pinturas 
de cascos de navio e inspeções sub-
mersas. Sem contar as soluções 
mobile, que vêm permitido o aces-
so às informações relevantes para a 
tomada de decisão em tempo real, 
‘a um clique de distância’. E isto é 
só o começo, as possibilidades são 
infinitas...”, diz a gerente de TI da 
Shell Brasil

Cybersegurança: a guerra 
de dados 
Quais os avanços e desafios na 
área de TI em uma indústria que 
tem um data lake de informações 
estratégicas? Para ela, os avanços 
são extremamente significativos, 
reforçados pelos investimento 
d a s  á r e a s  d e  Pe s q u i s a  & 
Desenvolvimento das majors, 
atuando de forma colaborativa com 
universidades, outras empresas 
e startups. “O objetivo principal 
é uma redução significativa no 
tempo de processamento de 
dados geofísicos e a aplicação de 
algoritmos complexos, de última 
geração”, salienta.

O primeiro desafio que vem à 
mente é a segurança cibernética. 
“A ameaça é constante, uma 
verdadeira guerra. E não uma 
guerra justa, pois os oponentes têm 
cada vez mais acesso à tecnologia, 
à engenharia social/psicologia e, 
muito importante, à colaboração 
entre as partes. Portanto, nos 
resta fazer o mesmo, criar um 
exército dentro de casa”, avalia 
Adriana Moreira. Daí o conceito 
em voga no mercado, do “Red 
Team” e “Blue Team” convivendo 
na empresa. “O primeiro para 
pensar nos possíveis ataques. 
O  s e g u n d o  p a r a  e l a b o r a r 
as  defesas .  É  prec iso  usar 
muita tecnologia e psicologia, 
mas também promover mais 
colaboração entre as empresas, 
sem compartilhar informações 
internas ou as tecnologias em uso, 
e sim os rastros deixados pelos 
criminosos”, defende.

E  há  a inda  os  desa f ios 
relacionados à velocidade com 
que as tecnologias têm sido 

Shell Brasil: investimentos em PD&I e presença no offshore
mulheres de energia



TN Petróleo 132   31  

disponibilizadas, demandando 
mais agilidade e mais risco, além 
de criatividade para enxergar 
problemas e oportunidades que 
não pareciam existir e que só vão 
ser revelados através da análise 
dos dados e da externalização. 
“Gerenciamento da mudança 
certamente é também de grande 
importância,  pois  tem sido 
responsável pela falha de muitos 
projetos. Se a mudança não for 
tratada com cuidado e engajamento, 
quem vai querer mudar sua forma 
de trabalhar?”, pontua a gerente de 
TI da Shell.

Como fazer a organização como 
um todo entender os requisitos 
da cybersegurança, quando as 
pessoas estão tão acostumadas 
a ligar a máquina, se conectar 
automaticamente e começar a 
navegar? Adriana Moreira é incisiva: 
é preciso bombardear as pessoas 
com informação até que elas se 
sintam em constante desconforto 
quanto à ameaça. “É a hora de 
usar a psicologia, como eu citei 
anteriormente, tentando responder à 
pergunta que está na mente de cada 
um: O que há nisso para mim?”, 
questiona. 

Nesse sentido, segundo ela, 
o pacote de recompensa exerce 
um papel importante mais uma 
vez. “Tem que haver uma política 
de reconhecimento e também de 
consequência. É mais ou menos 
como na Covid-19: use máscara, 
lave as mãos, use álcool gel, ou 
então você pega o vírus. Para a 
segurança cibernética, é: desconfie, 
não clique, não visite qualquer site, 
não deixe seu dado exposto ou você 
pode ter sérios problemas pessoais 
e/ou profissionais”, enfatiza. Ela 
afirma que com muitos lembretes, 
treinamentos, simulações, entre 
outras ações, as pessoas passam a 
perceber que são todos jogadores 
de um grande time, com um papel 
importante na defesa contra os 
crimes cibernéticos.

Ela questiona também a forma 
tradicional de recompensa. “Na 
indústria, tipicamente se é reco-
nhecido pelos sucessos, quando a 
era digital demanda que também 
se reconheça as tentativas, a ousa-
dia de tentar e falhar, desde que se 
falhe rápido e barato e que a lição 
seja aprendida e compartilhada”, 
avalia a executiva. 

Mudança no mindset
Para Adriana Moreira, tam-

bém é importante uma mudança 
de mindset no sentido de buscar 
maior e mais ‘fit for purpose’ de-
mocratização da informação na in-
dústria, uma vez que as empresas 
ainda têm muita resistência em 
dividir informações. Ela reconhe-
ce que isso é mais do que correto 
e está respaldado legalmente no 
caso de informações estratégicas 
ou competitivas. Mas pondera que 
é preciso facilitar o acesso à infor-
mação operacional, não-estratégica 
e não-competitiva, de forma a de-
senvolver a indústria, as parcerias 

e, principalmente, a segurança pes-
soal, processual e ambiental. 

Para ela, a indústria é brilhan-
te em usar a tecnologia da melhor 
forma possível quando o benefício 
está bem claro, como, por exemplo, 
perfurar um novo poço ainda mais 
profundo do que os anteriores, com 
um ganho substancial em recur-
sos ($). “Isto me leva a apontar o 
primeiro desafio em resposta à sua 
pergunta: o menor apetite de trans-
formar quando as coisas estão indo 
relativamente bem e o benefício não 
é tão definido, isto é, não se conhece 
o chamado Valor Presente Líquido. 
Isto é bem comum nas iniciativas 
digitais e com certeza tira uma in-
dústria que gosta de números da sua 
zona de conforto”, conclui a executi-
va, frisando que parceria de TI com 
o Negócio, a valorização de compe-
tências como Gerência de Projetos e 
de Mudanças, e uma área forte de 
P&D (Pesquisa & Desenvolvimento), 
como a que existe hoje no Brasil, são 
excelentes ferramentas para vencer 
esses e outros desafios.
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Autonomia fará 
a diferença

Entrevista com Elgonda LaGranje, da Siemens Energy

Quem afirma isso é di-
retora da Digital Solu-
tions da Siemens Ener-
gy, Elgonda LaGrange, 

ao falar com exclusividade à TN 
Petróleo sobre as tecnologias que 
são cruciais para indústria de óleo 
e gás, reconhecendo que algumas 
soluções estão aquém do espe-
rado e que o grande desafio é a 
questão da autonomia. “Ainda não 
chegamos lá, mas as operações 
não tripuladas, como um trampo-
lim para a autonomia, já estão se 
tornando uma realidade no Mar 
do Norte”, avalia.

Quais as tecnologias que a Sie-
mens Energy considera vitais  na 
áreas de E&P, do poço ao topsi-
de,  para reduzir custos, garantir 
maior segurança das operações, 
assegurar maior a confiabilidade 
e aumentar produtividade, princi-
palmente em cenários como o do 
pré-sal e águas ultraprofundas: 
engenharia de poço, sistemas de 
completação inteligente totalmen-
te elétrica, soluções de eletrifi-
cação dos sistemas submarinos, 
digital twin? 
Elgonda LaGrange - Todas essas 
tecnologias desempenharão um pa-
pel no aumento da eficiência para 
E&P offshore. Não é uma questão 
de qual tecnologia implantar, mas 
sim como implantar uma combina-
ção delas para entregar o máximo 
valor a um ativo específico. Nesse 
sentido, eu destaco três pontos. 
Primeiro, que certamente vemos a 
eletrificação dos campos offshore 

como uma tendência importante. 
Aqui, o principal desafio é redu-
zir custos e emissões, com o uso 
de energia eólica e a solar. Estou 
confiante de que o preço da eletri-
ficação offshore também melhorará 
significativamente no médio prazo. 
O segundo ponto é o digital twin. 
Embora tenha havido muita con-
versa sobre este assunto, a entrega 
ficou aquém. O principal desafio 
é que os dados do fornecedor se 
integram perfeitamente em um 
único digital twin para o ativo. A 
indústria deve convergir para uma 
estrutura de dados interoperável 
para tornar o digital twin uma re-

alidade. O padrão CFIHOS1  certa-
mente parece um desenvolvimento 
promissor. Por fim, o terceiro ponto 
e que realmente fará a diferença é 
a autonomia. Ainda não chegamos 
ao ponto em que a autonomia total 
é possível, mas as operações não 
tripuladas, como um trampolim 
para a autonomia, já estão se tor-
nando uma realidade no mar do 
Norte. É possível, cada vez mais, 
reduzir o pessoal em instalações 
brownfields. Na minha opinião, 
a autonomia é o próximo grande 
tema em O&G.
Na visão da Siemens Energy, 
quais são as soluções e fatores 
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que podem acelerar o processo de 
transformação digital, até chegar-
mos ao digital oil field?
Em termos de tecnologia, acho que 
abordei a maior parte em minha 
resposta anterior. Eu provavelmente 
adicionaria análises visuais e de 
áudio e a robótica para carregá-los. 
Acho que um desafio mais signifi-
cativo do que a tecnologia é a mu-
dança cultural. Trabalhamos com 
clientes que nos dizem que estão 
atrasando as implantações digitais 
porque suas equipes offshore, que 
operam ativos há muitos anos, não 
aceitam novas formas de trabalho. 
Tivemos técnicos insistindo na op-
ção de usar uma impressão em uma 
prancheta em vez de um tablet para 
suas rodadas de inspeção. A ad-
ministração pode reiterar que está 
comprometida com a digitalização, 
mas isso não significa que seu pes-
soal esteja pronto para aceitá-la. 
Para que o valor total do digital seja 
realizado, a indústria deve investir 
em gerenciamento de mudanças e 
requalificação na mesma medida 
em que investe em tecnologia.

A Siemens Energy tem ado-
tado o modelo de parceiras com 

empresas e universidades no Bra-
sil. Você acredita que a parceria, 
a ação colaborativa, no modelo 
open innovation, é a melhor forma 
da indústria superar os desafios 
tecnológicos?
A Siemens é conhecida por seu 
DNA inovador e a Siemens Ener-
gy não será diferente. Um princípio 
muito forte dentro da inovação é a 
co-criação e tem sido a chave du-
rante nossa jornada de mais de 150 
anos no Brasil. A Siemens promove 
a colaboração desde a concepção de 
ideias até projetos de investimento 
muito grandes. Um exemplo é o 
Hacka-Siemens, que promovemos 
entre um ou dois grandes parceiros 
e alunos, startups, programadores 
ou quem tiver interesse. Durante 
o evento, que é normalmente de 
dois dias, cada parceiro apresenta 
um problema que os desafia e os 
participantes têm dois dias para 
construir um aplicativo utilizando 
a nossa plataforma Mindsphere. 
Os vencedores são premiados, re-
conhecidos e bem expostos, uma 
vez que normalmente temos esses 
eventos em feiras ou similares. As 
ideias, soluções e inovações que 

são promovidas nesses eventos são 
ótimas, além do clima.

Já nas grandes parcerias co-
merciais, a Siemens é frequente 
em parcerias com empresas em 
projetos de infraestrutura como a 
GNA - Gás Natural Açu (joint ven-
ture formada pela Prumo Logística, 
BP e Siemens), no Porto do Açu, 
Norte Fluminense, onde está sendo 
construída a maior termelétrica do 
Brasil. A Siemens também investe 
significativamente em P&D, espe-
cialmente em novas tecnologias 
junto com universidades e outras 
empresas, e os resultados mostram 
que tais parcerias beneficiam as 
partes envolvidas, mas, em última 
análise, a comunidade e a indús-
tria. Nosso último projeto de P&D 
é focado em hidrogênio, uma das 
áreas de foco da Siemens Energy. 
Então, sim, acreditamos fortemente 
em parcerias e continuaremos a 
investir nisso com grande foco na 
transição energética e na susten-
tabilidade.

Com a colaboração de Dagmar 
Brasilio, gerente de Comunicação 
Internacional da TN Petróleo

1  A CFIHOS (sigla em inglês de Especificação de Entrega de Informações sobre Instalações de Capital) é uma norma importante da USPI-NL que espe-
cifica as informações exigidas pelo operador proprietário para operar, manter e modificar instalações de processos industriais, entre os quais o de óleo 
e gás. A especificação aplica-se a toda a cadeia de valor e inclui informações necessárias para atender aos requisitos das autoridades reguladoras. Ela 
fornece uma boa plataforma para a normatização dos requisitos de informação em toda a indústria para reduzir a incerteza e os custos de entrega, simpli-
ficar a licença para o processo de operação e ainda uma base para apoiar a interoperabilidade e a maior eficiência dos processos de trabalho durante as 
operações e a fase de manutenção do ciclo de vida da instalação.
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A ANP REFORÇA SEGURANÇA 
OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
vem se tornando uma 

protagonista cada vez mais ativa 
no setor de óleo e gás, mais além 
de sua função como reguladora. 
Prova disso é o volume de inves-
timentos que ela gerencia, resul-
tante da cláusula de PD&I dos 
contratos de exploração e produção 
e que vem impulsionando a inova-
ção no setor: desde a criação, esses 
recursos já somam mais de R$18 
bilhões até meados de 2020.

Sua atuação ganha ainda mais 
complexidade no que diz respeito 
à segurança operacional, uma vez 
que o risco biológico (ou sanitária) 
deve entrar definitivamente nas di-
retrizes de SMS da indústria depois 
da Covid-19. A pandemia acabou 
por ser um teste da capacidade de 
pronta resposta da Agência, que se 
saiu muito bem nesse cenário críti-
co que vigora desde março de 2020.

“A ANP estabeleceu arcabouço 
regulatório em segurança opera-
cional baseado em sistema de ges-
tão, no qual o regulado deve obter 
a percepção dos riscos envolvidos 
na atividade realizada, definindo 
seus próprios procedimentos de 
acordo com as melhores práticas 
reconhecidas pela indústria”, pon-
tua a Superintendente de Seguran-
ça Operacional e Meio Ambiente, 
Mariana Rodrigues França. 

Dessa forma, está preparada 
para cumprir sua função de regular 
e fiscalizar a continuidade segura 
das operações da indústria de óleo 
e gás no Brasil, assegurando que 
“os regulados analisem adequada-
mente os riscos, inclusive biológi-
cos e sanitários, e implementam 

medidas para que não ocorram 
grandes acidentes, salvaguardando 
a vida humana e o meio ambiente”.

A pronta resposta veio na forma 
da publicação da Resolução ANP n° 
816, de abril de 2020,  que definiu 
os procedimentos a serem adotados 
pelos agentes regulados enquanto 
perduram as medidas temporárias 
de enfrentamento da emergência 
de saúde pública e exigiu melhorias 
dos sistemas de gestão dos operado-
res, não somente para tratar da pan-
demia de Covid-19, mas para tratar 
surtos e múltiplos casos de infecção 
a bordo de unidades marítimas de 
produção e perfuração, indepen-
dentemente de sua origem. Não 
somente para tratar da pandemia de 
COVID-19, mas para tratar surtos e 
múltiplos casos de infecção a bordo 
de unidades marítimas de produção 
e perfuração, independentemente 
de sua origem.

A meta da Agencia é continuar 
atuando com vistas à simplificação 
regulatória, otimização de recursos 
para fiscalização, digitalização 
para melhoria contínua da comu-
nicação e do compartilhamento 
de informações com a sociedade e 
com parceiros nacionais e inter-
nacionais, bem como na inovação 
para maximizar a eficiência e 

reduzir os riscos 
para pessoas e para 
o meio ambiente.

“Do mercado 
regulado, a ANP irá 
continuar a exigir 
protagonismo em 

segurança operacional, a partir de 
um sistema de gestão robusto, com 
a melhoria dos procedimentos de 
contingência, análise dos riscos e 
capacidades de resposta a emer-
gências, mesmo em um cenário de 

restrição logística e número de pro-
fissionais reduzido, vistos que surtos 
e ‘perturbações aleatória’ podem 
ocorrer”, conclui.

Cybersegurança
Mais além do risco biológico, 

um outro aspecto vem ganhando 
nova dimensão na pandemia: os 
ciberataques. Razão pela qual a 
Agência também vem investindo 
em tecnologia de processamento 
e armazenamento de dados do 
Banco de Dados de Exploração 
e Produção (BDEP), criado há 20 
anos e que reúne um acervo de 
valor imensurável.

Mariana França reconhece que 
a constante evolução da Indús-
tria 4.0 envolve muitos desafios 
relacionados à segurança, ao 
volume de dados e aos seus flu-
xos. “São premissas do papel da 
Agência o aumento de capacidade 
de armazenamento de dados, da 
velocidade de transferências, e, 
sobretudo, das salvaguardas dos 
dados técnicos e das atividades 
reguladas”, frisa.

Razão pela qual a segurança 
dos dados técnicos sempre foi 
prioridade em todas as soluções 
tecnológicas utilizadas no BDEP, 
que conta inclusive com uma 
coordenação específica para tratar 
da segurança e armazenamento 
de dados. Em 2019, começou a 
operar o Robô Hermes, que, além 
de minimizar custos operacionais, 
oferece maior proteção contra ame-
aças cibernéticas. 

Sem similar no Brasil em 
termos de petabytes armazenados, 
o Hermes é um modelo similar 
a uma ‘nuvem privada’, na qual 
vários pools de armazenamento, 
tais como storages, agem como se 
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fossem uma única e grande solu-
ção de armazenamento, apresen-
tando alto desempenho de acesso 
aos dados. 

Além disso, devido à complexi-
dade dos procedimentos exigidos 
diante desse aprimoramento tecno-
lógico, foi criado em março deste 
ano o Comitê interno de Segu-
rança dos Dados Técnicos. “Esse 
Comitê visa apoiar a decisão dos 
gestores no que diz respeito às ati-
vidades que impactam a segurança 
dos dados técnicos e discute, entre 
outras questões de criptografia, 
backup e integridade dos dados”, 
ressalta Mariana França.

Destacando que outras soluções 
tecnológicas estão sendo licitadas, 
ela observa que o planejamento é 
essencial para garantir o acompa-
nhamento da estrutura às inova-
ções do mercado, especialmente 
no setor público.  “Como a depen-
dência da indústria de óleo e gás 
em digitalização é cada vez maior, 
a cybersegurança está no foco da 
revisão do arcabouço regulatório de 
segurança operacional”, pondera.

Com esta premissa, a ANP 
assinou no dia 9 de outubro um 
Memorando de Cooperação com 
a Petroleum Safety Authority of 
the Kingdom of Norway (PSA-
-Norway),órgão regulador da 
Noruega, para intensificar a troca 
de experiências. “A cyberseguran-
ça faz parte do plano de trabalho 
deste acordo, para estudo dos ris-
cos e vulnerabilidade da seguran-
ça das atividades de exploração 
e produção de óleo e gás de uma 
forma holística, considerando a 
integração pessoas, tecnologia e 
organizações”, explica a superin-
tendente.

Cadeia regulada em expanção
Mais além dos aspectos 

de segurança operacional, a 
ANP também tem o desafio de 
acompanhar o crescimento dessa 

indústria em expansão no país, 
que deve ganhar novos atores. 
“Vivemos a maior transformação 
no setor de óleo e gás no 
Brasil”, diz a superintendente 
de Exploração, Marina Abelha 
Ferreira.

Ela enfatiza que a cadeia re-
gulada pela ANP, que já era muito 
extensa e com grande pluralidade 
de atores, tende a se ampliar ainda 
mais no atual cenário de desinves-
timento da Petrobras. “Será cada 
vez mais necessário que a Agência 
amplie sua capilaridade e agilida-
de, buscando a simplificação regu-
latória sem perder sua efetivida-
de”, pontua, lembrando ainda que 
a atuação da ANP será fundamen-
tal para garantir o abastecimento 
de combustíveis com qualidade e 
segurança para os consumidores.

Marina Abelha Ferreira ob-
serva ainda que a pandemia de 
coronavírus aliada à forte queda 
do valor do petróleo, trouxe uma 
complexidade adicional ao fomen-
to do setor em termos globais. Mas 

ressalva que o potencial geológico 
do Brasil para novas descobertas, 
aliado a uma regulação transpa-
rente e efetiva, pode criar o am-
biente propício para investimentos.

“É importante não perder-
mos o timming. O mundo todo 
já se prepara para a transição da 
matriz energética para fontes de 
baixa emissão de carbono. Preci-
samos trabalhar para acelerar a 
exploração de petróleo e gás no 
Brasil, para que a sociedade possa 
efetivamente se beneficiar desses 
recursos”, diz a superintendente 
de Exploração. 

Para enfrentar esses desafios, 
segundo ela, a ANP tem a van-
tagem de contar com um corpo 
técnico extremamente qualificado. 
“Devemos garantir a capacitação 
de qualidade para nossa equipe, 
nos preparando para a regulação 
para o futuro, de forma transparen-
te e efetiva, promovendo o inte-
resse público e atraindo investi-
mentos para o desenvolvimento do 
Brasil”, conclui. 
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REPRESENTATIVIDADE 
AMPLIADA REFLETE 
CRESCIMENTO DO SETOR

mulheres de energia

A criação da Petrobras em 
1953 foi o ponto de par-
tida para o desenvolvi-
mento do setor de óleo e 

gás. Portanto, nada mais natural 
que quatro anos depois surgisse 
o Instituto Brasileiro de Petróleo e 
Gás (IBP), primeira entidade se-
torial dessa cadeia produtiva. Seu 
objetivo era ‘ disseminar o conhe-
cimento técnico sobre a nascente 
indústria petrolífera nacional’. Foi 
assim que começamos a consolidar 
um dos mais importantes acervos 
do conhecimento dessa área. 

Sempre acompanhando a evo-
lução da indústria, as entidades 
foram surgindo sempre que um 
segmento sentisse necessidade de 
ter maior representatividade nesse 
mercado. Foi assim que em 1985, 
engenheiros brasileiros que atua-
vam na área de exploração e pro-
dução fundaram a SPE Brasil, com 
o mesmo objetivo de compartilhar 
o conhecimento que a indústria 
vinha ampliando, após a desco-
berta dos turbiditos dos primeiros 
grandes reservatórios em águas 
profundas da bacia de Campos. 

Com a quebra do monopó-
lio, visando a atração de novos 
players dessa cadeia produtiva, 
o setor ampliaria essa represen-
tatividade: em 1999, surgia a Or-
ganização Nacional da Indústria 
do Petróleo (ONIP), com a missão 
de ‘contribuir para o aumento da 
competitividade e sustentabilidade 
da indústria nacional, a maximiza-

ção do conteúdo local e a geração 
de emprego e renda no setor de 
petróleo e gás’. 

Em 2004 é criada a Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços 
de Petróleo (ABESPetro) e, três anos 
depois, com o ingresso de empresas 
de pequeno e médio na disputa por 
blocos nos leilões da ANP ou em 
farm outs da Petrobras, é fundada a 
Associação Brasileira do Produtores 
Independentes  (Abpip). 
Gênero que representa a indús-
tria - Mais uma vez, as entidades 
também começaram a refletir as 
mudanças na indústria, inclusive 
na área da diversidade de gênero. 
Principalmente nos últimos anos. 
Na realidade, elas foram um pou-
co mais além. Prova disso é que o 
setor que está na lanterninha, em 
termos de inclusão de mulheres em 
postos de comando, tem hoje como 
principais porta-vozes, na defesa 
de seus interesses, uma maioria 
feminina.

É o caso da mais antiga orga-
nização do setor, 
o IBP, que há um 
ano é presidido 
pela economista  
Clarissa Lins, e 
tem na secretaria 
executiva a ‘petroleira’ Cristina 
Pinho, uma das primeiras mu-
lheres gerenciar ativos offshore 
na Petrobras - as plataformas P-7, 
no campo de Bicudo, e a P-20, no 
megacampo de Marlim, ambos na 
bacia de Campos. 

A Onip tem hoje como diretora-
-geral Karine Fragoso, gerente de 
Petróleo, Gás e Naval da Firjan, 
e os produtores independentes 
apostaram tem uma mulher para 

comandar a Abpip: 
a Country Manager 
da GeoPark, Lívia 
Valverde Almeida 
Santos Carvalho. 
Em setembro,  Na-

dia Stanzig assumiu a Secretaria-
-Geral da ABESPetro, que tem hoje 
Anna Carvalho, na diretoria. 

IBP em transformação
A presidente do IBP, Clarissa 

Lins, que no final do ano passado 
assumiu o comando com a tarefa 
de conduzir a transição para a pro-
fissionalização da entidade, avança 
no processo de reposicionamento 
estratégico da instituição em um 
novo cenário de energia, tanto no 
Brasil como global. Contudo, foi 
mais além ao garantir o protago-
nismo do IBP e da indústria em 
uma grande mobilização para en-
frentar a pandemia de Covid-19.

“Todos tiveram que se adap-
tar rapidamente ao novo cenário, 
atuando com foco na preservação 
da saúde de todos os envolvidos 
na cadeia de valor, garantindo a 
segurança daqueles que estavam à 
frente da operação, por tratar-se de 
uma indústria que prove serviços 
essenciais”, observa.

Nesse contexto, o principal papel 
do IBP, foi servir como uma plataforma 
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de compartilhamento das melhores 
práticas da indústria e das experiên-
cias e desafios vivenciados nos mo-
mentos iniciais da pandemia, bem 
como pensando nas soluções a serem 
encaminhadas aos poderes públicos, 
aos órgãos reguladores, entre outros. 
“Considero que essa foi a primeira 
grande transformação do IBP, mais 
além de ter mobilizado seus recursos 
desde a primeira hora para dar su-
porte aos associados e garantir a sua 
continuidade operacional”, afiança.

Ela destaca ainda, em uma 
segunda fase, a mobilização da 
indústria em ações humanitárias, 
com foco nas populações mais 
afetadas  pelo coronavírus. Essa 
atuação se refletiu no suporte dado 
pelo IBP e empresas associadas 
para a implantação do Hospital de 
Campanha Lagoa-Barra. “Conse-
guimos mobilizar os associados, 
em cada frente que julgávamos 
relevante, para que, mais além de 
iniciativas próprias, unissem esfor-
ços atuando por meio do IBP, para 
garantir o maior impacto dessas 
ações”, acrescenta.

Em meio a todo esse processo, 
o IBP passou por outras mudanças 
em função de um novo planeja-
mento estratégico (uma das tarefas 
recebidas por Clarissa Lins no final 
de 2019, ao assumir a presidên-
cia), que está refletido no estatuto 
aprovado em agosto. A instituição 
também teve alteração no nome 
(foi retirada da palavra biocom-
bustíveis), uma vez que o escopo 
de sua atuação vai estar centraliza-
do nas principais atividades dessa 
indústria: upstream (exploração, 
perfuração e produção), midstream 
(refino, logística) e downstream 
(distribuição e comercialização).

“Temos que evoluir de acordo 
com as mudanças no contexto da 
indústria de energia, ao mesmo 
tempo em que mantemos a solidez 
de nossos valores e princípios”, diz 
Clarissa Lins. O que está refletido 

também nas entidades surgidas 
nos últimos anos e que disputam 
espaços que as vezes se sobrepõe. 
O que demanda uma atuação mais 
colaborativa por parte de todos.

“Isso já ocorre em nossas co-
missões e que tem representantes 
de outras entidades, para tratar 
de temas que são do interesse de 
todos”, pontua a presidente do 
IBP, lembrando que a ABESPetro 
se origina delas (a Comissão de 
Companhias de Serviço Offshore). 
“O importante é que todos reco-
nhecem a credibilidade e reputa-
ção do IBP, construída em 63 anos 
de atividades. E que reconheçam 
também o valor de se relacionar 
com aqueles que estão ao nosso 
lado”, conclui.

A maioridade da ONIP 
A organização que consolidou 

o primeiro cadastro de fornecedo-
res da cadeia produtiva do setor, 
o CadFor  em 2007, não chegou 
apenas à maioridade cronológica 
como também de proposição. “A 

ONIP permanece com o propósito 
de servir como fórum de articu-
lação, agora não mais restrita ao 
petróleo, mas também às pau-
tas do gás natural e da energia 
como um todo. O principal foco da 
ONIP sempre foi a construção de 
oportunidades de mercado para 
as indústrias instaladas no Brasil. 
Hoje, o nosso olhar expandiu as 
fronteiras da exploração e pro-
dução no offshore, para alcançar 
outros ambientes de mercado”, 
destaca a diretora-geral da ONIP, 
Karine Fragoso. 

Uma evolução 
natural da entida-
de, uma vez que 
o cenário atual é 
muito distinto do 
existente na época 
da criação dela. “A 

ONIP foi fundamental nessa cons-
trução, pois sempre se posicionou e 
defendeu, nos distintos fóruns que 
promoveu, liderou ou participou, a 
diversidade de agentes no mercado 
para aumentar a competitividade 
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e a eficiência na gestão”, pontua. 
Agora, a ONIP segue trabalhando 
pela construção de um ambiente 
sustentável, e, portanto, pela mul-
tiplicidade de oportunidades para 
seus associados e parceiros.

“O mundo mudou e a ONIP 
também. Hoje, o acesso à infor-
mação e aos agentes está muito 
mais facilitado. As ferramentas 
disponíveis, tão utilizadas nesse 
período COVID, também trans-
formaram a relação dos agentes 
reguladores com seus regulados, 
bem como dos demandantes com 
seus fornecedores”, observa Ka-
rine Fragoso. 

Ela salienta que com a amplia-
ção do mercado, ancorado não so-
mente no crescimento da produção, 
mas também da diversidade de am-
bientes e, fundamentalmente, no 
número de agentes, multiplicam-
-se as oportunidades de acesso e o 
Brasil se consolida cada vez mais 
através de suas reservas, capacida-
des e competências, para ir além. 
“A representação institucional não 
seria diferente. Acompanhamos a 
criação da Abespetro e da Abpip, 
que como a ONIP, tem o petróleo 
no nome. E podemos dizer que elas 
são fruto da atuação da ONIP.  O 
que nos dá orgulho e nos faz tra-
balhar sempre buscando a parceria 
e os temas que nos são comuns 
e caros. E eles são muitos”, com-
plementa. 

A dirigente da ONIP frisa que 
o grande foco da ONIP é aber-
tura de mercado e a inserção da 
indústria nacional, fator comum 
a todas as entidades.  “A ONIP 
ampliou sua visão e colocou no 
seu plano de trabalho a meta de 
ser uma organização realmente 
nacional, que trabalha por todas 
as bacias. O onshore precisava de 
nós, e nós atendemos ao chamado. 
Isso não exclui nosso trabalho pelo 
offshore, vamos aonde for preciso 
para defender nossos posiciona-

mentos e construir propostas de 
solução, como resultado de uma 
escuta ativa junto ao mercado, em 
seus distintos segmentos”, conclui 
Karine Fragoso.

Crescer com qualidade
Essa é a grande 

meta da ABESPetro 
e uma das tarefas 
da nova secretária-
-executiva, Nadia 
Stanzig, que acu-
mulou forte experiência e cone-
xões no setor quando ocupava a 
gerência executiva da AmCham-
-Rio (American Chamber). 

“A ABESPetro vem expandindo 
seu quadro de associadas. Preten-
demos continuar a crescer, mas 
mantendo nossa representativida-
de. Ou seja, crescer com qualida-
de”, afirma, revelando que a enti-
dade está promovendo mudanças 
no estatuto com essa finalidade. 
“Um dos objetivos é de fazer com 
que esse crescimento aconteça 
de forma a atrair empresas que 
tragam em seu portfólio mais ino-
vação e tecnologia, de forma que 
possamos liderar a transformação 
digital, fundamental para o setor 
de O&G se manter competitivo”, 
complementa

Nadia Stanzig observa que 
o país e o mundo vivem um mo-
mento de grande volatilidade e 
de incertezas. “Porém, o Brasil 
se apresenta numa posição de 
vantagem quando comparado a 
outros centros de atividade de 
O&G. Os projetos de águas pro-
fundas e ultraprofundas no país 
tem demonstrado serem mais 
resilientes devido à alta produ-
tividade dos poços e, consequen-
temente, um break even mais 
baixo”, destaca.

Por isso a ABESPetro vê com 
otimismo os investimentos nos 
grandes projetos do pré-sal, mes-
mo que. alguns projetos possam 

um pequeno atraso em função 
das restrições de redução de 
Capex que as operadoras estão 
enfrentando. “Os projetos no 
pré-sal devem seguir adiante. 
O grande desafio está nos cam-
pos marginais, que possuem um 
custo mais elevado e necessida-
de maior de redução dos custos 
operacionais”, avalia.

Quanto a uma atuação mais 
colaborativa com as demais enti-
dades que existem hoje no setor, 
ela afirma que esse é o grande 
legado da pandemia. “Os objetivos 
comuns e alinhados para garantir 
a integridade das pessoas e das 
operações tem sido o Norte tanto 
de operadoras quanto das empre-
sas de bens e serviços. O desafio 
daqui para frente é estender esse 
espírito colaborativo para sermos 
mais competitivos”, ressalta Nadia 
Stanzig. 

Ele observa ainda que hoje te-
mos um ambiente no qual não há 
apenas ‘concorrentes diretos’, pois 
hoje as empresas competem com 
outros centros de excelência de 
E&P offshore como Mar do Norte, 
Golfo do México e o sub-sahara 
africano. “As novas energias alter-
nativas também estão chegando de 
forma cada vez mais competitiva e 
com o apoio de uma agenda global 
de redução de emissão de carbo-
no. A ABESPetro tem uma missão 
muito importante de manter uma 
agenda propositiva que ajude a 
fomentar nossa atratividade e com-
petitividade dentro desse cenário 
mundial”, conclui.

Abpip restruturada
Criada em 2007,  reunindo 
operadoras independentes e 
empresas fornecedoras de bens 
e serviços da cadeia do E&P de 
petróleo e gás natural, a Abpip viu 
o setor ganhar mais robustez em 13 
anos, mas ainda não o suficiente 
para atrair novos players. Mas a 

mulheres de energia
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nova presidente, a advogada Livia 
Valverde, é otimista.  

“A expectativa para os próximos 
anos é a melhor possível! Conside-
ramos que a indústria está muito 
alinhada em buscar a consolidação 
de toda cadeia produtiva do setor 
através da construção de espaços 
de diálogos constantes entre os seus 
principais protagonistas: o Minis-
tério de Minas e Energia(MME), 
a ANP, as operadoras , inclusive a 
Petrobras, as Federações de Indús-
trias e também entidades como a 
Abpip”, afirma a dirigente.

Ela destaca a importância de 
iniciativas do governo, como o 
programa dos campos maduros 
marítimos, em fase de avaliação 
pelo MME, e o bem sucedido RE-
ATE (Revitalização da Atividade de 
Exploração e Produção de Petróleo 
e Gás Natural em Áreas Terrestres), 
para estimular o desenvolvimen-

to local e regional 
e aumentar a com-
petitividade da in-
dústria petrolífera 
onshore nacional, 
por meio de ações 

conjuntas de todos os atores. 
“Nesta segunda etapa está 

sendo reforçada a necessidade de 
interlocução direta e transparente, 
o que deve ocorrer nas Mesas RE-
ATE, nas quais os entraves locais 
serão discutidos com a participa-
ção direta dos principais agentes.  
Neste contexto de diálogo, parceria 
e transparência, é perceptível a 
construção, expansão e fortaleci-
mento dessa indústria”, afiança 
Livia Valverde.

Com o novo mercado que está 
sendo construído a partir dos de-
sinvestimentos da Petrobras, tra-
zendo maior atratividade para os 
campos maduros onshore e offsho-

re, a dirigente aposta na entrada de 
novos players ao país, com alguns 
inclusive se associando a Abpip. 
“Vejo muitas oportunidade par-
tir da consolidação de um marco 
regulatório mais moderno, para 
atrair novos investimentos, ade-
quados a este novo momento”, diz 
a dirigente. 

Diante da expectativa de chega-
da de novas operadoras indepen-
dentes e da possibilidade sinergias 
e dos interesses em comum desses 
players, apesar da pauta específi-
ca, a Abpip acelerou o processo de 
reestruturação interna, amplian-
do seu foco original de atuação, o 
onshore, para incorporar também 
o offshore. “Acreditamos que esse 
passo é importante para atrairmos 
novos associados, pois essa amplia-
ção será salutar para a competiti-
vidade da indústria, seja em terra 
ou no mar”, avalia. 

A DIVERSIDADE DE GÊNERO entrou 
definitivamente na pauta do IBP com 
a criação, em 2018, do Programa de 
Mentoria de Profissionais Mulheres da 
Indústria de Óleo & Gás, em parceria 
com a consultoria Global Lee Hecht 
Harrison (LHH). A iniciativa visa ala-
vancar mulheres do setor de óleo e gás 
para posições de alta administração a 
partir do desenvolvimento de compe-
tências de liderança. 

O programa, que entrou na segunda 
edição, vem tendo um saldo positivo, 
como mostram os números. Em 2020 
há 44 mentoradas, divididas em dois 
grupos – nível executivo (mentores 
Sêniores) e nível gerencial, mais que o 
dobro do grupo de 2019, quando eram 
17 mentoradas, todas em cargo de ges-
tão (80% em posição gerencial).  

Ainda que seja cedo para dizer 
que a iniciativa já está impactando a 
indústria, o fato é que há mudanças no 

ar, de acordo a vice coordenadora do 
Comitê de Diversidade do IBP, Cristina 
Pinho. “A diversidade passou a ser 
um ponto importante para assegurar 
a sustentabilidade do negócio. E as 
empresas começam a ver isso: houve 
um aumento no número de mulheres 
presentes nos boards dos conselhos de 
administração”, afirma. 

Ela alerta que quem não está ainda 
satisfeita com a taxa de inclusão dessa 
diversidade de gênero nas organiza-
ções, deve aguardar. “Isso vai mudar. 
Já está havendo uma aceleração da 
inclusão de mulheres em postos de 
comando, aumentando a representativi-
dade do gênero nas empresas”, afiança 
a primeira secretaria-executiva mulher 
do IBP. 

Ela afirma que a cultura de inclusão 
e diversidade nas empresas já está no 
centro do debate da indústria de pe-
tróleo. “E o programa de mentoria tem 

ampliado e reforçado essa discussão”, 
afirma Cristina Pinho, que no lança-
mento no lançamento do segunda edi-
ção da iniciativa, no final de 2019, falou 
da expectativa de quem está ajudando 
a formar novas lideranças. “Muitas 
das executivas não tiveram mentoras 
para ajudá-las no caminho da evolução 
profissional e, por isso, tinham o genu-
íno desejo de acelerar a ascensão de 
jovens gerentes para que o pensamento 
diverso contribuísse para a perpetuida-
de da indústria de óleo e gás". 

Já em relação à baixa taxa de 
mulheres trabalhando em condições 
salariais iguais às dos homens, ela re-
conhece que esta é uma conquista que 
ainda está um pouco longe de aconte-
cer. “Para que isso se torne realidade, 
precisamos ter também maior repre-
sentatividade na política- o que faz com 
que tenhamos esse desequilíbrio em 
todos os setores da economia”, conclui.

Mentoria formará novas lideranças
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A RESILIÊNCIA ESTÁ 
NO CONHECIMENTO

SPE Brasil

Criada em 1985, quando a Pe-
trobras avançou para águas 
profundas e descobriu os 
primeiros grandes e mega 

reservatórios da bacia de Campos, 
a SPE Brasil vem se posicionando 
como uma das mais ativas seções 
d a Society of Petroleum Engineers, 
maior entidade do mundo de profis-
sionais e estudantes da área de Óleo e 
Gás, fundada em 1957 (mesmo ano do 
IBP). Mais ainda, a SPE Brasil tem tido 
um papel importante na construção 
da resiliência dessa indústria, como 
uma disseminadora do conhecimen-
to técnico. “A SPE se coloca como 
um apoio à toda a indústria, promo-
vendo debates sobe os temas mais 
relevantes e a troca de experiências 
e melhores práticas entre empresas, 
órgãos governamentais, profissionais 
sêniores e júniores. Somente através 
dessa intensa colaboração podemos 
avançar, enquanto indústria”, pontua 
Priscila Moczydlower, diretora de 
Sustentabilidade da SPE Brasil.

A indústria de óleo e gás no Brasil, 
assim como o mundo, está passan-
do por um momento atípico, embora 
tenha sido sempre um setor bastante 
volátil, como a história e o mercado 
mostram. Em meio a esse cenário, 
qual a sua percepção de como vamos 
caminhar nos próximos anos? 
Priscila Moczydlower – As crises de 
2008 e 2015, particularmente, nos 
deixaram mais resilientes e fortes. 
Aprendemos a cortar custos e otimi-
zar processos e melhoramos muito 

nossa eficiência e produtividade. Em 
2020 a crise teve uma natureza total-
mente distinta de tudo o que vivemos 
antes. No cenário da pandemia, com 
muitos funcionários trabalhando de 
casa, uma nova dinâmica de trabalho 
foi estabelecida, tanto no escritório 
quanto nas áreas operacionais. As 
empresas buscaram inovações e oti-
mizações e conseguiram se manter 
no mercado. 

Este é será o cenário do novo normal?
Nos próximos anos, creio que 

é exatamente isso que veremos: 
um aumento da intensidade e fre-
quência da incorporação de inova-
ções, através de desenvolvimento 
de tecnologias e forte colaboração 
entre diferentes partes, para otimi-
zar custos e compartilhar conhe-
cimentos. O mundo tende a mudar 
cada vez mais rápido e as empresas 
com mais acesso ao conhecimento 
e mais adaptáveis sobreviverão com 
mais facilidade. Nesse contexto, a 
SPE se coloca como um apoio para 
toda a indústria, promovendo deba-
tes sobe os temas mais relevantes e 
a troca de experiências e melhores 
práticas entre empresas, órgãos go-
vernamentais, profissionais sêniores 
e júniores. Somente através des-
sa intensa colaboração poderemos 
avançar enquanto indústria.
Exploração e produção, principal-
mente offshore, são as atividades 
que fazem uso intensivo de tecnologia 
e sempre demandam inovação. No 
novo cenário, quais devem ser as 

principais demandas tecnológicas, do 
poço ao topside, que vão ser cruciais 
atender para reduzir custos, garantir 
maior confiabilidade e segurança das 
operações e aumentar produtividade, 
condições sine qua non para a sus-
tentabilidade das empresas do setor? 

Eu diria que a cesta tecnológica 
essencial para O&G começa antes do 
poço, ainda no reservatório de petró-
leo. Precisaremos entender cada vez 
melhor como ocorrem os fluxos nos 
reservatórios, para que possamos 
aumentar o fator de recuperação, oti-
mizando a utilização de um recurso 
que não é renovável. Nesse âmbito, 
destaco a sísmica 4D e o método de 
injeção alternada de água e gás, o WAG 
(Water Alternating Gas).

Outras tecnologias que levam à 
redução de custos, aumento de segu-
rança ou otimização da completação 
de poços, como o True One Trip – 3 
Phases (TOT-3P) também são muito 
interessantes. Separadores submari-
nos, como a tecnologia HISEP (patente 
da Petrobras para um sistema de se-
paração do dióxido de carbono (CO2) 
presente em grandes quantidades em 
campos do pré-sal) e outras também 
são muito promissoras para minimi-
zarmos os gargalos nas plataformas. 

Além dessas, citaria as tecnolo-
gias que permitirão uma redução da 
pegada de carbono das operações, 
uma tendência do mercado mundial. 
Otimizações de processos para redu-
ção de queima de gás, tecnologias com 
maior eficiência energética, uso de 
equipamentos com menores emissões 

mulheres de energia
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fugitivas de metano e acoplamento 
de fontes de energias renováveis às 
operações de E&P também poderão 
fazer a diferença em um futuro não 
muito distante.

 
A indústria de óleo e gás sempre teve 
uma imagem mais negativa devido à 
geopolítica do petróleo, que gera confli-
tos há décadas, bem como aos impac-
tos socioambientais  de suas atividades. 
Ainda hoje, ela luta contra essa imagem 
negativa. Como mostrar à sociedade o 
quanto essa indústria contribui positi-
vamente para a melhoria da qualidade 
de vida (o hidrocarboneto está presente 
em quase tudo que a sociedade mo-
derna oferece ao consumidor) e que 
ela, pelo uso intensivo de tecnologia, 
potencializa a inovação que gera bene-
fícios que vão mais além dela? 

Certamente a indústria de pe-
tróleo tem um lado positivo pouco 
apreciado pelo público em geral. A 
imagem mais comum que vem à men-
te quando falamos de produção de 
petróleo é o de uma plataforma ou re-
finaria soltando fumaça. No entanto, 
podemos afirmar que a indústria de 
petróleo é o sustentáculo da socieda-
de moderna. Desde que os primeiros 
carros Ford começaram a rodar, no 
início do século passado, a produção 
de petróleo e derivados moldou a vida 
na Terra. Várias indústrias cresceram 
e se desenvolveram a partir dela: au-
tomobilística, aviação, petroquímica, 
e daí toda a cadeia produtiva. Como 
citado na pergunta, várias inovações 
da indústria de petróleo promoveram 
também inovações em outras áreas 

de conhecimento e contribuíram para 
o desenvolvimento tecnológico em 
geral. E sim, hoje, tudo que fazemos 
e usamos tem algum derivado do 
petróleo.

Mas como mudar a imagem negativa?
 Penso que para mudar isso é pre-

ciso colocar a indústria de petróleo 
como algo em transformação, que 
cresce junto com a sociedade. As 
questões de impacto ambiental e mu-
dança climática estão hoje no centro 
de muitas discussões internacionais. 
Principalmente a nova geração exige 
uma atitude diferente da indústria, que 
está respondendo a isso. Empresas 
como BP, Total, Shell e Equinor já de-

clararam como meta terem emissões 
net zero ou near zero até 2050. A Pe-
trobras tem a meta de crescimento 
zero de emissões absolutas e redução 
de 32% da intensidade de carbono no 
segmento E&P até 2025. Todas as 
grandes empresas possuem metas de 
redução de resíduos e preservação de 
biodiversidade. Temos que mostrar ao 
mundo que é possível produzir petróleo 
e gerar riqueza respeitando o meio 
ambiente, que a indústria de óleo e 
gás também pode ser verde. Com esse 
objetivo, foi recém criada a Diretoria de 
Sustentabilidade da Seção SPE Brasil, 
para que possamos trazer à tona esse 
tema e, juntos, definirmos o melhor 
caminho a seguir.
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A PALAVRA 
DA DIVERSIDADE
A indústria precisa ter as cores 
da diversidade

Embora faça uso intensivo de 
tecnologias, acelerando a ino-
vação e posicionando-se como 
pioneira em várias frentes, a in-

dústria brasileira de óleo gás não reflete 
essa modernidade no que diz respeito à 
diversidade. Principalmente no que diz 
respeito à participação das mulheres na 
pirâmide corporativa. É o que comprovam 
pesquisas sobre a desigualdade de gênero.

O segmento de óleo e gás teve o pior 
indicador entre quatro setores na pes-
quisa realizada recentemente pela Wyser, 
consultoria especializada em recrutamen-
to e seleção de executivos para média 
e alta gerência do grupo multinacional 
de RH, Gi Group. De 60 mulheres em 
cargos de supervisoras, coordenadoras e 
gerentes de áreas técnicas, na faixa etária 
de 20 a 50 anos, de grandes empresas, 
somente 39% relataram ser comum ter 
mulheres em funções de comando nas 
empresas para as quais trabalham. 

O maior índice é o do setor de bens 
de consumo (55%) e o lanterninha é o 
setor de óleo e gas, com 20%, abaixo do 
automotivo (30%) e de mineração (33%). 
Em relação a existência de um programa 
de diversidade e inclusão na empresa, 
o indicador da indústria de óleo e gás é 
pior ainda: recebeu apenas 7% de res-
postas positivas, contra 22% do setor 
de mineração, que também é da área de 
extrativismo. 

Na realidade, a representatividade 
das mulheres em empresas de serviços, 
indústria e comércio ainda é baixa, con-
forme apurou a pesquisa realizada pela 
TRIWI, consultoria de marketing digital, 
em agosto. Apenas 27,4% das empresas 

entrevistadas têm mais de 51% do qua-
dro de funcionários representado por 
mulheres e 53,2%, contam com até 30% 
de mulheres em seu corpo funcional. 

O índice é ainda mais assustador no 
que se refere a mulheres negras, que re-
presentam apenas 10% dos funcionários 
de 46,8% das empresas entrevistadas – e 
24,2% das empresas responderam não 
ter mulheres negras no quadro de cola-
boradores. O estudo apurou ainda que 
69,4% das organizações entrevistadas 
não tem em seus quadros mulheres com 
alguma deficiência física.

O percentual de mulheres em cargo 
de chefia é de até 10% em 32,3% das 
empresas ouvidas, das quais 27,4% sim-
plesmente não tem mulheres no coman-
do. A pesquisa também confirmou que as 
mulheres ganham menos que os homens 
em 48,4% das empresas entrevistadas, 
enquanto em 19,4% há igualdade entre 
os dois gêneros. 

No entanto, a consultoria empresarial 
americana McKinsey & Company apurou 
que é mais alta a probabilidade de melhores 
resultados financeiros das companhias 
que possuem um mínimo de 30% de di-
versidade de gênero ou etnia dentre seus 
executivos, como mostra Ana Zambelli, 
Managing Director da Brookfield Private 
Equity e coordenadora do  Comitê de Di-
versidade do IBP, que assina a seção na 
seção Opinião dessa edição da revista TN 
Petróleo. 

Ela faz parte do grupo de quase 30 
mulheres em posições de comando em 
empresas, órgãos públicos e entidades 
do setor de óleo e gás, que fizeram um 
painel dessa indústria no Brasil, cada uma 
falando de sua área de atuação. Agora é a 

vez de darmos a palavra a estas lideranças 
femininas que estão na linha de frente de 
um movimento que busca a transformação 
nesse setor, para falar de diversidade, 
tema que embora esteja presente nas 
discussões dentro das empresas, ainda 
não está refletido em números no orga-
nograma corporativo. 

Por que ainda não temos a mesma pro-
porcionalidade de gênero e raça? Como 
‘processar’ o preconceito, ‘refinando’ a 
desigualdade de oportunidades, para 
termos a diversidade como um ‘com-
bustível’ da indústria de óleo e gás no 
novo normal? 
ELGONDA LAGRANGE - Director Digital 
Solutions da Siemens Energy - Esta é 
uma pergunta difícil, porque a indústria é 
um espelho da comunidade. E este ano se 
demonstrou como as comunidades ainda 
são fragmentadas e tendenciosas em todo 
o mundo. Não acho que, como indústria, 
possamos resolver isso. Podemos, na 
melhor das hipóteses, reconhecer e ad-
ministrar isso. Na minha opinião, a melhor 
forma de contrabalançar o preconceito e a 

mulheres de energia
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desigualdade é a educação. Vivi a transi-
ção democrática na África do Sul, em 1994 
e vi como a geração mais jovem começou 
a perder seus preconceitos simplesmen-
te por estar na mesma turma na escola, 
praticar esportes no mesmo time, em um 
ambiente onde a diversidade era a norma. 
Acredito firmemente que nosso setor deve 
apoiar a diversidade na educação e, o mais 
importante, em nossos programas internos 
de desenvolvimento de habilidades. Isso 
nutrirá o talento que chegará ao topo de 
nossas organizações.

Na área de tecnologia, nunca me senti 
impedida ou prejudicada por causa do 
meu gênero. Quando estudei engenharia, 
eu era uma das 10 mulheres em uma 
classe de 400 alunos do primeiro ano. 
Éramos todos apenas estudantes de 
engenharia tentando sobreviver em um 
novo ambiente e uma enorme carga de 
trabalho. Gênero não era problema. Essa 
foi minha experiência ao longo de minha 
carreira em O&G. Quando me apresenta-
va, era reconhecida, promovida e confi-
ável para tomar decisões, e quando não 
o fazia, era questionada. 

ADRIANA MOREIRA, gerente de TI da 
Shell Brasil - Somos um mundo diverso 
e as empresas que vão ter sucesso serão 
as que participarem desta diversidade, pois 
estarão preparadas para todos os tipos de 
consumidores, parceiros, colaboradores, 
expectadores etc. Porém, não basta atrair 
os recursos de acordo com a diversidade. 
É preciso criar um ambiente no qual os 
indivíduos se sintam incluídos exatamente 
como eles são, sem precisar mudar para 
ficarem ‘iguais’ à maioria. Conheci uma 
executiva mulher que se sentia na obriga-
ção de ter um comportamento similar aos 
de colegas do sexo masculino. Qual o valor 
da diversidade neste caso?

Apesar de ainda não termos alcan-
çado a proporcionalidade, vejo que avan-
çamos e amadurecemos muito dentro da 
nossa indústria. Na Shell, implementamos 
ao longo dos anos diversas ações in-
ternas e com o público para incentivar 
Diversidade e Inclusão. Internamente, 
trabalhamos com as redes de afinidade 
para oferecer círculos de mentoria, trei-
namentos, eventos e rodas de conversas 
com especialistas. Esse exercício diário 

de conscientização nos tira da zona de 
conforto, desafia os estereótipos criados 
desde a infância e nos fazer pensar em 
como fazer as coisas de forma diferente, 
muitas vezes até “forçando a barra” com 
cotas sim, por que não? A mudança só 
ocorre assim, com disciplina, investimen-
to, indicadores e ação.

Foi na Shell que ouvi uma frase que 
mudou minha forma de pensar sobre 
Diversidade e Inclusão: “Quem não inclui 
de propósito, está excluindo, ainda que 
sem querer.” 

ISABEL WACLAWEK, diretora de P&D 
da Total E&P - A indústria de óleo & gás 
teve um grande progresso nos últimos 30 
anos no aumento a diversidade de gêne-
ro, mas ainda está longe do ideal. Ainda 
há muitos obstáculos às mulheres, que 
enfrentam o preconceito e a disparidade 
salarial, a falta de oportunidades e pouco 
acesso a networking e mentorias. E en-
contram mais dificuldades para alcançar 
cargos de alta gestão, impactando na falta 
de liderança feminina, como exemplos a 
serem seguidos. 

Empresas que valorizam a diversi-
dade de geração, cultura, gênero, etnia, 
entre outras, têm mais chances de ter 
rendimentos acima da média do seu setor. 
Ter um ambiente onde todos os profis-
sionais são ouvidos e respeitados é fun-
damental para tomadas de decisão mais 
assertivas e para garantir uma melhor 
performance da empresa. Para termos 
a diversidade como um ‘combustível’ 
da indústria de óleo e gás, as empresas 
precisam considerar a proporcionalidade 
no processo de recrutamento e seleção, 
além de analisar se o ambiente de traba-
lho é favorável para as mulheres que se 
dividem entre o trabalho e a vida familiar. 
O primeiro passo é trabalhar essa nova 
cultura na empresa e reforçar o código 
de conduta de respeito ao próximo. A 
presença de líderes influenciadores é 
fundamental para garantir o tratamen-
to igualitário do profissional perante os 
demais colaboradores. 

A pessoa já nasce com um talento em 
seu DNA independentemente do gênero. 
A formação acadêmica de cada um com 
certeza ajudará sua evolução profissio-
nal e seu sucesso em posições de des-

taque, seja dentro da linha corporativa 
(gerencial) ou acadêmica (cientifica). O 
importante é saber se ouvir (conhecer 
a sua natureza) para melhor explorar o 
seu potencial e trilhar o caminho de uma 
carreira bem sucedida. 

TÁMARA GARCIA, gerente de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Repsol Sinopec 
Brasil - Os principais desafios estão na 
garantia de uma educação igualitária e 
no entorno familiar e social, que ainda 
possuem muitas barreiras culturais as 
quais limitam o ingresso e a valorização 
das mulheres no mercado profissional, 
em especial nas áreas STEM (termo 
em inglês para agrupar as disciplinas 
de ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática). A Repsol Sinopec Brasil 
tem 28% de mulheres em cargos de 
liderança. Na alta liderança, a represen-
tatividade feminina já é de 55%. Em nível 
global, a diversidade e a igualdade de 
oportunidades integram o nosso plano 
de sustentabilidade, o qual tem como um 
de seus objetivos alcançar 50% de mu-
lheres nas novas contratações e 31% de 
participação de mulheres em cargos de 
liderança em 2020, além de formações 
como a de “Vieses Inconscientes”, que 
conscientizam sobre o tema e é obriga-
tória a todos os empregados. 

A sub representação das mulheres 
nas carreiras STEM tem raízes profundas. 
Tudo isso gera no setor de tecnologia uma 
participação menor do que gostaríamos 
de ter. Por isso é importante termos um 
plano de ação global, que compreende 
os desafios da realidade da operação em 
cada região onde estamos presentes. 
A companhia está atenta e trabalhando 
na conscientização de todos os colabo-
radores, na promoção da equidade de 
gênero e de um ambiente mais inclusi-
vo e diverso. Contamos com metas nos 
processos de recrutamento e seleção e 
promoções internas que devem aprimorar 
a representatividade feminina em nossa 
organização.

LUANA DUFFÉ – Vice Presidente Sub-
sea Projects & Country Manager da 
TechnipFMC no Brasil - Acredito que a 
diversidade traz mais inovação, melhores 
resultados e soluções para os clientes e 
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a empresa, pois permite extrair o melhor 
das equipes. Estamos aprimorando a ca-
minhada em direção a uma cultura de mais 
inclusão, considerando que todos tenham 
oportunidades iguais, independentemen-
te de qualquer característica. Quando a 
questão racial se cruza com a de gênero, 
o desafio é ainda maior. De acordo com o 
“Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 
Maiores Empresas do Brasil e suas Ações 
Afirmativas”, estudo publicado pelo Insti-
tuto Ethos em 2016, as mulheres negras 
ocupam apenas 1,6% e 0,4% dos cargos 
de gestão e executivos, respectivamente, 
nas 500 maiores empresas nacionais. 

Estamos vendo um grande impulso 
para a igualdade de gênero hoje em dia 
e acho que é muito importante quebrar 
a inércia. No entanto, levará algum tem-
po para alcançar um equilíbrio justo. 
Os números da TechnipFMC no Brasil 
estão melhorando graças às inúmeras 
iniciativas para garantir a diversidade de 
profissionais desde a contratação, bem 
como nos plano de sucessão para que 
haja equilíbrio entre os gêneros. Hoje, 
temos cerca de 23% de mulheres em 
cargos de liderança. 

Na área de tecnologia, não há re-
sistência em entregar decisões deste 
porte às mulheres na TechnipFMC. Temos 
um objetivo global de promover projetos 
para aumentar a atratividade de meni-
nas e jovens para as áreas STEM e para 
a indústria de petróleo e gás. Temos 
mulheres ocupando cargos técnicos e 

tecnológicos, desde o chão de fábrica, 
passando pelo offshore, até cargos de 
gestão e globais. Eu sou um exemplo, 
na posição de Country Manager - a mais 
alta da TechnipFMC no Brasil.

Temos que nos levantar e dar nossa 
opinião, sempre. Temos que nos posi-
cionar. Não podemos esperar que o 
mundo mude. Precisamos ser resi-
lientes, ir além da metade do caminho 
e ter a certeza de que o objetivo final 
é a igualdade.

ANNA PAULA LOUGON, Technology 
Director da Schlumberger Brasil – Mui-
to se fala e alguns estudos comprovaram 
os benefícios que a diversidade pode 
trazer para as organizações: probabili-
dade 33% maior de performance finan-
ceira superior em relação às que não 
possuem uma representação étnica e 
diversificada em suas composições. E 
27% mais chances de superar empresas 
concorrentes em criação de valor a lon-
go prazo ao considerar a diversidade de 
gênero em sua política. Maior habilidade 
de atrair talentos, incrementar a expe-
riência dos clientes, e a satisfação dos 
funcionários. Mesmo com todos esses 
estudos, a realidade da força de trabalho 
feminina tem 79.5% do seu rendimento 
(entre 24 e 49 anos) menores do que 
os recebidos por homens, 13,6% cargos 
executivos são ocupados por mulheres… 
Inverso da pirâmide do ingresso nas 
empresas. 

Como é o retrato das diretorias, 
conselhos, associações, presidência 
das empresas que trabalhamos? Essa 
falta de identificação nas fotografias 
de posto de liderança é uma grande 
barreira na carreira dentro da indústria 
de óleo e gás. Não nos vemos inse-
ridas nas posições de mando e posto 
chaves das nossas empresas. Quando 
nos deparamos com exceções, são 
consideradas ‘pontos fora da curva’ e 
questionadas sobre o que fizeram de 
diferente para chegarem a tal posição. 
Temos que conseguir ver de maneira 
natural a acessão de mulheres e as 
empresas definitivamente têm que 
criar políticas concretas que possi-
bilitem essa diversidade de gênero, 
biotipo e raça.

Nós mulheres de formação tecno-
lógica somos muitas e ótimas! Quando 
me formei em engenharia, a relação 
era de 10% de mulheres graduadas x 
90% homens. Já mudamos essa reali-
dade! Hoje somos 50% ou mais dessa 
população. Dentro da formação técnica 
temos as mesmas oportunidades mas 
no momento de ascender a cargos de 
liderança, encontramos outras barrei-
ras, que não a capacitação: é quando o 
elemento subjetivo (viés inconsciente, 
cultura, estereótipo, etc). E exatamente 
neste ponto que as empresas precisam 
atuar para romper esse paradigma, com 
políticas efetivas e claras. 

Mesmo com toda a desigualdade de 
números, ainda que de forma tímida, o 
papel na mulher no mercado brasileiro 
de óleo e gás tem se modificado. Acho 
inclusive que o Brasil está adiante em 
relação à maioria dos países latino-
-americanos. Tenho o privilégio de ter 
contato com mulheres inspiradoras na 
indústria de energia. E gosto de ver 
nosso país se abrindo cada vez mais a 
experiencia feminina na gestão desse 
mercado.

MARINA ABELHA FERREIRA, superin-
tendente de Exploração da ANP - A in-
dústria do petróleo e gás é extremamente 
homogênea em todo o mundo, sendo 
majoritariamente masculina, culminando 
na falta de diversidade nos cargos exe-
cutivos em seus diversos níveis. Mas a 
desigualdade vai muito além do gênero: 
é necessário incluir diferentes etnias, 
culturas, orientações sexuais. 

As  origens dessa cultura de desi-
gualdade dentro das empresas e insti-
tuições são diversas e sua existência 
deve ser reconhecida, discutida e com-
batida pelas empresas que desejam 
obter o máximo de valor da sua or-
ganização. Diversos estudos apontam 
que as decisões são mais acertadas 
e os resultados são melhores quando 
são realizados em um ambiente plural, 
pois conta com visões e experiências 
distintas que um grupo homogêneo 
não pode fornecer.

Para modificar o quadro de dese-
quilíbrio de diversidade na indústria 
as instituições e empresas devem to-

mulheres de energia
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mar ações em todos os níveis, desde 
o incentivo a presença de mulheres e 
pluralidade étnica nos cursos da área 
técnica até a escolha de líderes que 
representem as minorias em posições 
de liderança em altas gerências. Grupos 
de trabalho diversos têm maior proba-
bilidade de pensar soluções criativas e 
inovadoras para problemas complexos 
em diversos contextos, ampliando a 
capacidade de adaptação, ferramen-
ta tão necessária no atual cenário de 
mudanças que vivemos.

PRISCILA MOCZYDLOWER, diretora 
de Sustentabilidade da SPE Brasil - O 
histórico da indústria de óleo e gás é 
masculino e branco, desde seu início 
nos EUA há mais de um século atrás. 
No Brasil, crença de que lugar de mulher 
é em casa, cuidando dos filhos está em 
nossas raízes culturais. Nossa indús-
tria de óleo e gás também cresceu e 
floresceu nessa cultura onde a mulher 
ainda era tida como frágil e voltada para 
a família. E ainda não houve tempo o 
suficiente para absorvermos os novos 
conceitos de equidade de gênero. O nú-
mero de mulheres nas áreas de STEM  
ainda é baixo, comparado com o per-
centual na população. Muitas empresas 
promovem campanhas de conscienti-
zação de equidade de gênero e raça e 
buscam contratar e promover mais mu-
lheres a cargos executivos, expondo-as 
a ambientes historicamente masculinos, 
como as áreas operacionais. Mas ainda 
há dificuldade de vencermos os vieses 
inconscientes que nos foram imputados 
ao longo da vida. 

Para combater essa desigualdade é 
preciso primeiramente reconhecer que 
ela existe, falar dela, promover o deba-
te. Nesse contexto, o comitê Women in 
Energy (WIN) SPE Brazil tem atuado em 
diversas frentes, como o programa “Solta 
a voz”, no qual mulheres da indústria são 
convidadas a dividirem suas experiên-
cias em redes sociais. O WIN também 
promove ações estimulando meninas a 
escolherem carreiras na área de STEM e 
organiza treinamentos, palestras, debates 
e mentorias para promover as mulheres 
e a diversidade na nossa indústria. É 
preciso haver essa discussão, quebrar 

paradigmas e estimular a diversidade. 
Somente com a heterogeneidade de pes-
soas, com diferentes vivências e pontos 
de vista, é possível garantir um amplo 
leque opiniões dentro das empresas e da 
indústria e com isso melhores decisões 
e resultados. 

KARINE FRAGOSO, diretora-geral da 
Organização Nacional da Indústria do 
Petróleo (Onip) - Nossa pauta de diver-
sidade não pode ser restrita. Avançar 
sob novas fronteiras, trabalhar bacias 
com olhar de integração energética, abrir 
espaço para o uso de tecnologias dispo-
níveis, sem preconceito, isso sim abre 
espaço para diversidade de gênero, de 
etnia, de porte, e de oportunidades. Tra-
balhar diversidade com olhar realmente 
abrangente. Como trabalhar diversidade 
só falando de offshore ultraprofundo? 
Ou, só com um gênero? Todos sabe-
mos que a diversidade de olhares, de 
pensamento e de competências é o que 
promove a sinergia, em que um mais um 
nunca é só dois. 

Aqui, não somos diferentes de mui-
tas nações. Claro que existem regiões 
mais desenvolvidas, evoluídas e cons-
cientes, e outras bem atrasadas. Sim, 
ainda existe muito machismo, muito 
preconceito burro, mas como mostram 
os dados, existem também evidências de 
que inteligência não se mede pelo tama-
nho da cabeça, ou do cabelo, compro-
metimento não se mede pelo tamanho 
da unha, e resultado não se conquista 
pelo tamanho do salto!

NADIA STANZIG, secretária-executiva 
da Associação Brasileira das Empre-
sas de Serviços Petróleo (ABESPe-
tro) - Apesar do tema diversidade, nos 
últimos anos, ter entrado na pauta de 
muitos fóruns de discussão, ainda existe 
um grande “gap” para que haja um real 
avanço dentro das empresas. Passei por 
diversos segmentos, como siderurgia, 
geração, automotivo e os cargos de nível 
gerencial e executivo eram quase sempre 
ocupados por homens, na maioria bran-
cos. Existem setores de mercado onde 
as mulheres vêm conquistando espaço 
e cargos executivos, mas se olharmos 
para o tema diversidade na sua amplitude 

e levando em consideração o território 
brasileiro, com diferentes especificidades 
socioculturais, chegaremos a conclusão 
de que ainda há muito o que fazer. 

A questão é complexa e não tem 
resposta fácil, pois a solução não de-
manda apenas mudanças estruturantes, 
mas também de mindset, o que é mais 
difícil em uma sociedade paternalista. 
Nesse sentido, vejo a indústria de pe-
tróleo e gás dando passos positivos, 
entendendo que a diversidade traz 
benefícios, inclusive financeiros. A 
ABESPetro acompanha essa mudança. 
Minha contratação como primeira mu-
lher no cargo de Secretária Executiva 
é uma prova disso. Um movimento que 
começou na eleição da diretoria para o 
Biênio 2020 – 2021, e que inclui Anna 
Carvalho. Os nossos Comitês temáti-
cos também estão alinhados com esse 
movimento. O preconceito precisa ser 
transformado em confiança no outro 
que é diferente. Assim conseguiremos 
avançar coma agenda da Diversidade.

LIVIA VALVERDE presidente da As-
sociação Brasileira dos Produtores 
Independentes de Petróleo e Gás 
(Abpip) e Country Manager da Geo-
Park Brasil - É gratificante poder ver 
refletido em números os benefícios da 
diversidade para as empresas! Pelo que 
tenho acompanhado, percebo que a in-
dústria de óleo e gás já vem notando as 
vantagens da diversificação, adotando 
uma postura bastante diversa nos mais 
distintos perfis e portes de empresas, 
sendo frequente o aumento de mulheres 
em posições de liderança. 

Um exemplo muito próximo a minha 
realidade, é a GeoPark, empresa que re-
presento aqui no Brasil e que atualmente 
possui 38% do seu quadro de executivos 
sênior integrado por mulheres das mais 
diversas áreas como Relações com Inves-
tidor, Meio Ambiente, Recursos Humanos 
e Cultura. Sem contar a própria ABPIP, 
na qual ocupo hoje a presidência e con-
to com a colaboração de uma diretora 
e uma conselheira. Ou seja, as opor-
tunidades para as mulheres existem e, 
com capacidade e competência, estão se 
consolidando ao longo dos anos, sempre 
pautado no respeito. 
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Em primeiro lugar, não acredite (em dados geologicamente pessimistas) 
Questione sempre e busque conhecer os dados, para então tirar suas 
conclusões”. O conselho de Roberto Porto, seu chefe no Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), nos 
primórdios da carreira na Petrobras, tem sido o fio condutor da incrível 
trajetória da geóloga Sylvia Maria Couto dos Anjos.

Primeira mulher a embarcar em uma plataforma offshore e a fazer 
mestrado e doutorado no exterior pela Petrobras, ela entrou para os anais 
da indústria petrolífera mundial. É uma das personagens retratadas na 
pesquisa Anomalies: Pioneering Woman in Petroleum Geology, 

Prestes a completar 42 anos na Petrobras, ela diz que o segredo é estar, 
até hoje, “extremamente motivada a fazer...e fazer acontecer”.                  

                                                                                                  Por Beatriz Cardoso

perfil profissional

AO INGRESSAR NA PETROBRAS em 1979, a carioca Sylvia dos Anjos não 
imaginava que sua trajetória perpassaria algumas das conquistas e eventos 
emblemáticos da Petrobras e da própria indústria petrolífera mundial.
Nem que seria pioneira e uma das agentes em quebras de paradigmas, ao 
transitar do trabalho de campo para os laboratórios de pesquisa, com um 
intervalo de cinco anos em que fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, 
voltando ao Cenpes onde ficou até o início dos anos 2000, quando assumiu 
funções gerenciais estratégicas na empresa, já nos anos 2000.

A única certeza de Sylvia quando ingressou na Petrobras era que estava 
no lugar certo, pois a geologia fazia parte de sua vida desde os 14 anos, 
idade em que descobriu a vocação em uma aula de Geografia, quando a 
professora falou sobre os movimentos de placas tectônicas que formaram a 
Cordilheira dos Andes.

"Aquilo abriu meus olhos. Percebi o quanto a geologia é fascinante, pois 
é a única ciência que nos dá uma noção em quatro dimensões — afinal, 
é preciso entender o que aconteceu no passado para entender e ter a real 
dimensão do hoje", afirmou Sylvia em diversas ocasiões.

Sentia também que seguiria a seara da tecnologia, pois sempre gostou 
de matemática. “A geologia juntou esta parte da matemática (ciclo básico, Fo
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A geóloga que fez 
(e faz) acontecer
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idêntico a da engenharia: 4 cálculos 
e 4 físicas) e um pouco da geografia 
e história dos continentes. Pensava 
inicialmente na engenharia, mas a 
geologia me pareceu mais completa”, 
observa.

Sem preconceito
Primeira pessoa da família a ter 

o nível superior – o pai era bancário 
e a mãe, dona de casa – ela enfati-
za que teve apoio irrestrito ao optar 
pela geologia. “Meu pai virou um 
entusiasta”, diz rindo. Na realidade, 
a ‘ciência da terra’ já atraia a atenção 
das mulheres nos anos 1970. Dos 40 
alunos da turma dela na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
10 eram mulheres.

Ainda que a maioria de alunos 
e professores fossem homens, ela 
garante nunca ter sentido alguma 
discriminação nesse ambiente. “Sem-
pre soube que o respeito viria por ser 
uma boa aluna. Eu e duas amigas 
mais próximas, estudávamos muito e 
tínhamos o reconhecimento da turma 
e dos professores”, diz Sylvia, com o 
largo sorriso que se tornou sua marca 
registrada. 

Ciente de que era um mercado 
difícil e competitivo, além de se de-
dicar aos estudos, buscava estágios 
– além da Petrobras, estagiou na 
Nuclebrás - Empresas Nucleares 
Brasileiras S/A (hoje Nuclep) e na 
então Vale do Rio Doce (Vale). 

No final do curso, disputou uma 
das 80 vagas para geólogos e geo-
físicos, conquistando uma das duas 
vagas destinadas a mulheres no Cen-
tro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(Cenpes). “O Cenpes sempre foi con-
siderado, no meu tempo de faculda-
de, a meca do conhecimento geológico 
e tecnológico ”, lembra Sylvia.

Quebra de paradigma 
Como a Petrobras enviava os novos 

geólogos para fazer uma ‘imersão’ em 
campo, ela daria os primeiros passos 

em bacias sedimentares da Bahia, ber-
ço dessa indústria. E logo quebraria o 
primeiro paradigma, ao insistir com o 
chefe, José Augusto Fernandes Filho 
(hoje do Conselho Administrativo da 
Enauta) para embarcar em unidade 
offshore, junto com a outra geóloga 
concursada (que depois seguiria car-
reira na universidade). 

Ainda que passasse o dia na pla-
taforma offshore, retornando à terra 
para passar a noite, pois não havia 
estrutura para abrigar mulheres, a 
iniciativa abriu as portas para que 
turmas futuras. “O maior ganho foi 
a quebra de paradigma”, diz Sylvia.

“Como profissional , não podemos 
aceitar limitações que não sejam téc-
nicas. Preconceito não tem espaço no 
conhecimento nem no desenvolvimen-
to tecnológico. A ida à plataforma nos 
mostrou claramente que não havia 
nada que impedisse nosso trabalho 
lá. Quando trabalhávamos em campo 
onshore, ocupávamos trailers com ho-
mens e mulheres dividindo o mesmo 
espaço. O que nos impediria de atuar 
no offshore?”, questiona Sylvia. 

Na meca do conhecimento
Ela acabou ficando pouco 

mais de um ano na Bahia, mas 
com compromisso de voltar para o 
Cenpes. “Fui convidada a per-
manecer na Bahia, mas resolvi 
ficar com quem me deu a chance 
de entrar, o Cenpes”, recorda. Para 
ela, retornar ao centro de pesquisa 
após a experiência operacional foi 
uma meta alcançada, ( no mesmo 
ano em que também se casaria. 

“Confesso que nas primeiras 
semanas no Cenpes senti falta 
das atividades no campo”, revela. 
Incumbida de apresentar arti-
gos relevantes sobre o potencial 
de bacia sedimentares durante 
as tardes técnicas realizadas no 
Cenpes, ficou desapontada ao 
ver que a literatura internacional 
afirmava ser baixíssimo o potencial 
de ocorrência de grandes campos 
de petróleo em bacias como as de 
Campos, Santos, entre outras.

Local e data de nascimento  – Rio de 
Janeiro/RJ -  19 de julho de 1957

Tem filhos? Debora, Mariana e Fer-
nanda.

Quais livros você está lendo?  No 
momento estou lendo Comunicação não 
violenta, de Marshall B. Rosenberg, O 
Discreto Charme do Intestino, de Giulia 
Enders, e O ministério do Espírito Santo, 
de Edir Macedo.

Qual livro de cabeceira ou que você 
relê de vez em quando? Todos os 
dias, a Bíblia  

O que gosta de fazer nas horas de 
folga?  Leitura de jornais, revistas, es-
portes, Gosto de jogar Beach Tennis na 
praia, viajar, dançar, bater papo com os 
amigos, series bíblicas, tomar o café da 
tarde com minha mãe, irmãs e filhas.  

Qual o seu hobby? Atualmente (antes 
da pandemia) jogar Beach Tennis na 
praia.  Na pandemia fiquei em casa e 
descobri várias aptidões fiz pintura, 
remodelagem de móveis, organização 
de armários etc.(rs)

Música predileta? Várias músicas 
brasileiras da mpb e música gospel

Uma viagem especial? Aos rifts afri-
canos  do Quênia, berço da civilização 
(como é chamado o Vale da Grande 
Fenda) e o modelo recente, análogo da 
formação dos rifts na separação Brasil 
África e o ambiente do pré-sal. 

Um sonho ainda não realizado? Mui-
tos sonhos a serem realizados, estamos 
sempre recomeçando e buscando em 
Deus a direção, o apoio e a proteção.  
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Pioneirismo reconhecido internacionalmente
A BRASILEIRA SYLVIA DOS ANJOS foi 
um dos destaques nas comemorações dos 
100 anos da American Association of Pe-
troleum Geologists (AAPG), fundada em 
1917. Foi o primeiro profissional brasileiro 
da área a receber o AAPG Distinguished 
Service Award, um dos mais importantes 
prêmios nessa área no mundo.

Mais ainda: ela é um dos personagens 
de uma pesquisa realizada pela geóloga 
Robbie Rice Gries, primeira presidente 
mulher da AAPG, sobre mulheres pionei-
ras nas geociências do petróleo desde 
1917 a 2017. O documento, intitulado 

ironicamente de Anomalies: Pioneering 
Woman in Petroleum Geology, (Anoma-
lias: Mulher Pioneira em Geologia do 
Petróleo), reúne histórias das pioneiras na 
indústria de petróleo, que até os anos 80 
era predominantemente masculina. 

No Brasil, pela ABGP, da qual hoje é 
diretora, ajudou a implementar o projeto 
Geólogos do Amanhã (parceria com a 
UFRJ), que há anos promove workshops 
para professores da rede pública, para 
divulgar a geologia nas salas de aulas. 
Também ajudou a criar o Projeto Casa de 
Pedra, inaugurada em 2016, que oferece 

treinamento e alojamento para estudan-
tes e professores realizarem estudos de 
campo sobre rochas análogas ao pré-sal 
e fósseis na bacia do Araripe, na divisa de 
Pernambuco e Ceará. 

“A geologia ainda é muito pouco absor-
vida pela sociedade e pela classe dominante 
e governante do país e em muitos países 
no mundo. Muitos fatos geológicos ainda 
são vistos por muitos como algo imaginá-
rio, místico e misterioso. fundamental que 
geólogos ocupem mais espaços nas áreas 
corporativas e técnicas das várias instân-
cias dos governos e empresas”, afirma. 

“Meu chefe (Roberto Porto), ao 
ver meu desapontamento disse: 
Sylvia, primeiro, não acredite. 
Questione sempre e busque 
conhecer os dados para tirar suas 
conclusões desapontamento, disse 
algo que me guiou por todos es-
ses anos:”, recorda. “Foi isso que 
fizemos. Estudamos e provamos 
que estavam errados”, salienta.

Nos anos seguintes, a Petrobras, 
‘com um time de brasileiros con-
cursados’, descobriu dois grandes 
plays exploratórios. “O turbidito, 
que nos deu os gigantes da bacia 
de Campos – uma outra empresa le-
vou mais de 10 anos para encontrar 
este play do lado da África, frisa – e 
depois, em 2006 os supergigantes 
dos carbonatos microbiais do pré-
sal”, comemora a geóloga. “Isso é 
conhecimento e vontade de fazer a 
diferença neste país.”

Proficiência em ousar
A sede por conhecimento a 

levaria a quebrar mais um para-
digma, tornando-se a primeira 
profissional mulher a fazer pós-
-graduação no exterior – isso, 
com menos de quatro anos de 
Petrobras. “Foi um caso de estar 
pronta na hora certa”, avalia 
Sylvia. É que ela estava com 
uma viagem prevista para fazer 
um estágio de dois meses com o 
professor John Hower, da Univer-

sidade de Illinois (EUA), en-
quanto vários colegas tentavam a 
aprovação para um mestrado na 
Universidade do Texas, enfren-
tano um problema em comum: 
passar no teste de proficiência 
em inglês, o exame TOEFL, 
exigido para todos os estudantes 
estrangeiros.

Sylvia decidiu fazer o exame 
por conta própria, para aferir 
seu domínio da língua. “Quando 
saiu o resultado do meu teste, 
com notas superiores ao mínimo 
exigido pelas universidades, 
meu chefe, Milton Franke propôs 
que eu fizesse o mestrado e não 
apenas dois meses de treinamen-
to”, revela. Em agosto de 1982 
ela foi para Illinois, onde teria 
a companhia do marido, que 
também foi fazer mestrado na 
mesma universidade.

Foi um período de grandes 
emoções, pois Sylvia perderia o 
orientador (Hower se suicidou 
em setembro de 1983) quando 
estava no meio do mestrado, que 
ela conclui no final de gravidez – 
Débora nasceu uma semana após 
ela defender a tese.  

Outro professor (Albert Ca-
rozzi) convidou-a para fazer o 
doutorado, uma vez que na prova 
de qualificação ela havia sido 
ranqueada no nível de PhD. A 
outra filha, Mariana nasceria um 

mês antes da defesa do doutora-
do, em 1986. “Agradeço a Deus e 
ao meu ex-marido e família, por 
todo apoio”, destaca, observando 
que ele também fez mestrado e 
doutorado. 

Um mundo novo
De volta ao Brasil, Sylvia 

retornou ao Cenpes, onde se 
envolveu com novos projetos que 
a fizeram titubear em aceitar 
outras funções gerenciais . “eu 
sempre gostei muito do que faço. 
Como estava coordenando estu-
dos, projetos e laboratórios, não 
queria aceitar outras funções 
porque havia muitas coisas ain-
da para serem desenvolvidos”, 
diz rindo a geóloga.

Contudo, na terceira vez em 
que indicada para uma gerência, 
resolveu aceitar. Foi gerente de 
Geologia para explotação, de 
Tecnologia de rochas, de Sedi-
mentologia e Bioestratigrafia, 
no Cenpes, de onde sairia após 
25 anos, em 2005, para atuar na 
área operacional de Exploração, 
na sede da empresa, gerencian-
do a modelagem de sistemas 
petrolíferos.

Chegou a tempo de presenciar a 
‘saga dos colegas exploracionistas’, 
responsáveis pela locação do poço 
Parati e, depois, Tupi. “O risco da 
locação era elevadíssimo, acompa-

perfil profissional
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nhávamos dia a dia a perfuração, 
que apresentava inúmeros pro-
blemas, muitas dúvidas, até que, 
depois de mais de 300 dias, foi 
comprovada a existência do sistema 
petrolífero no poço Parati e, com o 
poço Tupi, a grande descoberta do 
super gigante campo de Lula”.

Como gerente geral de Geo-
logia, participou ativamente de 
um processo transformador da 
Petrobras, que partiu de uma bem-
-sucedida trajetória e conhecimen-
to consolidada em turbiditos para 
avançar no cenário desafiador dos 
carbonatos no pré-sal. 

“O pré-sal foi como um bebê em 
casa. Tudo se renovou: tanta coisa 
nova para aprendermos. Começa-
mos uma verdadeira transformação 
cultura: passamos de uma empresa 
que conhecia e produzia reserva-
tórios siliciclasticos, em profundi-
dades de 3.500m para a companhia 
produtora em carbonatos micro-
biais do pré-sal, a mais de 6000m 
de profundidade”, pontua Sylvia 
dos Anjos. “Tivemos de fazer muito 
treinamento, conduzir inúmeros 
field trips, que serviram para acele-
rar nossa capacidade de absorver e, 
mais rapidamente, aplicar os novos 
conhecimentos”.

Transformação digital
Sylvia dos Anjos assumiria 

novo desafio ao tornar-se Gerente 
Geral de Applied Technologies 
(AT) de Libra, um projeto emble-
mático. É que após a assinatura 
do primeiro contrato de parti-
lha, no final de 2013, o preço do 
petróleo despencou, tornando-se 
crucial desenvolver e aplicar tec-
nologia, com redução de custos e 
aumento de FR (fator de recupe-
ração) no que é considerado uma 
das maiores reservas de óleo e 
gás do país. 

“Libra foi um grande aprendi-
zado. Pela primeira vez a com-
panhia tinha um grande projeto 
compartilhado com sócios que 
conviviam no mesmo espaço. Na 
gerência de AT tínhamos uma 
multiplicidade de empresas e 
nacionalidades cooperando no 
desenvolvimento e implantação 
de novas tecnologias no proje-
to. Um caldo multicultural com 
participantes chineses, ingleses, 
franceses, belgas, poloneses, 
vindo da Shell, Total, CNPC e 
CNOOC (parceiros da Petrobras 
no consórcio Libra). 

Em 2017, ela coordenaria mais 
um processo de transformação, 

com o inovador programa Libr@
Digital, “que movimentou e ainda 
vai revolucionar a forma de desen-
volver e produzirmos petróleo bem 
como nossas relações com áreas 
de suporte e demais áreas corpora-
tivas da empresa”, afiança Sylvia 
dos Anjos.

Em 2020,assumiu a posição 
de Business Advisor da Diretoria 
de Refino e Gás Natural, com 
a tarefa trazer a experiência do 
E&P incluindo a Transformação 
Digital (TD) para os nos negócios 
dessa área. “Meu foco atual são os 
projetos de G&E visando implantar 
tecnologias e otimizar processos 
que promovam não somente a 
transformação digital, mas princi-
palmente o Business Transforma-
tion para enfrentar ou necessário 
, com a abertura do mercado de 
gás”, diz a geóloga, que em janeiro 
de 2021 vai completar 42 anos de 
Petrobras.

A longevidade, segundo ela, foi 
estar sempre envolvida com novos 
desafios. “As atividades nunca fica-
ram monótonas. Desafios recarre-
gam nossas energias. Só estou ain-
da na empresa pois sou, até hoje 
extremamente motivada a fazer... e 
fazer acontecer”, assegura. 
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Os gargalos na diversidade
A geóloga que amealhou prê-

mios e reconhecimento internacio-
nal e ajudou a indústria a quebrar 
paradigmas, também está envolvida 
em outra transformação cultural: 
a da diversidade. Como membro e 
cofundadora do Comitê de Diversi-
dade do Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), 
desde 2018, ela vem atuando para 
mudar esse cenário de desigualda-
de na indústria. Principalmente no 
que diz respeito ao gênero.

Os fatos demonstram que hou-
ve avanços e retrocessos. A Petro-
bras, que em 2012 teve a primeira 
presidente mulher e duas direto-
ras, hoje tem mulheres ocupando 
duas das oito diretorias – Refino 
e Gás Natural (Anelise Lara) e 
Financeira e de Relacionamento 
com Investidores (Andrea Mar-
ques de Almeida). Depois de ter 
três membros mulheres, o Conse-
lho de Administração tem ape-
nas a representante eleita pelos 
empregados como única represen-
tante feminina. 

Sylvia afirma que há funis no 
pipeline, principalmente em algumas 
carreiras STEM (acrônimo em inglês 
para Ciências, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática). “A geologia é uma 
delas. O comitê de diversidade vem 
abordando estes tema e medidas e 
direcionamentos vão ajudar bastante 
as empresas”, afirma.

Ela reconhece que “o trata-
mento diferenciado atualmente é 
uma coisa meio subliminar, mas 
existe. A mulher para ter o mesmo 
reconhecimento que o homem 
ainda precisa fazer muito mais”. 
Mas acredita que o tema tem sido 
discutido mais abertamente nas 
organizações. “Os vieses incons-
cientes existem, mas quanto mais 
discutirmos e falarmos sobre eles, 
poderemos reagir e tomar mais 
decisões pelo consciente. Temos 

muito a evoluir, mas estamos cami-
nhando!”, afiança.

Ainda existe o chamado ‘teto 
de vidro’, que dificulta o avan-
ço das mulheres nas carreiras 
de topo. “Ocorrem situações de 
relativo aumento das posições 
ocupadas por mulheres, mas com 
escolhas de profissionais que se 
posicionam mais como assistente 
, que acata a decisão do chefe, e 
não necessariamente de alguém 
que se posiciona no nível que 
o cargo exige. No Brasil e no 
mundo são reportados casos em 
que os executivos não selecio-
nam necessariamente as mais 
qualificadas para o cargo de 
modo a não se sentirem ameaça-
dos e terem um maior domínio e 
supremacia”, salienta Sylvia dos 
Anjos, que tem MBA pela FGV 
em Administração, Negócios 

e Marketing e especialização 
administrativa/gerencial pela 
Fundação Dom Cabral, INSEAD 
(França) e Kellogg School (Esta-
dos Unidos).

Atenta a essa questão, a Asso-
ciação Brasileira de Geólogos de 
Petróleo (ABGP), que ela ajudou a 
fundar em 1997 e foi presidente por 
duas vezes, este ano vai fazer uma 
homenagem também a alguns ho-
mens que se destacaram ao longo 
de suas carreiras por apoiarem as 
mulheres. “São aqueles descritos 
na ONU Mulheres como os HE for 
SHE. Precisamos unir não apenas 
as mulheres, mas os good guys que 
não se sentem ameaçados e tem 
realmente reconhecido e tomado 
ações concretas na escolha das mu-
lheres”, conclui Sylvia dos Anjos. 

É um mundo em lenta transfor-
mação.

“A geologia nos dá a dimensão real dos 
fatos hoje, não apenas no contexto his-
tórico, mas no contexto da evolução dos 
continentes e da terra. Desmistificando e 
dando o contexto de realidade. Poder ver 
o hoje, tendo a noção da evolução ao lon-
go do tempo geológico, nos dá esta visão 
4 D, a dimensão tempo. Nos dá também 
a dimensão de que como seres humanos, 
somos apenas um minuto final da escala 
do tempo de nosso planeta. Pensando para 
frente, por outro lado, numa escala menor, 
a transformação digital com algoritmos de 
inteligência artificial nos permite de certa 
forma, olhando os dados históricos do pas-
sado, fazer prognósticos futuros. É fantás-
tico. O domínio e significado da evolução 
do tempo e com o tempo." 
Syvia dos Anjos

perfil profissional
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capacitação profissional. Explore todas
as possibilidades que oferecemos. 
Invista no seu crescimento profissional.

unibp.com.br

Educação que gera energia.

Siga os nossos canais

cursosincompany@unibp.org.br 

https://www.facebook.com/ibpbr
https://www.instagram.com/ibp_br/
https://www.linkedin.com/company/ibpbr/
https://twitter.com/ibp_br
https://www.youtube.com/channel/UCP3XflXfNFvGzNK5nqerNGA
https://www.unibp.com.br/in-company/?utm_source=site_TNPetroleo&utm_medium=AnuncioDigital&utm_campaign=UnIBP_TNPetroleo
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em Direito Societário, 
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riência em Contratos, 
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O Brasil, sem dúvida, está dentre os 10 maiores produtores de 
petróleo e gás do mundo1, tendo, em 2019, sido responsável 
por 4% da produção mundial de petróleo, com média de 3,67 
milhões de barris por dia. A fim de viabilizar sua larga produção, 

o Brasil possui hoje 1822 plataformas em águas jurisdicionais brasileiras. 
Destas, 79 já se encontram fora de operação3.

O grande número de unidades a serem descomissionadas tem di-
versas razões, dentre elas: a maturidade de campos de produção, o tér-
mino do prazo de contratos de concessão, a descontinuidade da ope-
ração em função da crise no setor e baixa dos preços do petróleo e a 
inviabilidade atual de colocação de plataformas em lay-up, que gera 
alto custo para as operadoras manterem as unidades fora de operação 
em águas jurisdicionais brasileiras. 

Conforme plano de desinvestimento da Petrobras (que abarca 254 
campos), grande parte das unidades já estão se aproximando do final 
de suas vidas úteis, tendo em vista a obsolescência das instalações e 
equipamentos associados as unidades de produção.

Perspectivas do mercado brasileiro 
Neste contexto, o Brasil se apresenta como um mercado promissor 

para o descomissionamento, sendo o terceiro maior mercado do mun-
do em investimentos esperados para descomissionamento nos próximos 
anos, atrás apenas do Mar do Norte e Golfo do México. Conforme dados 
fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), há expectativa de movimentação de cerca de R$ 26 bilhões 
nos próximos cinco anos, volume este que tende a crescer ainda mais4.

Já no curto prazo, há perspectivas de movimentação relevante den-
tre os players no mercado, tendo em vista que hoje já existem 19 Pro-
gramas de Descomissionamento de Instalações (PDIs) aprovados por 
parte dos órgãos reguladores, sendo estes, conjuntamente, ANP, O Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e Marinha do Brasil5. A aprovação desses programas desenca-
deia a realização de leilões e licitações para a contratação de diversos 
prestadores de serviços para a execução do PDI aprovado, como ocor-
reu recentemente com a licitação em relação à plataforma do campo de 
Cação, no Espírito Santo.

DESCOMISSIONAMENTO:  
a importância de um bom 
planejamento contratual

descomissionamento
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DESCOMISSIONAMENTO:  
a importância de um bom 
planejamento contratual

Cadeia de fornecedores e 
oportunidades

É importante destacar que os 
investimentos na área de descomis-
sionamento de instalações abarcam 
setores com expertises diversas, en-
volvendo, por exemplo, projetos de 
engenharia, movimentação de car-
ga, gerenciamento de carga, ser-
viço de corte e soldagem, serviços 
subaquáticos (como ROV, do inglês 
Remotely operated underwater 

vehicle, veículo submersível ope-
rado remotamente), embarcações 
de apoio, guindastes e  “Heavy Lift 
Transport”. 

Além disso, há oportunida-
des no desenvolvimento de um 
mercado de desmantelamento e 
reciclagem de instalações e em-
barcações associados ao desco-
missionamento de tais unidades, 
incluindo a revitalização dos 
estaleiros brasileiros, que vêm 

sofrendo com extensa crise na 
indústria de construção naval na-
cional, e que passarão a ter opor-
tunidade de atuar nas atividades 
de desmonte e reciclagem6. 

Logo, estamos diante de um 
grande potencial de investimento 
e fomento da indústria local, mas, 
para tanto, é essencial que o mer-
cado esteja preparado e capacitado 
para fornecer os serviços necessá-
rios à implementação dos PDIs. 

Regulação Atual 
Com esse objetivo, na Resolu-

ção ANP nº 817/20207 , publicada 
recentemente em abril de 2020, 
que trata, dentre outras questões, 
do descomissionamento de insta-
lações de exploração e produção 
de petróleo e gás natural, a Agên-
cia estabeleceu que os PDIs con-
ceituais devem ser submetidos à 
Agência pelo menos cinco anos 
antes do encerramento da produ-
ção para os campos offshore8  e, 
posteriormente é dada publici-
dade dos PDIs9. Tendo em vista 

1 U.S. Energy Information Administration. Frequently Asked Questions (FAQS). What countries are the top producers and consumers of oil? 
Disponível em:  <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6> Acesso em: 02/09/2020.

2 Dentre elas, há um total de 86 plataformas fixas, sendo 68 fora de operação e 18 em operação.
Fonte: DPC. Impactos e Oportunidades do Descomissionamento no Brasil. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/arquivos/palestras/desco-
missionamento/cf-coelho.pdf.> Acesso em: 02/09/2020.

3 Diretoria de Portos e Costas. Distribuição das Plataformas de Petróleo em AJB. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/dpc/node/4600>. 
Acesso em: 02/09/2020. 

4 
Como  breakdown dos custos estimados para cada fase, temos (i) R$ 8,71 bi com relação à Retirada de Equipamentos, (ii) R$ 16,3 bi para 

A rrasamento e Abandono de Poços, (iii) R$0,49 bi para Recuperação de Áreas e (iv) R$ 16,3 bi relativos a outras atividades relacionadas ao 
descomissionamento de ativo. Ou seja, a fase de arrasamento e abandono de poços consolida mais da metade dos investimentos, seguido dos 
custos de retirada dos equipamentos.  

5 A Resolução ANP nº 817/2020 resultou de esforço conjunto entre a ANP, o Ibama e a Marinha do Brasil, autoridades competentes na regula-
mentação e fiscalização dos procedimentos de descomissionamento no Brasil. Com base na Resolução ANP nº 817/2020, as empresas deverão 
entregar um único PDI a todas as autoridades mencionadas. Isso confere maior segurança jurídica e maior celeridade ao processo, havendo 
inserção de questões ambientais com análise casuística.
Fonte: ANP/SIGEP - Dados de 28/03/2020.  

6 Cabe notar que o plano de remoção/transporte de unidades para portos brasileiros é aprovado pelo IBAMA até a atracação no porto ou es-
taleiro, momento no qual finaliza-se o descomissionamento. Por sua vez, o eventual desmonte da unidade e a destinação final dos materiais 
gerados é regulamentada pelo órgão ambiental estadual.

7 Tal Resolução fundamentou-se em Nota Técnica Conjunta IBAMA/Marinha/ANP, o que confere padronização de procedimentos.

8 O prazo de 5 anos mencionado é relativo à produção em campos offshore, havendo prazos específicos para cada situação com, por exemplo, 
o prazo de 2 anos para produção em campos terrestres.
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essa publicidade prévia dos PDIs 
de prazo extenso, a indústria terá 
transparência com relação às 
operações a serem realizadas e 
com a devida antecedência para 
que tenha chances reais de se 
preparar e atender às demandas. 

Não obstante, não há como ne-
gar que se trata de atividade de ele-
vado risco, tanto do ponto de vista 
de engenharia quanto ambiental, 
como pelo fato de implicar em 
vultosos custos e despesas, em es-
pecial no Brasil, onde muitas uni-
dades estão localizadas em águas 
profundas e distantes da costa.

Seguro 
Considerando os valores vul-

tuosos envolvidos, muitas empre-
sas têm considerado alocar esses 
riscos também do ponto de vista 
de securitário. A multiplicidade 
de  agentes e atividades dificulta 
a obtenção de uma cobertura uni-
ficada e abrangente. 

No entanto, tanto no exterior 
quanto no Brasil, já existem em-
presas10 oferendo coberturas que 
englobam a cobertura de respon-
sabilidade civil e danos físicos às 
estruturas offshore durante a fase 
de descomissionamento, ou seja, 
incluindo a atividade offshore e 
a entrega dos ativos em estaleiro 
ou outro local. 

Formas de Contratação 
Independentemente da opção 

por seguro, a contratação ade-
quada pelas oil companies de 
empresas qualificadas é essencial 
para reduzir riscos de acidentes e 
defeitos, bem como mitigar pre-
juízos para as partes e ao meio 
ambiente. 

No contexto internacional, 
ainda é mais comum utilização de 

contratos feitos sob medida para 
cada contratante ou poço/unida-
de, onde a oil company assume 
o papel de liderança no projeto 
de execução do descomissiona-
mento, contratando diretamente 
e coordenando as atividades dos 
diversos fornecedores a serem 
envolvidos. 

Por outro lado, nota-se uma 
tendência de padronização dos 
contratos, a fim de estabelecer 
certo grau de uniformização do 
setor, reduzir os custos e tempo 
de negociação e estabelecer con-
trato que seja justo e equilibrado 
para as partes contratantes.  

Nesse sentido,  é verificada 
a adoção de contratos estrutu-
rados como EPRD (Engenharia, 
Preparação, Remoção e Disposi-
ção), que consiste nos serviços 
de desmontagem e desativação 
de plataformas fixas, por meio 
do qual a oil company transfere 
a responsabilidade de controlar 
todas as atividades e subcontra-
tar as outras empresas que ve-
nham a ser necessárias e execu-
ção a terceiro.  

Também neste contexto, a tí-
tulo exemplificativo, temos, in-
ternacionalmente, os seguintes 
modelos contratuais: (i) DIS-
MANTLECON, que é o primeiro 
contrato-padrão da BIMCO de 
serviços de descomissionamento 
marítimo offshore, publicado em 
23/09/2019; e (ii) “LOGIC - Ge-
neral Conditions of Contract for 
Offshore Decommissioning”, o 
qual é a minuta padrão da LOGIC 
(Leading Oil and Gas Industry 
Competitiveness) para serviços 
de descomissionamento, publica-
do em dezembro de 2018. 

Na recente licitação relativa à 
plataforma do campo de Cação, 

a Petrobras elaborou seu próprio 
contrato de descomissionamento 
seguindo o modelo EPRD. Des-
te modo, acreditamos que, para 
as novas licitações, com base na 
Lei nº 13.303/2016, envolven-
do as plataformas fixas a serem 
descomissionadas, a Petrobras 
continuará seguindo o mesmo 
modelo.

Identificação das estruturas 
contratuais mais adequadas

Tendo em vista que (i) o pro-
cesso de contratação e escolha 
de proposta é baseado no critério 
de melhor preço, (ii) a lacuna da 
legislação fiscal no que tange a 
importação de bens destinadas 
às atividades de descomissiona-
mento e desmantelamento, e (ii) 
a execução do projeto envolve 
empresas com diversas experti-
ses, a participação em processos 
de licitação com uma estrutura 
contratual com custos eficientes 
torna-se ainda mais essencial 
para empresas que queiram ter 
bons resultados na licitação.

Como o regime aduaneiro do 
REPETRO-SPED ainda não con-
templa a importação dos bens 
necessários para a atividade de 
descomissionamento com a sus-
pensão e/ou redução dos tributos, 
os bens terão de ser admitidos no 
País pela admissão temporária 
para utilização econômica, com 
pagamento proporcional dos tri-
butos conforme o tempo de per-
manência do bem no País.

Portanto, um adequado pla-
nejamento das alternativas dis-
poníveis, conforme os limites da 
legislação podem fazer diferença 
nos custos do projeto. 

Dependendo da relação entre 
as empresas envolvidas e das em-

descomissionamento

9 Além disso, a referida Resolução trouxe maior previsibilidade, padronização de procedimentos de perante as autoridades competentes e simplificação ad-
ministrativa.

10 O IRB Brasil RE e a Austral Seguradora, em parceria com a inglesa Hiscox, lançaram em Agosto de 2019 esse produto no Brasil
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presas que detém a propriedade 
dos ativos, é possível pensar em 
estruturas para a “joint venture”, 
envolvendo desde a constituição 
de sociedade com propósito espe-
cífico até estruturas contratuais 
para formação de consórcio de 
empresas.  

Neste contexto, importante 
mencionar que os consórcios po-
dem ser estruturas interessantes, 
à medida que não possuem per-
sonalidade jurídica para fins fis-
cais, e pode ser um interessante 
mecanismo de organização sem 
necessariamente implicar na tri-
butação dos resultados das ativi-
dades no nível do consórcio, que 
acontece no nível das consorcia-
das diretamente.  

Por outro lado, alocação das 
receitas seguem o percentual de 
participação das empresas no 
empreendimento (usualmente 
mensurado conforme a contribui-
ção destas para o consórcio), por-
tanto, os custos e despesas pre-
cisam ser mais detalhadamente 
pré-definidos.

Também, caso essas ativida-
des envolvam o uso de embarca-
ções especializadas que tenham 
de ser importadas temporaria-

mente no País, os conhecimentos 
dos limites para redução de alí-
quota zero do IRRF nas remessas 
de afretamento pode ser um dife-
rencial nos projetos em questão.

Indispensável, também, que 
os operadores desse setor utili-
zem a oportunidade atual para 
capacitação e preparação a fim 
de desenvolverem o mercado lo-
cal para que o Brasil possa ser 
competitivo frente ao mercado in-
ternacional, haja vista que a exe-
cução de projetos de descomissio-
namento já vem sendo exercida e 
aprimorada internacionalmente 
há mais tempo do no Brasil.

Desafios persistem
Nesse sentido, há uma série de 

desafios a serem enfrentados com 
relação à efetiva manutenção da 
integridade dos ativos, a fim de 
aprimorar o desempenho opera-
cional destes e manter os níveis de 
produção offshore nacional.

Por fim, vale mencionar que 
há ainda alguns desafios de regu-
lamentação a serem enfrentados 
para o desenvolvimento adequado 
das atividades relacionadas a des-
comissionamento e ao desmante-
lamento de instalações no País. 

Dentre elas destacam-se a 
carência de regras e diretrizes 
que garantam a transferência 
das unidades desde sua locação 
até terminais e estaleiros nacio-
nais, atentando-se à presença de 
coral sol nos cascos, bem como a 
necessidade de aprimoramento 
da legislação e regulamentação 
tributária e aduaneira para sim-
plificação dos procedimentos 
de extinção do regime aplicável 
na importação temporária das 
instalações que, após descomis-
sionadas, serão desmantelas no 
país, bem como para desonera-
ção da tributação dos ativos im-
portados destinados ao projeto 
em questão.

Desta forma, até que se te-
nha uma legislação mais coe-
sa que enderecem os desafios, 
riscos e custos das atividades 
de descomissionamento e do 
desmantelamento pelas auto-
ridades responsáveis no País, 
imprescindível que as partes 
envolvidas - Oil Companies e as 
empresas interessadas na exe-
cução dos projetos - atentem ao 
planejamento contratual e às es-
truturas contratuais que melhor 
abordem essas questões.
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gasodutos

 Claudia Rabello 
é Subsecretária de Óleo, 
Gás e Energia do Estado 

do Rio de Janeiro.

Escrever para uma edição da revista TN Petróleo que traz 
fontes e articulistas exclusivamente femininas é um sinal da 
evolução da participação da mulher no segmento de energia.

Ao longo dos 20 anos que atuo no segmento, observei o 
empoderamento feminino com a ascensão de mulheres aos cargos 
de alta gestão, o aumento da presença em eventos e reuniões e o 
crescimento do quantitativo feminino na execução das atividades da 
indústria de óleo, gás e energia em todos os níveis hierárquicos e 
de forma geral - nas empresas, nas entidades governamentais, nas 
indústrias etc.

Ao mesmo tempo em que a mulher ganhava importância no 
segmento, o gás natural também passou por grande empoderamento 
nos últimos anos. No passado, descobrir gás natural era um grande 
problema. Parece incrível, mas a notícia de poço seco era melhor do 
que a de descoberta de reservatório de gás. 

Pois bem, o que já foi problema um dia, hoje não é mais e, ao con-
trário, o gás está com tudo!

Assim como o Brasil vem estimulando o aumento no número de 
mulheres nos três poderes, o aumento da participação do gás natural 
na matriz energética está na pauta do dia. Em tempos de transição 
energética, o gás ganhou grande importância porque é entendido  
como a ponte entre a energia fóssil e a energia com baixa emissão de 
carbono.

A utilização do gás natural como combustível no Brasil teve início 
na iluminação pública do Rio de Janeiro, no século XIX, e hoje o gás 
tem grande importância na matriz energética, inclusive para geração 
de energia elétrica.

Tive o privilégio de, ao longo de 20 anos de atuação neste segmen-
to, acompanhar de perto o empoderamento do gás natural no Brasil e 
no mundo. Entrei para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) em 2004, ano em que a Agência iniciou pro-
cesso para acrescentar “Gás Natural” em seu nome.

A importação de gás natural via GASBOL, foi o que permitiu o 
aumento da oferta e da demanda de gás natural no Brasil, quintupli-

Malha de 
empoderamento  
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cando sua participação na matriz 
energética em 20 anos. E o gás 
não para de se expandir! Já a 
malha de transporte de gás natu-
ral nem tanto.

Em 2009 foi promulgada a 
Lei do Gás Natural (nº 11.909) a 
qual, dentre outras disposições, 
alterou o modelo de autorização 
para concessão de serviços de 
transporte de gás natural, caben-
do à ANP promover os leilões 
para construção e operação de 
gasodutos. Porém, após 11 anos, 
não houve ampliação da malha. 

Além do gás oriundo da 
Bolívia, a oferta de gás domés-
tico cresceu significativamente 
no País. Quem não se lembra do 
anúncio feito pelo Eike Batista so-
bre descoberta de “meia Bolívia” 
de gás no Maranhão, em 2010?

Embora a “meia Bolívia” de 
gás não tenha se confirmado, a 
descoberta significativa abriu 
uma nova fronteira exploratória 
em bacias terrestres e resultou 
na inédita solução no Brasil de  
gas to wire, a qual viabilizou a 
atividade e abriu novas possibi-
lidades de monetização para o 
energético. 

Para um País que possui, 
aproximadamente, apenas 9 mil 
Km de gasodutos de transporte, 
a alternativa gas to wire repre-
senta uma opção de monetização 
a mais e favorece investimentos 

para exploração e produção de 
gás natural no Brasil.

Em 2013 o Brasil promoveu 
um leilão de E&P em bacias ter-
restres com foco em gás natural. 
No mesmo ano também foi rea-
lizado o 1º Leilão de Partilha de 
Produção no polígono do pré-sal, 
atualmente responsável pelo 
maior volume de gás natural 
produzido no Brasil, aproxima-
damente 90 milhões de m³/dia. E 
o Estado do Rio de Janeiro, onde 
se concentra a maior porção do 
polígono do pré-sal, é responsá-
vel por aproximadamente 70% da 
produção de gás de todo o País. 

Para dar vasão à enorme pro-
dução projetada para o pré-sal, 
serão necessários investimentos 
tanto na implantação de novas 
rotas de escoamento quanto na 
construção de novas unidade de 
processamento de gás natural 
(UPGNs), infraestrutura necessá-
ria para a monetização do gás.

O gasoduto Rota 3, já pratica-
mente concluído, trará o gás do 
pré-sal até a UPGN do Gaslub, 
em Itaboraí, com previsão para 
início de operação comercial nos 
primeiros meses de 2022. Outras 
rotas de escoamento estão previs-
tas para o Rio de Janeiro, destino 
privilegiado tendo em vista a 
geografia e o mercado atrativo. 

As petroleiras e a Pré-Sal 
Petróleo S.A (PPSA) estudam 

opções para aproveitamento 
do gás do pré-sal, consideran-
do as características de cada 
campo e a economicidade dos 
projetos. 

O governo estadual vem tra-
balhando de forma estruturada 
para receber este gás natural, eli-
minar gargalos para sua moneti-
zação, aumentar a demanda pelo 
produto e fortalecer ainda mais a 
competitividade do Estado.

Nosso estado possui enorme 
demanda potencial para utiliza-
ção do gás, seja para geração ter-
melétrica e uso industrial, como 
também para a expansão da frota 
de veículos movidos à GNV.

O gás natural é muito rele-
vante para o desenvolvimento 
da indústria, para recuperação 
econômica do estado do Rio de 
Janeiro e, adicionalmente, tem 
peso importante no contexto da 
transição energética no Brasil.

Neste sentido, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro saiu na 
frente no trabalho de revisão do 
arcabouço regulatório estadual: 
já estão em vigor no estado as 
novas regras para o mercado 
livre do gás, imprimindo maior 
segurança jurídica e dinamismo 
ao setor. 

É tempo de empoderamento 
para as mulheres, para o gás 
natural e também para nosso 
Estado do Rio de Janeiro!
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Magda Chambriard 
é Coordenadora de 

Pesquisa de O&G da 
FGV Energia, mestre 

em Engenharia Química 
pela COPPE/UFRJ e 

Engenheira Civil pela 
UFRJ, atuou 22 anos na 

Petrobras e 14 anos na Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), na qual ocupou várias posições, 
incluindo a Diretoria Geral do órgão 

regulador. 

Ao anunciar seu Plano de Negócios 2021-2025, a Petrobras informou à 
sociedade uma redução de US$ 14 a 24 bilhões, em relação aos US$ 
64 bilhões previstos para o quinquênio anterior.  

O baixo preço do petróleo cru no mercado internacional e a altís-
sima produtividade das descobertas no pré-sal motivaram a concen-
tração da empresa no desenvolvimento da produção desses ativos, a 
postergação de investimentos exploratórios e grande esforço de desin-
vestimento. 

Com as majors do setor, a questão não foi diferente. Diversas delas 
esperam vender dezenas de campos de petróleo e gás natural mundo 
afora para conter dívidas crescentes e mostrar aderência às expectati-
vas globais de descarbonização. 

A consultoria norueguesa Rystad estima que oito dessas grandes 
empresas pretendam a venda de ativos com potencial de 68 bilhões de 
barris de óleo equivalente, montante correspondente a dois anos da 
atual demanda global de petróleo e gás. O valor desses ativos seria de 
US$ 111 bilhões1. 

No Brasil, os leilões de áreas exploratórias da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) também foram poster-
gados, sem objeção da indústria, antes ansiosa por novas áreas. Até 
mesmo o complemento do megaleilão da cessão onerosa, que ainda 
conta com o excedente dos campos de Sépia e Itapu, encontra-se sem 
data definida.

É nesse contexto que os olhares se voltam para os desinvestimentos 
da Petrobras e a construção dos portfolios das empresas independentes.

No Nordeste, em terra, empresas como a PetroRecôncavo e a 3R, 
juntamente com diversas outras de menor porte, já detém boa parte 
dos ativos de produção dos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.

No mar, dos pouco mais de 30 campos de águas rasas da bacia de 
Campos, 16 já são operados por empresas independentes que buscam 
ampliar suas atuações no país. Outros 11 encontram-se em processo 
de desinvestimento.

As empresas Perenco, PetroRio e Trident, hoje produtoras em águas 
rasas no estado do Rio de Janeiro (PetroRio também atua em águas 
profundas), serão responsáveis por investimentos da ordem de R$ 10 
bilhões, em ativos praticamente antieconômicos para empresas de 
grande porte.

cenário

Um mercado quase 
perfeito… 

1 A https://br.reuters.com/article/us-oil-majors-disposals-idUSKBN26M6C5
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Um mercado quase 
perfeito… 

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

A atuação dessas independen-
tes, em terra e no mar, garante a 
extensão da vida produtiva de 
dezenas de campos de petróleo 
brasileiros. Mais do que isso, ga-
rante a manutenção de empregos 
e renda, cruciais principalmente 
em momento de grave crise eco-
nômica como a que se vem en-
frentando no país.

No entanto, nem tudo são flo-
res. Essas empresas precisam, 
tanto quanto as majors, da aten-
ção governamental.

É preciso que elas desfrutem de 
um ambiente de negócios mais favo-
rável, mais ágil e menos burocrático. 
É preciso que os agentes públicos 
busquem entender os contextos de 
suas atuações, para majorar suas 
contribuições à sociedade.

Não parece razoável, por 
exemplo, que uma pequena em-
presa independente arque com 
altos custos tributários para refi-
nar seu petróleo no Brasil, quan-
do a exportação é desonerada 

desses tributos e nosso parque de 
refino encontra-se operando com 
ociosidade.

Não parece razoável que para 
elas não haja livre acesso às ins-
talações de refino, da mesma for-
ma que se busca obter para as 
majors nas UPGNs (Unidade de 
Processamento de Gás Natural) 
da Petrobras, através do atual PL 
n° 4476/2020, que tramita no Se-
nado Federal.

Essas e outras questões pre-
cisam chamar atenção das auto-
ridades, em diversas instâncias 
hierárquicas, para que até mes-
mo a carga burocrática imposta a 
essas empresas (licenciamentos, 
autorizações, aprovações de pla-
nos e programas, garantias etc.) 
possam ser revistas. Não há dú-
vida de que algo tolerável para 
uma grande empresa pode ser li-
mitador da atuação de empresas 
de menor porte.

Já é tempo de as instituições 
públicas se perguntarem se a 

atual regulamentação, elabora-
da para garantir a operação das 
grandes empresas, é adequada 
para esses campos maduros.

Seria razoável, por exemplo, 
se pensar em grandes derrama-
mentos de petróleo e altos custos 
de desativação de campos madu-
ros quando o grande desafio des-
sas operações é manter a produ-
ção desses campos? 

Espera-se que, à medida que 
novos atores assumam a operação 
de mais campos de petróleo e gás 
natural no país, o poder público 
se prepare para o enfrentamen-
to dessa nova realidade (e para 
a consequente redução do custo 
Brasil), em prol da manutenção 
de emprego e renda no país. Se 
isso ocorrer, a proliferação das 
pequenas e médias empresas 
concessionárias e prestadoras 
de serviço será inevitável, assim 
como será inevitável a geração de 
emprego e renda proporcionada 
por elas.
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opinião

Diversidade é imperativo nas 
organizações: é hora de agir

Por Ana Zambelli, Managing Director da Brookfield Private Equity e coordenadora do  Comitê de 
Diversidade do IBP, foi presidente da Schlumberger Brasil e conselheira da Petrobras e da Braskem.

Na última década, diversidade de gênero & 
inclusão têm sido temas recorrentes no mun-
do dos negócios e tópico de destaque nos 
discursos de CEOs, nas apresentações das 

corporações de capital aberto para seus investidores 
e nas capas das revistas influentes como Forbes e The 
Economist. Também se tornou objeto de estudo de 
grandes consultorias, como Mckinsey, Boston Consul-
ting Group (BCG) e Deloitte, e tema predominante de 
especialistas em recrutamento de talentos como Korn 
Ferry, Heidrick & Struggles, Egon Zehnder e LHH.

A despeito da repercussão que o assunto vem 
conquistando, o progresso real nos últimos dez anos 
é no mínimo decepcionante. Um estudo do BCG, de 
junho de 2019, intitulado "The Business Imperative of 
Diversity", mostra que empresas globais com venda 
de no mínimo de U$ 10 bilhões ou U$ 20 bilhões de 
market cap registraram um crescimento ínfimo  de um 
ponto percentual no número de mulheres líderes em 
dez anos, saindo de 26% em 2009 para 27% em 2018. 

A Mckinsey chega a uma conclusão semelhante 
no seu último estudo, publicado em maio de 2020, 
a despeito do título otimista "Diversity wins: How 
inclusion matters". A pesquisa revela a alta pro-
babilidade de melhores resultados financeiros das 
companhias que possuem um mínimo de 30% de 
diversidade de gênero ou etnia dentre seus execu-
tivos. Em 2019, as empresas com essa diversidade 
de gênero no time de dirigentes demonstram uma 
performance financeira 25% superior em relação a 
outras empresas. Nas organizações com diversidade 
étnica entre seus executivos, os resultados econômi-
cos atingidos foram ainda melhores – 36% acima de 
outras empresas. 

Contudo, o relatório confirma que segue existindo 
uma enorme lacuna a ser preenchida por mulheres e 
negros nos times executivos das organizações. Apenas 
30% das companhias incluídas no estudo obtiveram 
progresso em diversidade, enquanto que 50% delas 
mantiveram-se estagnadas ou retrocederam. No caso 

de etnia, o cresci-
mento foi maior, 
porém o hiato a 
ser preenchido 
é ainda mais ex-
pressivo.

D i a n t e  d e 
todas essas evi-
dências, eu me 
quest iono por 
que as grandes 
corporações são 
incapazes de ob-
ter equidade de 
gênero e raça nos 
seus quadros administrativos hoje, mesmo após de 
mais de uma década de reconhecimento do valor agre-
gado ao negócio que diversidade e inclusão propiciam.

Em diálogo com as essas organizações, as duas 
respostas mais comuns são:

- O “pipeline” é limitado – as empresas afirmam 
que estão desenvolvendo talentos, mas ainda 
precisam de mais tempo para que as mulheres, 
negros, indígenas e tantos outros estejam prontos 
para assumirem funções executivas. 
- As mulheres não possuem a mesma ambição 
que os homens – uma visão comum às compa-
nhias é que as mulheres não querem abdicar de 
tempo com suas famílias, especialmente os filhos, 
ficando menos disponíveis aos sacrifícios exigidos 
na vida executiva, em especial viagens e longas 
jornadas de trabalho.

 
Oportunidades diferentes

Volto no tempo, há mais ou menos 25 anos, quando 
percebi que homens e mulheres, negros e brancos 
não eram vistos da mesma forma e não tinham as 
mesmas oportunidades na nossa sociedade. Recém 
ingressara na UFRJ para cursar engenharia mecânica, 
em uma turma de 64 alunos, dos quais apenas quatro 
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mulheres e dois negros. Indo ainda mais a fundo nes-
sa análise: menos de 25% morava na Zona Norte do 
Rio de Janeiro e vinham de classe econômica baixa.

Logo ingressei no mercado de O&G e a situação 
não era muito diferente: de cada dez engenheiros de 
campo havia três mulheres e um negro. Passei muitos 
anos, como outras mulheres e negros na indústria, 
buscando o meu espaço profissional, acreditando que 
para isso era necessário “apenas” trabalho árduo, dedi-
cação e muito estudo. Aos poucos fui compreendendo 
o que mais era requerido na ascensão de carreira. 

Parece óbvio, mas infelizmente não era: as oportuni-
dades não eram equivalentes para homens e mulheres, 
negros e brancos. Os padrões de comportamento eram 
moldados na performance de homens brancos e de 
tudo que se assemelhava a eles. Desta forma, das três 
mulheres no início do “pipeline”, com muita sorte uma 
chegaria ao topo – a que mais se ‘assemelhasse’ a eles. 

Tornou-se incontestável para mim que as limita-
ções para gênero e etnia não vinham de “pipeline” 
limitado, mas sim da dificuldade das empresas em 
enxergarem os talentos diversos dentro do “pipeline” 
e oferecerem a eles oportunidades equivalentes às 
que davam aos homens brancos.

Em relação à falta de ambição feminina com re-
lação à carreira, criou-se um mito. Será que todas as 
mulheres têm os mesmos objetivos e querem ser mães, 
esposas e têm um foco menor nas suas carreiras? Ou 
foi a sociedade que impôs a elas esse padrão? 

Por ser profissional, um homem não poderá ser 
marido e pai? Por que um homem casado com filhos 
pode viajar e trabalhar até tarde e uma mulher casada 
e com filhos não pode? Qual a diferença? Homens po-
dem ambicionar vida pessoal e profissional, enquanto 
mulheres devem fazer uma escolha entre uma ou outra?

Durante as várias interações que tive com grandes 
corporações, ao ser convidada para debater ques-
tões de diversidade e inclusão, o primeiro ponto que 
questiono junto aos executivos é se eles conversam 
com suas funcionárias sobre o que elas querem para 
suas carreiras ou se eles assumem o que elas querem. 

Em seguida, compartilho o grande salto que a minha 
carreira deu quando aceitei o desafio de ir morar em 
Paris com meu filho de 4 meses, após minha licença-
-maternidade. Lembro-me bem que essa oportunidade 
só me foi oferecida porque minha última chefe havia 
sido uma mulher. 

Ela questionou o departamento de recursos hu-
manos, que havia me oferecido um trabalho muito 
menos desafiador no Brasil, se haviam me perguntado 
qual era a minha preferência ou se haviam concluído 
de forma precipitada que eu preferia permanecer no 

país. De fato, as mulheres são menos ambiciosas e 
focadas em suas carreiras ou apenas concluímos isso 
por influência da nossa sociedade?

Preconceito sim!
O que hoje conhecemos como vieses inconscientes, 

são na verdade o preconceito de 20 anos atrás. A palavra 
preconceito tem uma conotação pejorativa à qual não 
queremos nos associar porque nos faz responsáveis 
pelas nossas atitudes. Na verdade, preconceito é ape-
nas uma ideia pré-concebida, sem considerar a análise 
mais profunda da situação e o contexto à sua volta. 

As organizações não conseguem reconhecer e 
identificar os talentos diversos que possuem pois os 
avaliam com ideias pré-concebidas ou vieses incons-
cientes dos gestores. Quando um executivo seleciona 
o talento que irá substituí-lo, busca alguém seme-
lhante a ele em atitudes e pensamentos e raramente 
considera os que trazem ideias distintas e, de alguma 
forma, desafiam o "status-quo". 

As grandes corporações ainda buscam diversidade 
sem entender o seu real significado. Diversidade traz, 
na sua essência, heterogeneidade de pensamentos e 
pluralidade nas ideias. É através da divergência de 
opiniões, do confronto harmonioso de pontos de vista 
distintos que surgem as soluções criativas e as novas 
estratégias para a resolução dos problemas. 

 Após mais de vinte anos de experiência, traba-
lhando em empresas multinacionais e nacionais, como 
executiva e como conselheira de administração, para 
mim é irrefutável que não mudamos o cenário com as 
mesmas atitudes e os mesmos pensamentos. Como 
disse Albert Einstein, por volta de 1940, insanidade é 
esperar resultados diferentes com as mesmas atitudes. 

Se vislumbramos uma indústria verdadeiramente di-
versa e inclusa, precisamos mudar de dentro para fora, de 
cima para baixo, romper os paradigmas e termos ambições 
colossais a fim de atingirmos grandes transformações.

Darwin nos mostrou que as espécies que sobre-
vivem não são as mais fortes e nem as mais inteli-
gentes, mas as que se adaptam às mudanças.  Não 
podemos seguir explicando por que não temos nas 
nossas organizações, em todos os níveis, 50%/50% de 
homens e mulheres, quando essa é a proporção na 
nossa sociedade.

Da mesma forma, não sabemos esclarecer por que 
não temos a mesma parcela de negros, brancos e in-
dígenas nas organizações, como temos na sociedade. 
Não há mais espaço para "baby-steps", objetivos pífios, 
cotas visando 30% de diversidade em 2025. Nem para 
seguirmos explicando o que é inexplicável. O amanhã 
é hoje, o hoje é agora e a transformação é para já. 

opinião
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