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Ao longo de toda a sua história, a indústria de óleo e gás tem sido uma atividade de risco. 
Não somente pelas incertezas exploratórias, que podem resultar em um poço seco a 

custo de milhões de dólares quando em águas profundas, mas também pela complexidade 
operacional – na produção, principalmente, bem como no transporte, refino e distribuição. 
Riscos socioambientais e econômicos, além de  perdas de vidas e ativos. 

Mais além da atividade em si, há ainda os riscos decorrentes do peso político e eco-
nômico que o petróleo ganhou na segunda metade do século passado, quando o mundo 
industrializado e a sociedade moderna, sobre quadro rodas, passou a demandar cada vez 
mais o energético fóssil. E ainda os riscos financeiros, pois todo investimento é também 
uma aposta no potencial êxito de uma operação envolvendo essa comodity. 

Enquanto o mundo se preocupava com a queda de braço entre a Organização dos Ex-
portadores de Petróleo (Opep) e os grandes produtores que não fazem parte do grupo que 
há mais cinco décadas vêm determinando preços e abastecendo conflitos, o fator de risco 
mudou. Com a pandemia da Covid-19, ganhou uma nova identidade: a de risco biológico. E 
vai muito além dessa indústria, impactando nações e a economia global. E sequer temos 
lições consolidadas aprendidas com o episódio do ebola e outras epidemias, que represen-
taram algum risco nas operações offshore na costa africana há alguns anos. 

Mas temos aprendido outras lições em três, quatro décadas nas quais a indústria de óleo 
e gás do Brasil soube ousar, olhar mais longe, pensar diferente, quebrar paradigmas. É o que 
mostra a matéria de capa, com um perfil profissional do engenheiro Carlos Mastrangelo, que 
reflete a nossa capacidade de superar desafios e inovar. Trazer a experiência de quem confessa 
ter seguido os caminhos – ou oportunidades – que o destino lhe mostrava, é uma maneira de 
propor que vejamos esse momento crítico como uma oportunidade para irmos mais longe.

Em algum momento, ainda que com um custo altíssimo para todas as nações, essa pan-
demia vai arrefecer e teremos de ter mais do que musculatura para conseguirmos avançar, 
retomar o que perdemos e irmos mais além. Precisamos de toda a nossa capacidade de 
superação e inovação, da energia, do conhecimento que essa cadeia produtiva tem. Da 
força da integração e da parceria para tirarmos o setor – e a economia – dessa letargia 
provocada pelos efeitos dessa pandemia. 

Não será uma tarefa fácil. Mas somos uma indústria que sempre teve de gerenciar 
riscos, que sabe que prevenção e controle permanente são cruciais para evitar um kick 
(quando a pressão no poço é menor que a do reservatório, 
que começa a expulsar fluído)... O que poderia resultar em um 
blowout. Vimos isso acontecer há exatamente 10 anos, com a 
explosão da Deepwater Horizon, no dia 20 de abril de 2010, no 
Golfo do México. 

Uma década depois o risco é outro. Mais uma vez vamos 
seguir o ciclo: perder, aprender, avançar. Está na própria es-
sência dessa indústria, que se consolidou quebrando paradig-
mas. A derrota ou o desânimo não é o nosso padrão. Vamos 
nos preparar para fazer um kick-off, pois o mundo pós Co-
vid-19 será mais desafiador e digital. Como a TN Petróleo.    
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hot news

EM PARCERIA CIENTÍFICA com 
a empresa Equinor Brasil, o Institu-
to de Petróleo e Recursos Naturais 
(IPR), situado na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS), irá executar o Proje-
to Genesis: Gênese e alteração de 
depósitos pré-sal Aptianos da bacia 
de Santos. O objetivo central deste 
projeto está focado no estudo da ori-
gem e da evolução dos reservatórios 
carbonáticos do pré-sal da bacia de 
Santos, considerando-se que há mui-
tas questões ainda sem solução e que 
podem influenciar na recuperação 
do óleo lá contido. 

Desde a descoberta dos reser-
vatórios carbonáticos do pré-sal no 
início dos anos 2000 até a efetiva 
produção de petróleo e gás natural 
a partir do ano de 2009, o interesse 
nestes grandes reservatórios vem 
crescendo e dá-se devido à sua im-
portância econômica, uma vez que 
65,5% do total de petróleo e gás na-
tural produzidos no Brasil provêm 
dos reservatórios do pré-sal. 

Entretanto, além da relevância 
econômica, há o interesse científi-
co no entendimento da formação e 
evolução destas rochas-reservatório, 
já que, até o momento, não há reser-
vatórios análogos, que contenham 
todas as características comparáveis 
as dos reservatórios do pré-sal.

Nos quatro anos da duração do 
projeto, os pesquisadores aplicarão 
técnicas petrográficas, geoquímicas 
e isotópicas nas rochas-reservatório, 
cujos resultados auxiliarão em um 
melhor entendimento sobre a gênese 
e evolução sedimentar destas bacias 
e suas rochas-reservatório, bem como 
os seus impactos sobre a qualidade 
dos reservatórios do pré-sal.

A equipe será constituída pe-
los geólogos do IPR Anderson José 
Maraschin, Rosália Barili da Cunha 
e José Antônio Cupertino, além do 
diretor do Instituto, professor Felipe 
Dalla Vecchia, tendo como interlo-
cutores técnicos da Equinor Brasil, 
a geóloga Juliana Finoto Bueno e o 
geofísico Bruno Honório. 

Futuramente, serão contratados 
geoquímicos, geofísicos, auxiliares 
de pesquisa, bolsistas, pesquisado-
res e professores estrangeiros visi-
tantes, totalizando 16 profissionais 
diretamente envolvidos na inicia-
tiva. Além disso, estes profissio-
nais estarão em frequente contato 
com colaboradores da Equinor na 
Noruega, de forma remota ou por 
visitas presenciais.

 “Na condição de instituto de pes-
quisa voltado, dentre outros estudos, 
para a área de petróleo e gás natural, 
é fundamental firmar parcerias só-
lidas com indústrias petrolíferas de 
renome e com atuação ativa nas ba-
cias sedimentares brasileiras. Desta 
forma, a interação entre empresas e 
academia impulsiona o amadureci-
mento científico a respeito de um dos 

maiores reservatórios de óleo e gás 
natural do mundo”, destaca Ander-
son José Maraschin, pesquisador do 
IPR à frente do projeto.

Há 19 anos sediada no país, a 
Equinor Brasil atua efetivamente na 
produção de petróleo e gás natural 
offshore com várias atividades no 
pré-sal. Atualmente, é a segunda 
operadora com produção de 100 mil 
boe/dia (corresponde a soma da pro-
dução de petróleo e gás natural) para 
o mês de dezembro de 2019.

O Brasil é uma das áreas princi-
pais da empresa, juntamente com os 
Estados Unidos e a Noruega. Em solo 
brasileiro ficam localizados os cam-
pos de Peregrino (pós-sal bacia de 
campos) e Bacalhau (antiga área de 
Carcará), situado no pré-sal da bacia 
de Santos. Em agosto de 2015, em 
parceria com a Sinochem, a empresa 
ultrapassou a marca de 100 milhões 
de barris produzidos em Peregrino. 
Em setembro, esse número chegou a 
200 milhões. Para Bacalhau, a proje-
ção é ainda mais otimista: a empresa 
terá uma unidade flutuante de pro-
dução com capacidade de produção 
de 220 mil barris/dia.     

Parceria PUCRS e Equinor vão estudar  
rochas-reservatório do pré-sal
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A PETROBRAS INICIOU em abril 
a hibernação de 62 plataformas em 
campos de águas rasas das bacias de 
Campos, Sergipe, Potiguar e Ceará. A 
medida, comunicada ao mercado em 
26 de março, faz parte de uma série 
de ações para preservar os empre-
gos e a sustentabilidade da empresa 
nesta que é a pior crise da indústria 
do petróleo em cem anos.

Essas plataformas não apresen-
tam condições econômicas para ope-
rar com preços baixos de petróleo e 
são ativos em processos de venda. A 
parada dessas unidades corresponde 
a um corte de produção de 23 mil 
barris de petróleo por dia. 

Dessas plataformas, 80% não são 
habitadas. Os empregados das de-
mais plataformas habitadas, não se-
rão demitidos e sim realocados para 
outras unidades organizacionais da 
Petrobras. Caso haja interesse, outra 
opção é a adesão ao Plano de Desli-
gamento Voluntário (PDV), conforme 
prevê o plano de pessoal para gestão 
de portfólio. 

Para enfrentar essa crise sem pre-
cedentes que combina queda abrupta 
da demanda e do preço do petróleo, 
a Petrobras também desembolsou 
linhas de crédito, cortou e postergou 

investimentos, reduziu gastos opera-
cionais e despesas com pessoal. Foi 
postergado o pagamento do Prêmio 
por Performance para empregados 
e dos dividendos para os acionistas, 
além da renegociação de contratos 
com grandes fornecedores. As ações 
da Petrobras estão em linha com o 
que toda a indústria global de pe-
tróleo está fazendo para superar os 
impactos dessa crise.

Medidas de redução de despesas 
com pessoal – A Petrobras teve co-
nhecimento, no dia 17/4, que a Justi-
ça do Trabalho do Rio de Janeiro teria 
concedido medida liminar que impe-
de a companhia de aplicar medidas 
de redução de despesas com pessoal 
e, de forma específica, que determi-
na que a companhia se abstenha de 
implementar medidas de redução de 
jornada e de remuneração, conforme 
divulgado em 01/04/2020.

A Petrobras esclarece que as 
ações adotadas para reforçar a resi-
liência da Companhia foram tomadas 
em razão do estado de calamidade e 
força maior declarados no país, res-
paldadas na legislação aplicável (art. 
501 da CLT e art. 3º da MP 927) e na 
Constituição Federal da República. 

A companhia adotou medidas 
emergenciais e temporárias que 
têm como prioridade preservar os 
empregos e a sustentabilidade da 
empresa nesta que é a pior crise da 
indústria do petróleo em cem anos. 
Não houve nem haverá demissões 
de empregados da Petrobras. As 
medidas de redução temporária de 
despesas com pessoal fazem parte 
de um conjunto de ações adotadas 
pela companhia para enfrentar essa 
crise que combina a abrupta redução 
da demanda por força da pandemia 
do novo coronavírus e a queda ver-
tiginosa  do preço do petróleo.     

Petrobras hiberna 62 plataformas  
em águas rasas

2018
INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE.
Para você curtir!

www.facebook.com/tnpetroleo
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hot news

HÁ 35 ANOS, O ESTALEIRO RIO 
MAGUARI é referência em cons-
trução naval na Amazônia e tem 
profundas ligações com o desen-
volvimento sustentável da região. 
Localizado no distrito de Icoaraci, 
em Belém, a empresa atua com alto 
índice de automação na construção 
de estruturas metálicas e caldei-
rarias navais, destacando-se como 
o maior e mais moderno estaleiro 
da Amazônia. Além disso, é líder 
nacional na fabricação de balsas e 
empurradores. 

Com essa postura vanguardista 
focada na implantação de tecno-
logias inovadoras, o Estaleiro Rio 
Maguari optou pela Elipse Soft-
ware devido à ampla capacidade 
de integração de suas tecnologias. 
Desenvolvido pela Elipse, líder 
nacional no desenvolvimento de 
soluções para o gerenciamento em 
tempo real de processos, o E3 foi a 
tecnologia escolhida para monitorar 
e analisar dados coletados de sub-
sistemas, equipamentos e motores 

de cinco empurradores do Estaleiro 
Rio Maguari. A Primetech foi a 
empresa responsável pela imple-
mentação da aplicação desta nova 
plataforma de automação naval.

Controle dos motores de 
propulsão

Através do software, é possível 
monitorar a vazão, nível, tempera-
tura e densidade dos combustíveis 
(água e óleo diesel) nos tanques 
dos empurradores. Os motores do 
sistema de propulsão destas em-
barcações são também monitorados 
pelo E3, assim como os sistemas 
elétrico e de navegação. Já para 
garantir mais segurança à tripula-
ção, a plataforma da Elipse dispõe 
de uma tela que mapeia o convés 
do empurrador, identificando, em 
vermelho, o local do incêndio. Além 
disso, aciona um alarme nos casos 
de intrusão. Por fim, a solução 
emite relatórios, que podem ser 
exportados via Excel, para análise 
de tendências. .     

Solução da Elipse E3 de controle 
o consumo de combustível gera 
economia para Estaleiro Rio Maguari

Dados operacionais do primeiro 
trimestre demonstram sucesso 
da campanha de perfuração em 
Polvo e gestão eficiente de campos 
maduros

A PETRORIO, MAIOR COMPANHIA in-
dependente de óleo e gás do país, re-
gistrou, no primeiro trimestre de 2020, 
um aumento de 15% em sua produção 
no campo de Polvo, totalizando 8.620 
barris/dia de óleo. O desempenho favo-
rável frente ao quarto trimestre de 2109 
decorre da bem-sucedida campanha de 
perfuração de 2019/2020.

O crescimento é mais significativo 
quando observada a entrada em ope-
ração do novo poço POL-L em Polvo, 
anunciada em 19 de março deste ano. 
A Companhia informou, na época, que a 
produção no campo atingiu a marca de 
11.000 por dia, um incremento de 40% 
em relação aos volumes registrados no 
início do ano. 

No campo de Frade, localizado tam-
bém na bacia de campos (RJ), a produ-
ção de óleo ficou estável nos três primei-
ros meses do ano na comparação com o 
mesmo período de 2019. 

Esses dados referem-se a 70% do 
campo de Frade, pois a PetroRio aguarda 
a conclusão da aquisição, em curso, dos 
30% restantes. 

Já a operação de gás natural de Ma-
nati na bacia de Camamu (BA), a compa-
nhia conta com o contrato de consumo 
mínimo (take or pay) anual equivalente a 
1.574 barris de óleo equivalente por dia, o 
que garante a previsibilidade na geração 
de caixa do campo. No primeiro trimes-
tre, a produção de Manati ficou em 1.254 
barris/dia. Ao todo, a PetroRio produziu, 
em média, 23.437 barris/dia de óleo e 
gás no primeiro trimestre deste ano. 

A companhia ressalta que segue em-
penhada em manter o nível de qualidade 
e eficiência em suas operações e a usar 
sua experiência em racionalização de 
custos, tendo em vista sempre obter os 
melhores resultados.    

PetroRio tem alta de 15% 
na produção de Polvo
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Por meio das associadas Total e Galp, o IBP realiza doação para o programa da 
Fiocruz, que apoiará a produção de testes moleculares e rápidos

O INSTITUTO BRASILEIRO DE 
PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUS-
TÍVEIS (IBP) faz parte da rede de 
parceiros do programa Unidos contra 
a Covid-19, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Por meio das em-
presas associadas, Total e Petrogal 
Brasil (subsidiária do grupo Galp), 
o Instituto contribuirá com recursos 
financeiros para fortalecer o fundo 
emergencial que apoiará a produção 
de testes moleculares e rápidos, a 
ampliação da capacidade de testa-
gem de amostras e a realização de 
pesquisas relacionadas ao tratamento 
da enfermidade. 

A Fundação possibilita organiza-
ções privadas e públicas e indivíduos 
a realizarem doações por meio da 
plataforma https://unidos.fiocruz.br/, 
para ampliar as ações realizadas no 
enfrentamento à emergência sanitária.

“Esta parceria do setor de óleo 
e gás com um centro de excelên-
cia no segmento de saúde, como a 
Fundação Oswaldo Cruz, se torna 
fundamental no momento que preci-
samos unir todos 
os esforços para 
garantir o bem-
-estar de nossa 
sociedade. O IBP 
não está medin-
do esforços para 
promover todo 
apoio possível para combater esta 
pandemia”, analisa Clarissa Lins, 
presidente do IBP. 

Conheça as principais ações 
promovidas pelo movimento Unidos 
contra a Covid-19: 
Produção de Kits para Diagnóstico: 

destinada ao abastecimento da 

rede de laboratórios públicos de 
todo o país, integrante do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Com 
o aumento dos casos em todo o 
mundo, a Fiocruz está acionando 
sua capacidade máxima de pro-
dução de testes, tanto molecula-
res quanto rápidos, e buscando 
parceiros e fornecedores interna-
cionais de modo a complementar 
a oferta de kits diagnósticos para 
atender o Ministério da Saúde.

Assistência a pacientes: construção 
de uma unidade hospitalar de 
montagem rápida, com 200 leitos 
exclusivos de tratamento intensi-
vo e semi-intensivo para pacien-
tes graves infectados pelo novo 
coronavírus. O Centro Hospitalar 
para a Pandemia de Covid-19 – 
Instituto Nacional de Infectologia 
promoverá a ampliação do acesso 
a leitos de UTI e ventilação me-
cânica, no sentido de reduzir a 
sobrecarga no sistema de saúde e, 
com isso, a letalidade da doença.

Medicamentos: coordenação, no 
Brasil, do ensaio clínico Solida-
riedade (Solidarity), lançado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A iniciativa tem como 

objetivo investigar a eficácia de 
quatro tratamentos para o novo 
coronavírus e será implementada 
em 18 hospitais de 12 estados, com 
o apoio do Ministério da Saúde. 

Capacitação: a qualificação de labo-
ratórios públicos para o diagnós-
tico do novo coronavírus é funda-
mental para o enfrentamento da 
pandemia. Desde o início do ano, 
a Fiocruz realiza treinamentos 
de profissionais dos Laborató-
rios Centrais de Saúde Pública 
(Lacens) do país. 

Comunidades vizinhas: ações de 
conscientização e de distribui-
ção de insumos direcionadas aos 
moradores da região de Mangui-
nhos, com o objetivo de auxiliar 
na prevenção e na redução da 
transmissão do novo coronavírus. 

Comunicação confiável: produção 
de informações claras e seguras a 
respeito do novo coronavírus para 
difundir dados de qualidade para 
a sociedade via imprensa, além 
de  treinamento de jornalistas por 
meio de oficinas temáticas e a 
produção de vídeos e materiais 
informativos para os profissionais 
de saúde.     

IBP apoia Programa  
Unidos Contra a Covid-19
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indicadores tn

"É um dos momentos mais 
sombrios da humanidade, 
uma grande ameaça 
para todo o mundo. Isso 
requer que permaneçamos 
unidos e protejamos os 
mais vulneráveis... Nunca 
na história do FMI nós 
presenciamos a economia 
mundial nessa situação"

Kristalina Georgieva, diretora-geral do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Portal Exame Abril, 05/04/2020 Diariamente, na tela  

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

Newsletter 
TN Petróleo

"Nunca a indústria do petróleo 
chegou tão perto de testar 
sua capacidade logística até o 
limite."

International Energy Agency (IEA). 
Blomberg, 15/04/2020.

"Teremos um choque histórico, 
brutal, extremo e planetário."

Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep). Economia Uol, 
16/04/2020.

"Há boatos de que a empresa 
vai quebrar. A Petrobras não 
vai quebrar... Estamos fazendo 
tudo que está nos livros de boas 
práticas de gestão. Não sabemos 
o cenário que estamos vivendo. 
Vamos desenhando as soluções 
conforme o quadro observado" 

Roberto Castello Branco, presidente 
da Petrobras, em videoconferência 
com jornalistas . Portal Suno  
(www.sunoresearch.com.br). 14/04/2020.

FRASES

A PETROBRAS identificou a pre-
sença de óleo em poço exploratório 
do bloco Sudoeste de Tartaruga 
Verde, localizado na bacia de Cam-
pos. O poço, denominado informal-
mente de Natator, está localizado a 
130 km da cidade de Macaé (RJ), 
em profundidade d’água de 1.080 
metros, sendo constatada a desco-
berta de petróleo em reservatórios 
carbonáticos da seção pós-sal. Os 
dados do poço serão analisados 
para melhor direcionar as ativida-
des exploratórias na área e avaliar 
o potencial da descoberta.

Adicionalmente, como etapa 
preparatória para a Transação, a 
Petrobras informa que arquivou 
junto à Securities and Exchange 
Commission (SEC) o formulário F-3 

referente à totalidade das Ações, 
documento necessário para que o 
BNDES possa realizar uma oferta 
registrada nos Estados Unidos. Esse 
formulário ainda será analisado pela 
SEC, estando sua efetividade condi-
cionada à aprovação por tal órgão, 
não representando, neste momento, 
o registro de uma oferta de ações 
nos Estados Unidos, no Brasil ou 
em outra jurisdição.

O bloco Sudoeste de Tartaruga 
Verde, adquirido na 5ª Rodada de 
Partilha de Produção em setembro de 
2018, encontra-se inserido no denomi-
nado Polígono do Pré-sal, sob regime 
de partilha de produção. A Petrobras 
é operadora do bloco com 100% de 
participação, tendo a Pré-sal Petróleo 
S.A. (PPSA) como gestora.     

Petrobras faz descoberta de 
óleo na bacia de Campos
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A ORGANIZAÇÃO DOS PAÍSES 
Exportadores de Petróleo (Opep), em 
seu relatório mensal, prevê colapso, 
redução da demanda  e recessão gra-
ve em 2020,em função da pandemia 
da Covid-19. 

Ao lado da Rússia e outras na-
ções produtoras, o grupo denomina-
do Opep+, concordou em reduzir a 
produção em 9,7 milhões de barris 
por dia (bpd) em maio e junho, o que 
representa cerca de 10% da oferta 
global. Vários outros países também 
vão fazer o mesmo, elevando para 
cerca de 19,5 milhões de bpd o corte 
na produção.

A queda da demanda global 
por petróleo e do crescimento da 
economia é consequência  não so-
mente das medidas de isolamento 
social e da redução de viagens, 
que têm influência direta em 40% 
da produção mundial do produto, 
como também do declínio nos pre-
ços do petróleo. 

“Até agora, essas restrições le-
varam o consumo de combustível à 
queda em meio à criação de estoque 
de produtos, impactando seriamente 
os mercados de combustível de avia-
ção e levando as margens da gasolina 
para o negativo”, informou  OPEP. “O 
mercado de petróleo está sofrendo 
um choque histórico abrupto, ex-
tremo e em escala global”, comple-
menta a instituição, prevendo para 
o segundo semestre uma oferta de 
12 milhões de barris por dia. 

Economia em queda – De acordo 
com a instituição, o Produto Interno 
Bruto (PIB) global deve cair 1,5% 
este ano. O que sinaliza um período 
recessivo depois do crescimento eco-
nômico mundial de 2,9% em 2019. 
“Após os tímidos sinais de melhoria 
no início desse ano, as expectativas 
para o crescimento econômico global 

recuam em função do forte impacto 
da pandemia da Covid-19”, avaliou. 

O efeito será forte entre os paí-
ses que fazem parte da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A OPEP avalia 
que a economia dos Estados Unidos 
tenha uma retração de 4,1% em 2020. 
Um índice preocupante, uma vez 
que  2019, o crescimento foi de 2,3%.

Declínio maior deverá ser sen-
tido na zona do euro, onde a ativi-
dade econômica deverá cair 6,0% 
em 2020, após um crescimento de 
1,2% em 2019. Já o Japão, deverá 
ter um queda de 3,9% (frente a um 
crescimento de 0,7% em 2019) e a 
China, depois de uma alta de 6,1% 
em 2019, vai crescer menos: 1,5%, 
recuperando-se de forte contração 
no primeiro trimestre do ano devido 
ao Covid-19.  A economia da Índia 
deverá crescer 2%, registrando ainda 
uma desaceleração em relação aos 
5,3 % registrados em 2019.

A previsão para o Brasil é de que-
da de 2,4% em 2020, após avançar 
1,0% em 2019, enquanto na Rússia, 
a expectativa é retração de 0,5% do 
PIB em 2020, após um crescimento 
de 1,4% em 2019.     

Covid-19 derruba preço e demanda 
de petróleo

Petrobras tem rating global 
mantido pela S&P

A Petrobras informa que a agência 

de classificação de risco S&P Global 

Ratings (“S&P”) manteve o nível de 

risco (rating) da dívida corporativa da 

companhia em “BB-“, com perspectiva 

estável. O rating stand-alone foi manti-

do em “bb”, um nível acima do soberano. 

A S&P destacou que a posição de 

liquidez da companhia permanece forte, 

apesar da menor expectativa de fluxo de 

caixa operacional, em função da redu-

ção dos preços de petróleo e contração 

da demanda.

A agência também ressaltou que a 

Petrobras se encontra atualmente em 

uma posição muito melhor para enfrentar 

a crise do setor do que há alguns anos 

atrás, devido ao foco na implementação 

de medidas para redução de custos e au-

mento de eficiência, assim como a venda 

de ativos, que permitiram a redução subs-

tancial de sua alavancagem.    

 

ANP autoriza projeto 
inédito de escoamento e 
processamento de gás

A empresa Alvopetro recebeu duas 

autorizações da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-

veis (ANP) para escoamento da  produ-

ção de gás natural em campos terres-

tres. Uma delas, de nº 248, é a primeira 

do gênero que não pertence à Petro-

bras: refere-se à operação de uma 

Unidade de Processamento de Gás 

Natural (UPGN), localizada em Mata de 

São João (Bahia), com capacidade de 

processar 500.000 m3/d de gás natu-

ral. Será voltada para o atendimento de 

consumidores do estado.

Já com a Autorização nª 250, permite 

que Alvopetro opere, de forma temporá-

ria, o gasoduto de escoamento interligan-

do à UPGN Caburé a área individualizada 

de produção integrada pelos campos de 

Cardeal do Nordeste, Caburé, Caburé Les-

te e Cardeal do Nordeste Leste.    
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entrevista exclusiva

ESTAMOS
VIVENCIANDO UM SALTO 

QUÂNTICO 
DIGITAL

Quem afirma isso conhece como poucos a indústria brasileira de óleo e gás. Afinal, Marcio 

Felix Carvalho Bezerra traz bagagem uma sólida experiência nesse setor, no qual atuou na 

área corporativa – cerca de 30 anos de Petrobras – e na pública, tanto na esfera estadual como 

federal, além de participar de outras organizações, como o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás 

e Bicombustíveis (IBP). No total, são 40 anos de atuação nesse setor desde que se formou 

engenheiro, depois de um ano e meio como estagiário de uma empresa de telecomunicações.

Sete meses depois de sair da secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do 

Ministério de Minas e Energia (MME), no qual atuou por mais de três anos consecutivos, Marcio 

Felix apresentou seu primeiro empreendimento solo. A Energy Platform (EnP), holding de 

capital 100% nacional mas aberta a investimentos estrangeiros, uma vez que vai prospectar 

oportunidades para criar projetos integrados que possibilitem formar ecossistemas 

energéticos regionais, atuando desde a concepção até a operação desses empreendimentos.

Sem medo de desafios, vai dividir seu tempo à  frente da empresa com a Organização Nacional 

da Indústria do Petróleo (ONIP), da qual é vice-presidente executivo, além de ser membro dos 

conselhos da PPSA – Pré-Sal Petróleo e da ES Gás. Diante da crise mundial decorrente da 

pandemia do COVID-19, ele lembra que o mundo tem sobrevivido a tormentas na indústria de 

óleo e gás. “Há períodos de mudanças e momentos de transformações. Estamos vivenciando 

um salto quântico digital. Não seremos mais os mesmos que éramos há poucos dias!”, conclui.

por Beatriz Cardoso
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Marcio Felix Bezerra, presidente e CEO da Energy Platform (EnP).

TN PETRÓLEO – Você esperou sete 
meses para tornar público seu novo 
rumo, agora como CEO de um ne-
gócio próprio, a Energy Platform 
(EnP). Como se deu isso? 

Marcio Felix – Eu vinha amadu-
recendo a ideia ao longo dos últi-
mos seis meses, desde a saída do 
Ministério de Minas e Energia, de 
criar um novo negócio no Brasil. 
Uma iniciativa que fosse inovadora 
e que pudesse contribuir, efetiva-
mente, para a transição energé-
tica. Em conversas com diversas 
pessoas e viagens a diversas re-
giões do Brasil e do exterior, como 
Noruega e Canadá, tive a ideia de 
conceber, desenvolver e operar 
ecossistemas energéticos. O obje-
tivo é integrar diferentes fontes de 
energia, inclusive óleo e gás, com 

seus usos, visando uma pegada de-
crescente de carbono.

É a primeira vez que se lança como 
um empreendedor? Não se sentiu 
atraído por nenhuma proposta de 
empresas?

É a primeira vez que empreendo, 
mas não estou sozinho nessa jorna-
da. Estou acompanhado de três só-
cios de peso: o Grupo Águia Branca 
(um dos maiores conglomerados de 
transporte e logística do Brasil) e a 
Imetame Energia, ambos capixabas, 
e a subsidiária brasileira da M&O 
Partners, de origem norueguesa. 
Preferi ocupar espaços vazios e ge-
rar novos empregos e oportunidades 
de negócios do que eventualmente 
ocupar uma função executiva. Te-
mos no nosso time pessoas muito 

experientes e jovens muito talento-
sos. Novos craques estão a cami-
nho! A diretoria da empresa reflete 
essa união de expertises.(clique 
aqui e veja quem é quem no site ht-
tps://enpbr.com/diretoria ). 

A EnP deu a partida no primeiro 
projeto no estado onde você ganhou 
maior visibilidade, como gerente 
geral da Unidade de Negócios do 
espírito Santo, da Petrobras (onde 
eu o entrevistei pela primeira vez) 
e depois na secretaria de Estado. O 
ES foi uma escolha ou um conjunto 
de fatores decorrente de suas rela-
ções com agentes locais, do poder 
público e setor privado? 

Na realidade começamos no Rio, 
onde está a nossa sede, e em Bra-
sília, onde temos um escritório, e 
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entrevista exclusiva

estamos concebendo ecossistemas 
energéticos no Espírito Santo, Rio 
Grande do Norte, Piauí e Maranhão. 
Pretendemos ter projetos em todas 
as regiões. Uma coisa de cada vez, 
tudo no seu tempo. 

A EnP não somente vai a mapear  
delinear o potencial energético de 
estados ou de regiões para criar 
oportunidades de negócios, desde 
a concepção à operação de projetos 
integrados, como também vai captar 
e gerenciar os recursos de inves-
tidores? Como será efetivamente 
essa atuação da EnP?

A empresa tem a concepção de 
projetos em três bacias: Espírito 
Santo, Potiguar e Parnaíba. Em bre-
ve esperamos anunciar boas novas, 
mas adianto que já estamos em pro-
cesso de inscrição na oferta perma-
nente da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP).E já estamos atraindo investi-
dores regionais e criando um fundo 
de investimentos em ecossistemas 
energéticos. O momento é bastante 
desafiador, pois  estamos todos tra-
balhando remotamente para contri-
buir com o esforço pela saúde geral, 
mas temos o senso de oportunidade. 
O momento é de começar negócios 
para uma grande colheita na segun-
da metade desta década.

É uma holding com capital nacional 
ou tem investidor externo? 

Somos uma empresa brasileira de 
capital 100% nacional. Mas certamen-
te estamos abertos a investimentos 
estrangeiros, uma vez que o câmbio 
está muito favorável para isso agora 
e que nosso fundo de investimentos 
também fará, no futuro, captações no 
mercado financeiro internacional. 

Você assumiu em março a vice-pre-
sidência executiva da ONIP, que na 
primeira década de atividade, teve 
forte presença e voz no setor de 
óleo e gás como entidade autôno-

ma. Hoje está vinculada à Firjan e 
outras federações da indústria, que 
tem participação nos conselhos de-
liberativo, consultivo e  fiscal. Quais 
os grandes desafios hoje da ONIP, 
para se posicionar como entidade 
representativa da indústria de óleo 
& Gas, na qual há outros grandes 
agentes, como IBP e Abespetro, 
surgida há uma década?

A Onip tem a grande oportunidade 
de ajudar a retomar regionalmente a 
indústria do petróleo e integrá-la com 
o setor energético como um todo. O 
caminho para isso será o Circuito 
Brasil de Óleo e Gás, que vai percor-
rer o Brasil de Norte a Sul e de Les-
te a Oeste. Um dia por mês em cada 
Estado, com uma agenda dedicada 
a mobilizar a indústria localmente. 
Enfim, uma atuação energeticamen-
te integrada no âmbito regional, com 
ênfase para o tema que for dominante 
em determinado estado.

Como sua experiência gerencial 
executiva na indústria de óleo e gás 
(Petrobras) e no setor público pode 
contribuir para esse reposiciona-
mento da ONIP?

Considero muito importante que 
as pessoas com conhecimento e ex-
periência na indústria, seja no Gover-

no ou em empresas, se voluntariem 
para ajudar a construir o setor ener-
gético do Século XXI no Brasil. O que 
estou fazendo é isso: atuar agora na 
iniciativa privada, mas com respon-
sabilidade pública para ajudar o setor 
que trabalho há quase quatro décadas.

Um dos principais objetivos será 
reforçar/promover a aproximação 
entre demandantes e potenciais for-
necedores de produtos, serviços ou 
para o desenvolvimento de tecnolo-
gias e inovações?

Na minha visão, o mais importan-
te é criar um bom ambiente regional 
de negócios, onde, entre outras boas 
características, haverá um merca-
do competitivo de fornecedores de 
bens e serviços. A sinergia entre os 
ambientes regionais ajudará na com-
petitividade do País como um todo.

Quais as expectativas em relação a 
este ano depois do coronavírus, que 
vai impactar até a indústria offshore?

Considero que o tsunami na saú-
de está sendo enfrentado, com luta e 
união. Vamos sair feridos, machuca-
dos, com baixas, mas vamos vencê-
-lo.  Temos que começar a trabalhar 
também no “Dia Seguinte”, um plano 
de retomada da economia energéti-
ca, com investimentos anticíclicos. 
O que deixar de ser investido hoje 
vai fazer falta daqui a 5 a 10 anos, 
hora da colheita para quem puder 
empreender agora.

A crise do petróleo foi derrubada 
pelo coronavírus. Qual o impacto 
que isso terá sobre a indústria bra-
sileira?

Temos vivido uma sequência 
combinada de tormentas na indús-
tria de petróleo mundial. O ano co-
meçou com um incidente em Bagdá 
que levou o Brent a beirar os 70 
dólares por barril, com “especia-
listas” prevendo uma escalada que 
não houve. Agora com as disputas 
na OPEP e os efeitos colaterais do 

O QUE ESTOU FAZENDO 

É ATUAR NA INICIATIVA 

PRIVADA, MAS COM 

RESPONSABILIDADE 

PÚBLICA, PARA 

AJUDAR O SETOR 

NO QUAL TRABALHO 

HÁ QUASE QUATRO 

DÉCADAS.
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COVID-19, há quem preveja preço 
ZERO. Não sou um especialista em 
cenários de preços, mas não vou me 
surpreender se terminarmos 2020 
em outro patamar! 

De que forma a indústria pode avan-
çar nesse cenário, que é uma opor-
tunidade para um grande salto na 
transformação digital?

Há períodos de mudanças e mo-
mentos de transformações. Estamos 
vivenciando um salto quântico digi-
tal. Não seremos mais os mesmos 
que éramos há poucos dias!    

LANÇADO PELA ONIP, em parceria com a ABPIP - Associação Brasileira dos 

Produtores Independentes de Petróleo, o Circuito Brasil de Óleo e Gás visa 

agregar os agentes do mercado de óleo e gás em torno das pautas fundamentais 

das empresas, dos governos e da sociedade, sendo apoiados localmente por 

diversas instituições. O Ministério de Minas e Energia (MME) apoia a iniciativa 

que terá como pauta fixa as ações do REATE – Programa de Revitalização das 

Atividades Terrestres, e do Novo Mercado de Gás. As edições dos Circuitos 

vão abrir espaço para reforçar a aproximação entre demandantes e potenciais 

fornecedores de produtos e serviços, bem como para o desenvolvimento de 

tecnologias e inovações que agreguem competitividade à capacidade local de 

atendimento.    

Circuito Brasil de Óleo e Gás
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profissional

“Incrível como o destino me conduz e surpreende 

a cada dia”, diz o engenheiro Carlos Mastrangelo, 

ao falar de sua trajetória profissional, dizendo que 

sente decepcionar as pessoas quando confessa 

que suas metas e sonhos mudavam na medida 

em que o destino criava alguma oportunidade 

diferente. “Uma coisa era certa: eu mergulhava 

no que estava fazendo e queria sempre fazer 

da melhor forma possível”, complementa.  Foi 

dessa forma que o profissional que soma mais 

de ou 30 anos no setor de óleo e gás ganhou o 

reconhecimento internacional como pioneiro e um 

dos maiores especialistas em FPSOs (Floating 

Production Storage e and Offloading) da indústria 

petrolífera mundial. 

Ele
‘EMBARCOU’
na engenharia offshore

por Beatriz Cardoso

Carlos Mastrangelo

14    TN Petróleo 129          



TN Petróleo 129   15  

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

TN Petróleo 129   15  



16    TN Petróleo 129          

profissional

A 
expertise de Car-
los Mastrangelo, 
bem como sua 
contr ibuição  à 
indústria offsho-
re, na regulamen-

tação e disseminação, em nível 
mundial, do uso de plataformas 
do tipo FPSO (unidades flutuan-
tes de produção, armazenamento 
e descarga) é mais do que re-
conhecida. Está registrada nos 
anais do setor.

Quer seja pelos inúmeros 
prêmios e distinções recebidas, 
como o Distinguiched Achieve-
ment Award for Individuals da 
Offshore Technology Conference 
(OTC), maior evento do mundo 
da indústria offshore (em 2019), 
quer seja pelos inúmeros proje-
tos nos quais participou e que 
ajudaram a consolidar os FPSO 
como um sistema de produção 
definitivo. 

Mais ainda: ele teve um papel 
crucial na regulamentação desse 
tipo de unidade no Brasil (com 
reconhecimento da Marinha, que 
autoriza a operação dessa embar-
cação), bem como nos Estados 
Unidos, onde conduziu o projeto 
do primeiro FPSO a operar em 
campos offshore daquele país, o 
de Cascade & Shinook, em águas 
acima de 2500 metros de profun-
didade.

Hoje atuando como consultor, 
em Houston (EUA), Mastrangelo 
continua na linha de frente do 
setor, participando ativamente 
de novos projetos. Afinal, traz 
na bagagem  28 anos de Petro-
bras, na qual atuou em campo 
como na área de pesquisa –  foi 
gerente de Engenharia Básica 
do Centro de Pesquisas e Desen-
volvimento Leopoldo Américo 
Miguez de Mello (Cenpes) e 
ocupou várias funções na esta-
tal, na qual praticamente ‘em-
barcou’ em projetos de FPSO.

Do Rock In Rio para a 
Petrobras

Embarcou de última hora, lite-
ralmente, pois engenharia, assim 
como a indústria petrolífera, não 
eram uma vocação do adolescen-
te. “Só me decidi no último ano 
do antigo 2º grau, quase na época 
da inscrição para o vestibular. Até 
então, minha escolha era Medi-
cina! Incrível como o destino me 
conduz e surpreende a cada dia”, 
confessa.

Tampouco pensou que iria aca-
bar como um verdadeiro engenheiro 
offshore. “Isto jamais passou pela 
minha cabeça! Acho até que decep-
ciono outras pessoas quando falo 
assim. Eu admiro as pessoas que 
lutam pelos seus sonhos, focam nos 
objetivos, perseguem metas, mas 
não foi o meu caso”, diz Mastran-
gelo, que começou a estagiar numa 
firma de Engenharia Estrutural, 
ainda na época da faculdade.

“Me dediquei tanto que acabei 
chefe dos estagiários, desenvol-
vendo um programa de cálculo es-
trutural em numa época que isto 
era pioneiro e difícil, com os rudi-
mentares computadores da época. 
Eu lembro de ir dormir pensando 
em algum ajuste do programa que 
estava fazendo, acordar e escrever 
alguma ideia para não esquecer”, 
conta o engenheiro.

Pouco antes de se formar, em 
1984, em almoço com os colegas 
de estágio, ouviu falar do concur-
so da Petrobras. Acabou seguindo 
o grupo, inscrevendo-se por im-
pulso. O problema foi descobrir 
que a prova era no dia seguinte 
ao primeiro Rock In Rio.  “Eu já 
tinha comprado ingresso e não 
passou pela minha cabeça deixar 
de ir (foi aquele famoso por causa 
das chuvas e da lama e que todos 
adoraram)!”, recorda.

Acostumado a virar noites na 
faculdade, estudando, saindo com 
amigos e emendando direto no 

trabalho, foi do rock para a prova. 
“Como estava bem atualizado, num 
ritmo pesado na faculdade, acabei 
passando no concurso para a Petro-
bras”, diz Mastrangelo. Foi quando 
teve de fazer uma escolha, pois 
havia recebido oferta de emprego 
na atividade que adorava. 

O chefe, tentando convencê-
-lo a desistir de vez da Petrobras, 
pediu que conversasse com um 
cunhado, o geólogo Edson Santos, 
que poderia falar sobre ‘a realida-
de da empresa’. Foi tiro na água. 
“Quanto mais o Edson falava so-
bre as incertezas nas tomadas de 
decisão sobre definição de reser-
vatórios, o dia-a-dia baseado em 
minimizar os riscos e na criação de 
valor ao que fazia, eu via diante de 
mim uma porta para eu enveredar 
em uma atividade desconhecida, 
mas cheia de desafios”, conta. 
Quando o geólogo perguntou se 
a conversa tinha sido proveitosa, 
Mastrangelo respondeu que so-
mente saberia depois de entrar 
para a Petrobras.

Aprendizagem a bordo
Começou trabalhando embarca-

do em plataformas de petróleo na 
bacia de Campos, em um tipo de 
unidade que depois viria a ser os 
FPSOs que conhecemos hoje. Na 
época, o regime de trabalho era 
de 14 dias no mar e outro período 
igual de folga. “Gostava de tudo, 
tinha muita coisa para aprender e 
tentava compensar estudando, por 
exemplo, não tive nenhuma forma-
ção em processamento e instru-
mentação mas senti a necessidade 
de aprender”, pontua.

Ele observa que o confinamento 
em plataformas tem uma peculiari-
dade muito interessante. “Faz você 
se conhecer melhor, seus pontos 
fortes e fracos”, diz Mastrangelo, 
para quem os 13 anos embarcado 
(com um intervalo de dois anos 
quando participou de obras em es-
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taleiros), foram um grande apren-
dizado. “Acredito que até hoje acho 
que estou ainda em formação”, fala 
bem humorado.

Como gerente de uma unidade 
marítima – Offshore Installation 
Manager (OIM) – sentia-se como 
uma espécie de capitão de um navio 
um tanto quanto complexo. “A vida 
a bordo traz uma preocupação inin-
terrupta, dia e noite. No mar você 
não tem o direito de errar. Qual-
quer erro pode significar a vida de 
alguém... Até hoje sinto a vibração 
das hélices de um helicóptero em 
seus momentos finais, pousando em 
uma plataforma. Quando passo por 
momentos críticos, lembro daquele 
sentimento que tinha com o som e 
a vibração de um helicóptero pou-
sando”, comenta.

Acompanhando a evolução
Na época, a bacia de Campos 

tinha desde as plataformas fixas às 
semissubmersíveis, além do que 
era tido como o patinho feio, o Na-
vio de Processo Presidente Pruden-
te de Moraes NP/PP Moraes. “Foi 
nele que eu quis embarcar. Achei 
mais interessante por ser diferente 
e estar iniciando a produção de 
um campo novo, Albacora”, conta 
o engenheiro.

A oportunidade se transforma-
ria em uma verdadeira escola, pois 
tratava-se do primeiro campo gi-
gante em águas profundas do País, 
descoberto em 1984. “A unidade 
era muito diferente pois além de 
produzir poços e processar, esto-
cava em seus tanques e exportava. 
Enfrentávamos muitos problemas, 
até mesmo em função do desconhe-
cimento em relação ao novo campo. 
Mas foi aí que minha imaginação 
começou a voar”, afirma.

Foi no NP/PP Moraes que co-
meçou a ser elaborada a lista de 
coisas a serem alteradas ou apri-
moradas e que serviriam de subsí-
dios nas discussões com os órgãos 

reguladores. “Na época, este tipo 
de unidade não podia ser utilizado 
para produção por longo tempo, 
pois era um navio. Este paradigma 
gerou questionamentos nos anos 
seguintes, mudando o rumo da 
história das unidades flutuantes 
da Petrobras e do mundo”, ressalta 
Mastrangelo. 

Ele observa que a ideia de 
colocar uma planta de processo 
sobre um navio surgiu quase con-
comitantemente em projetos no 
Brasil, da Petrobras, e na Espanha, 
da Shell. Ambos ainda na década 
de 1970, utilizando embarcações 
como o NP/PP Moraes, que foram 
utilizadas até o final da década 
de 1980, quando começaram as 
conversões. 

“Foi nisto que trabalhei até 
o início dos anos 90, quando foi 
lançada a primeira regra própria 
para um FPSO”, acrescenta Mas-
trangelo. O patinho feio tornava-se 
o primeiro FPSO, rebatizado de 
P-34. “O Brasil foi o pioneiro nas 
discussões sobre a alteração da le-
gislação e regulamentação deste 

tipo de unidade própria, junto com 
a Marinha e Classificadoras”, frisa. 

Alinhando objetivos
Foi o projeto da P-34 que o le-

vou a novas ‘bacias’. Nos dois anos 
em estaleiros, acompanhando a 
conversão da unidade, ele foi a 
Houston acompanhar o projeto do 
primeiro sistema ‘turret’ do FPSO. 
Era um projeto fantástico e ia levar 
muito tempo para detalhar. Como 
eu era um dos ‘autores’, por assim 
dizer, da concepção deste projeto, 
acompanhava todas as fases da 
obra”, lembra.

Logo depois, a Petrobras o en-
carregaria de acompanhar o proces-
so final de outra conversão, desta 
vez na  Coreia do Sul. “Eu, que vi-
nha de dois anos em um estaleiro 
no Rio de Janeiro, vi que a indústria 
naval brasileira não devia nada para 
o resto do mundo nos anos 1990. 
Nem em qualidade nem em pro-
dutividade”, afiança.

Lá ele se deu conta que era mais 
fácil gerenciar as divergências com 
as empresas contratadas do que 
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internamente. “No primeiro caso, 
busca-se a mediação ou alternativas 
contratuais. Mais difícil é gerenciar 
agendas diferentes”, observa. 

Cita como exemplo um teste 
a ser feito no sistema turret, para 
girá-lo no estaleiro. “Todos foram 
embora em função de outros com-
promissos e duas pessoas fizeram 
o teste na madrugada, operando 
guinchos e cabos: eu e um fiscal 
da empresa projetista contratada, 
Bernard Van Leggelo”, recorda. Um 
parceiro que anos depois o levaria a 
dar uma nova guinada, aproveitan-
do mais uma oportunidade.

Depois das dificuldades enfren-
tadas na Corei do Sul, que mos-
traram como a execução de uma 
obra pode ser dificultada quando 
os objetivos de todos não estão 
alinhados, Mastrangelo criaria o 
GTD (General Technical Descrip-
tion), um documento modelo para 
contratação de unidades afretadas 
(usado até hoje). “O objetivo era 
encontrar uma forma de contrata-
ção que tornasse possível alinhar 
objetivos”, diz o engenheiro. 

Excelência operacional
Com essa robusta bagagem, 

consolidada em 15 anos na com-
panhia,  em 2001 ele é chamado 
para ser coordenador executivo do 
Programa de Excelência Operacio-
nal (PEO). “Foi uma experiência 
e tanto! Uma oportunidade única 
para conhecer outras realidades e 
ainda a verdadeira dimensão da 
Petrobras”, diz Mastrangelo.

Ele conta que o PEO nasceu 
de um grande trauma para a com-
panhia e o país, que foi  o afun-
damento da unidade semissub-
mersível P-36, no início de 2001.  
Englobando todas as unidades 
marítimas da Petrobras, de norte 
a sul, o Programa de Excelência 
Operacional buscava estabelecer 
novas formas de projetar, treinar 
e operar em todo o Brasil.

“Estabelecer regras e diretrizes 
para todas as unidades marítimas 
era fácil. O difícil era implemen-
tar isso em unidades tão distintas, 
cada uma com suas peculiarida-
des, limitações, culturas e desa-
fios próprios. Enquanto tinha um 
programa de alfabetização em uma 
unidade, em outra se falava em 
certificação de mecânicos”,  diz 
Mastrangelo.

Foi quando sentiu o desafio que 
é gerenciar e entender as diferen-
ças culturais e econômicas que são 
um reflexo do que é o Brasil. Ficou 
dois anos no PEO: o primeiro de 
definição e implantação, e o se-
gundo, de acompanhamento. “Eu 
acredito que mudamos de patamar. 
Podemos separar o antes e o depois 
do acidente da P-36”, afirma.

No campo da pesquisa
Da coordenação do PEO, o en-

genheiro foi para a Gerência de 
Engenharia Básica do Cenpes, na 
qual participou de projetos emble-
máticos da Petrobras nos pouco 
mais de três anos em que ficou na 
instituição.

“O primeiro desafio foi ‘levantar’ 
a capacitação, a relevância e, prin-
cipalmente, a moral da engenharia 
básica da Petrobras. E não era para 
fazermos sozinhos, pois precisáva-
mos também ter a engenharia das 

demais empresas no mesmo nível 
de capacitação”, recorda.

Entre os projetos de engenharia 
feitos na época para várias unidades 
da companhia estão a relocação do 
FPSO P-34 (para o campo de Jubar-
te, no Parque das Baleias, na costa 
do Espírito Santo), os FPSOs P-53 
e P-54, a semissubmersível P-55 (a 
maior unidade desse tipo constru-
ída no Brasil e uma das maiores do 
gênero no mundo), a Plataforma de 
Mexilhão, entre outros. 

“Tínhamos  que mudar a forma 
de projetar, algo como passar de um 
AutoCAD (desenhos em computador) 
para projetos inteligentes em 3D. Um 
desafio e tanto pois havia distintas 
culturas, preferências e costumes, 
e ainda diferenças de geração, com 
os novos contratados entrando em 
cena depois de um longo tempo sem 
renovação dos recursos humanos”, 
comenta Mastrangelo. “Enfim, tudo 
remete ao gerenciamento dos rela-
cionamentos interpessoais, fatores 
humanos que definem e diferenciam 
o fracasso de um sucesso”.

Ditando regras lá fora
Do Cenpes para a Petrobras 

America, foi um processo quase 
natural, uma vez que se tratava 
de acompanhar a companhia em 
novos projetos, quebrando para-
digmas. O que ela havia aprendido 
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no Brasil, lá fora extrapolou pois 
tratava-se da implantação de um 
primeiro projeto de um FPSO nos 
Estados Unidos, na parte norte-
-americana do Golfo do México. 
Não havia nenhum antecedente, 
nem qualquer regulamentação 
sobre o assunto.

“Os desafios foram outros, 
mas também recaímos na mesma 
questão das diferenças culturais. O 
costume e o ‘normal’ era um tipo 
de plataforma que transferisse a 
produção de óleo por duto”, conta. 

“Ao receber o prêmio da OTC 
eu lembrei que meu pai dizia 
para escutar quem pensa dife-
rente. Eu sempre procurei tra-
zer para perto quem tinha outra 
visão. Fica mais fácil implantar 
algo distinto se temos por perto 
a visão oposta: a proposta fica 
mais robusta quando temos que 
buscar alternativas que contor-
nem as dificuldades alertadas”, 
afiança Mastrangelo.

No início de 2012, comemorou 
a partida na produção do FPSO BW 
Pioneer, o primeiro no país e a uni-
dade de produção em maior profun-
didade de água do mundo (2.500 
metros) na época,  interligada ao 
gasoduto mais profundo no planeta. 
Cumpria assim a missão que o levara 
aos Estados Unidos, seis anos an-
tes: coordenar a implementação de 
mais um projeto pioneiro, ajudando 
a criar toda a regulamentação local. 
A última na Petrobras.

Nova oportunidade
Uma vez concluída a tarefa, 

Mastrangelo foi chamado pela 
Petrobras para voltar ao Brasil. 
Mas não sabia o que iria fazer 
na companhia e tinha uma famí-
lia instalada no exterior, com os 
filhos entrando na universidade. 
Coincidentemente, a Shell, seguin-
do os passos da estatal brasileira, 
iniciava um segundo projeto de 
FPSO nos Estados Unidos. 

Foi quando o antigo parcei-
ro do teste de turret, na Coréia 
do Sul, Bernard Van Leggelo, 
então na presidência da SBM 
em Houston, sinaliza uma nova 
oportunidade. “Sem uma visão 
clara do que iria fazer no Brasil, 
vi uma porta aberta para assumir 
uma posição desafiadora em outra 
empresa”, lembra. Com dor no 
coração, expressada em uma car-
ta de despedida pública, decidiu 
seguir um novo rumo, deixando 
a Petrobras depois de 28 anos.  
“Costuma-se dizer que alguns po-
dem até sair da Petrobras, mas 
ela não sai dele. Eu sou destes”, 
confessa.

Nos cinco anos e meio em que 
ficou na SBM, dois dos quais em 
Londres, confirmou o que havia 
visto em toda a trajetória profissio-
nal até ali.  “Vindo de uma cultura 
latina, acostumado a um ritmo por 
28 anos, foi uma mudança signifi-
cativa gerenciar pessoas com várias 
nacionalidades diferentes. Foram 
grandes as oportunidades de cres-
cimento pessoal e profissional. Mas 
uma coisa é certa, independente-
mente de onde estejamos traba-
lhando e com quem, tudo resume-
-se no gerenciamento das relações 
interpessoais”, resume.

Outras jornadas
Mesmo com uma rotina que 

faria muitos enlouquecer, Carlos 
Mastrangelo sempre encontra tem-
po para atuar em prol da indústria 
e do mercado. É chair do Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (IBP) na OTC desde 
2012,além de participar de vários 
eventos técnicos da Society Petro-
leum of Engineers (SPE). “Acho o 
espaço promovido por congressos 
um fantástico celeiro de conheci-
mento e troca de experiência”, a-
firma Mastrangelo, que vai assumir 
a posição de Diretor no Board da 
OTC em substituição a João Carlos 
de Luca, que conclui esse ano o 
segundo mandato.

Há sete anos também dedica 
seu tempo à Câmara de Comércio 
Brasil-Texas (Brattec), na qual é di-
retor. “Ela tem sido, historicamente, 
o espaço para conectar pessoas e 
empresas interessadas no comercio 
e negócios entre o Brasil e Estados 
Unidos, com o foco na área de óleo 
e gás”, frisa o engenheiro. 

A agenda  cheia complica na 
hora de receber o reconhecimento 
por tudo o que fez pela indústria 
offshore, pela evolução, consoli-
dação e regulamentação do FPSO 
como uma unidade de produção e 
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óleo e gás nos cenários mais desa-
fiadores. Não contabiliza sequer a 
quantidade de distinções recebi-
das. “Não teria coragem de listar 
isso, até mesmo  porque não foram 
conseguidas por minha atividade 
pessoal, mas sempre em equipe”, 
diz o engenheiro. 

Pergunto a ele se esse reco-
nhecimento reflete também os 
grandes avanços do Brasil nes-
sa área, consolidando-se como 
um dos líderes offshore e em 
operações de FPSO. “Sim, cla-
ro, representa exatamente este 
pioneirismo do Brasil, que sem-
pre esteve à frente nesta área. 
O mundo segue os passos des-
te pioneirismo: muitas soluções 
encontradas para o Brasil foram 
adaptadas às condições únicas 
do país e da cultura brasileira, 
sendo que algumas nem podem 
ser reproduzidas fora deste con-
texto. Mas muitas tecnológicas 
se propagaram mundo a fora. Os 
FPSOs foram uma delas.”

Ele complementa que após a 
descoberta dos campos do pré-sal, 
vieram também as plataformas com 
equipamentos offshore que antes 
somente eram utilizados em terra, 
com os complexos sistemas de tra-
tamento de gás, CO2 e H2S. “O Bra-
sil foi quem puxou mundialmente 
pela criação de regras offshore 
para tratamento de plantas com 
alto teor de CO2”, salienta Carlos 
Mastrangelo.

Reiterando que o pioneirismo 
do Brasil nesta área tem sido uma 
constante, ele observa que esse 
não era o objetivo. “Foi a neces-
sidade que acabou levando a este 
pioneirismo, a quebrarmos bar-
reiras. E o que permitiu isto foi 
exatamente a nossa cultura bra-
sileira, a diferença entre acultu-
ra anglo-saxã e a brasileira que 
nos possibilitou este pioneirismo 
mundial nesta atividade offshore”, 
conclui o mestre dos FPSOs.    

Local de nascimento: Nova Friburgo (RJ).

Estado civil: Casado há 30 anos, com 
Stela Maris.

Filhos: Três. Carlos Henrique,  
Ana Carolina e Raphael.

Qual livro está lendo? Exatamente 
agora, nesta quarentena do Covid-19, 
estou lendo Garibaldi,  
The Revolutionary and his Men, de 
Andrea Viotti. Comprei em Londres 
em um mercado das pulgas, há 
algum tempo. Gosto de livros usados, 
principalmente aqueles que vem com 
anotações. Meu pai lia e escrevia, 
sublinhando ou mesmo fazendo 
comentários ao lado.

Qual seu livro de cabeceira?  
The Disappearing Spoon, de Sam 
Kean, que conta a história da 
descoberta dos elementos da natureza 
associando-os aos momentos em que 
passava o mundo. De vez em quando 
volto nele. Entende-se melhor o 
presente se conhecemos o passado. 
A história sempre se repete. E gosto 
de ler a Bíblia e acho que mesmo 
quem não acredita em religião alguma 
teria muito a aprender e se conhecer 

pois trata exatamente das fraquezas, 
da superação e do relacionamento 
humano, e olha que foi escrito há  
2 mil anos e estão sempre muito 
atuais. Como disse, a história se 
repete a cada geração, independente 
de raça credo ou lugar.

O que gosta de fazer nas horas 
de folga? Adoro viajar, conhecer 
novos lugares, culturas, culinárias, 
tradições. Se não estou viajando, 
gosto de ficar com minha família. 
Quando meus filhos nasceram eu 
trabalhava embarcado e perdi muitos 
dos momentos importantes como 
formaturas, festas e aniversários.  
Não arrependo mas procuro 
compensar como posso.

Qual o seu hobby? Hoje é fazer 
cerveja (degusto cada uma que sai)! 
Também tenho gostado de fazer queijo 
e cozinhar, mas sempre quando não 
há obrigação.

Música predileta? Depende da época. 
Vai mudando conforme o momento. 
Hoje tem sido as músicas italianas 
clássicas, não sei se sensibilizado 
pela situação crítica que está 
passando o norte da Itália.

Uma viagem especial? Itália, de norte 
a sul.

Comida predileta? O páreo é duro 
entre italiana e francesa. E adoro um 
churrasco ou uma feijoada.

Um sonho ainda não realizado? 
Ver algum dia um museu de O&G no 
Brasil. Perdemos uma oportunidade 
única de ter um navio-escola há alguns 
anos, mas quem sabe ainda veremos 
o Brasil preservando a história de 
pioneirismo na área offshore para  
as próximas gerações.    

profissional

Carlos Mastrangelo é Chair 
Honorário do SPE BRAZIL FPSO 
SYMPOSIUM, que acontecerá  
no segundo semestre,  
no Rio de Janeiro.  
Saiba mais clicando no logo.

http://spebrazilfpsosymposium.com.br/
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IPEX

Uma das grandes dificuldades na 
avaliação da extensão dos danos de 
derramamentos de petróleo e/ou 
seus derivados no meio ambiente é, 
sem dúvida, o intemperismo, pois 
muitos podem ser os processos, tais 
como, evaporação, foto-oxidação, 
biodegradação, entre outros, que 
podem mascarar a composição dos 
h i d r o c a r b o n e t o s  p r o ve n d o 
diferentes perfis de contaminação 
dificultando a identificação do 
produto derramado ou causador da 
contaminação .  A  aná l i se  de 
biomarcadores é uma ferramenta 
essencial e poderosa na avaliação

O Grupo Eurofins do Brasil, através 
de sua unidade Eurofins | IPEX onde 
funciona seu Núcleo de Análises de 
Petróleo e Combustíveis é um 
laboratório referência mundial nas 
análises de biomarcadores em 
suporte a estudos Ambientais e 
Exploração de Petróleo. Com toda a 
t e c n o l o g i a  e  e q u i p a m e n t o s 
n e c e s s á r i o s ,  p r o f i s s i o n a i s 
especializados e experiência em 
diversos estudos na área, a Eurofins 
do Brasil util iza metodologias 
reconhecidas internacionalmente e 
de acordo com exigências técnicas 
e boas práticas determinadas por 
órgãos nac iona is  como ANP 
(Resolução ANP n° 725/2018), 
IBAMA, CETESB, e demais agências 
regulatórias estaduais e municipais, 
bem como, e órgãos internacionais 
como IMO/UNEP, ITOPF e NOAA.

Análise de
Biomarcadores
de Petróleo e Derivados
Eurofins | IPEX é referência nessa tecnologia
e prestação de serviços.

ambiental de hidrocarbonetos, pois 
p e r m i t e  a  c a r a c t e r i z a ç ã o 
inequívoca da origem desses 
compostos, seja ela natural ou 
decorrente de contaminação, e uma 
correlação entre amostras em 
diferentes estágios de degradação.
Biomarcadores são compostos 
orgânicos, que possuem uma fonte 
específica e alta estabil idade 
térmica e molecular, sendo muito 
r e s i s t e n t e s  à  d e g r a d a ç ã o , 
m a n t e n d o  u m a  e s p é c i e  d e 
assinatura química, como um 
f i n g e r p r i n t ,  p e r m i t i n d o  a 
ident i f icação da or igem dos 
hidrocarbonetos de modo unívoco. 
Por essa razão, são popularmente 
denominados “DNA” do petróleo. A 
s u a  u t i l i z a ç ã o  é  d e  g r a n d e 
importância na identificação da 
origem de depósitos petrolíferos e 
evolução de derramamentos no 
a m b i e n t e ,  p o i s  p o s s u e m 
informações relevantes, que podem 
caracterizar o hidrocarboneto, 
avaliar o grau de intemperismo do 
produto no ambiente e sua relação 
com a fonte poluidora. Entre os 
biomarcadores, os hopanos e 
esteranos têm sido utilizados em 
estudos ambientais em função da 
sua alta resistência à degradação. A 
distribuição dos biomarcadores 
pode fornecer dados para distinguir 
rochas geradoras depositadas em 
diferentes ambientes e óleos 
gerados a partir delas. O perfil

O perfil desses compostos e as 
razões entre eles permitem o 
conhec imento  deta lhado do 
ambiente de sua formação e 
origem, mesmo quando presentes 
em ambientes superficiais como 
sedimentos marinhos e águas 
superficiais. Essas características 
representam o alicerce de sua 
aplicação em estudos ambientais de 
hidrocarbonetos, pois permitem o 
conhecimento de sua origem, seja 
ela natural ou antrópica, assim como 
os efeitos ambientais sobre esses 
compostos.
    O Núcleo de Análises de Petróleo, 
Combustíveis da Eurofins do Brasil 
participa dos mais relevantes 
estudos na área de Petróleo e 
derivados e Ambientais em todo o 
Bras i l  e  in ternac iona lmente . 
D e m a n d a s  n e s s a  á r e a  s ã o 
crescentes e as exigências legais 
vinculadas ao meio ambiente 
também estão dando cada vez mais 
valor para esse tipo de análise e 
resultados.
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IPEX

Uma das grandes dificuldades na 
avaliação da extensão dos danos de 
derramamentos de petróleo e/ou 
seus derivados no meio ambiente é, 
sem dúvida, o intemperismo, pois 
muitos podem ser os processos, tais 
como, evaporação, foto-oxidação, 
biodegradação, entre outros, que 
podem mascarar a composição dos 
h i d r o c a r b o n e t o s  p r o ve n d o 
diferentes perfis de contaminação 
dificultando a identificação do 
produto derramado ou causador da 
contaminação .  A  aná l i se  de 
biomarcadores é uma ferramenta 
essencial e poderosa na avaliação

O Grupo Eurofins do Brasil, através 
de sua unidade Eurofins | IPEX onde 
funciona seu Núcleo de Análises de 
Petróleo e Combustíveis é um 
laboratório referência mundial nas 
análises de biomarcadores em 
suporte a estudos Ambientais e 
Exploração de Petróleo. Com toda a 
t e c n o l o g i a  e  e q u i p a m e n t o s 
n e c e s s á r i o s ,  p r o f i s s i o n a i s 
especializados e experiência em 
diversos estudos na área, a Eurofins 
do Brasil util iza metodologias 
reconhecidas internacionalmente e 
de acordo com exigências técnicas 
e boas práticas determinadas por 
órgãos nac iona is  como ANP 
(Resolução ANP n° 725/2018), 
IBAMA, CETESB, e demais agências 
regulatórias estaduais e municipais, 
bem como, e órgãos internacionais 
como IMO/UNEP, ITOPF e NOAA.

Análise de
Biomarcadores
de Petróleo e Derivados
Eurofins | IPEX é referência nessa tecnologia
e prestação de serviços.

ambiental de hidrocarbonetos, pois 
p e r m i t e  a  c a r a c t e r i z a ç ã o 
inequívoca da origem desses 
compostos, seja ela natural ou 
decorrente de contaminação, e uma 
correlação entre amostras em 
diferentes estágios de degradação.
Biomarcadores são compostos 
orgânicos, que possuem uma fonte 
específica e alta estabil idade 
térmica e molecular, sendo muito 
r e s i s t e n t e s  à  d e g r a d a ç ã o , 
m a n t e n d o  u m a  e s p é c i e  d e 
assinatura química, como um 
f i n g e r p r i n t ,  p e r m i t i n d o  a 
ident i f icação da or igem dos 
hidrocarbonetos de modo unívoco. 
Por essa razão, são popularmente 
denominados “DNA” do petróleo. A 
s u a  u t i l i z a ç ã o  é  d e  g r a n d e 
importância na identificação da 
origem de depósitos petrolíferos e 
evolução de derramamentos no 
a m b i e n t e ,  p o i s  p o s s u e m 
informações relevantes, que podem 
caracterizar o hidrocarboneto, 
avaliar o grau de intemperismo do 
produto no ambiente e sua relação 
com a fonte poluidora. Entre os 
biomarcadores, os hopanos e 
esteranos têm sido utilizados em 
estudos ambientais em função da 
sua alta resistência à degradação. A 
distribuição dos biomarcadores 
pode fornecer dados para distinguir 
rochas geradoras depositadas em 
diferentes ambientes e óleos 
gerados a partir delas. O perfil

O perfil desses compostos e as 
razões entre eles permitem o 
conhec imento  deta lhado do 
ambiente de sua formação e 
origem, mesmo quando presentes 
em ambientes superficiais como 
sedimentos marinhos e águas 
superficiais. Essas características 
representam o alicerce de sua 
aplicação em estudos ambientais de 
hidrocarbonetos, pois permitem o 
conhecimento de sua origem, seja 
ela natural ou antrópica, assim como 
os efeitos ambientais sobre esses 
compostos.
    O Núcleo de Análises de Petróleo, 
Combustíveis da Eurofins do Brasil 
participa dos mais relevantes 
estudos na área de Petróleo e 
derivados e Ambientais em todo o 
Bras i l  e  in ternac iona lmente . 
D e m a n d a s  n e s s a  á r e a  s ã o 
crescentes e as exigências legais 
vinculadas ao meio ambiente 
também estão dando cada vez mais 
valor para esse tipo de análise e 
resultados.
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Programa de 
Mentoria de 

Profissionais 
Mulheres da 
Indústria de 
Óleo & Gás 

inicia segunda 
edição com saldo 

altamente positivo

Novas lideranças

em formação
Por Beatriz Cardoso

“A nossa missão é deixar para a indústria de óleo e gás um 
legado feminino de talentos que ensinem para as futuras 
gerações o valor de compartilhar”, afirma Ana Zambelli, 
coordenadora do Comitê de Diversidade do Instituto Brasi-

leiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).E a missão é do Programa 
de Mentoria de Profissionais Mulheres da Indústria de Óleo & Gás do 
Instituto, criado e 2018 pelo IBP, em parceria com a consultoria Lee 
Hetch Harrison(LHH)

Zambelli, membro do Conselho de Administração da Petrobras,  
é uma das mentoras, ao lado de outras executivas de empresas como 
Petrobras, Subsea7, Aker, Baker Hughes, Schlumberger, Enauta, Equi-
nor, BP Energy Brasil, ExxonMobil, TechnipFMC, Total E&P do Brasil, 
Shell, Petrogal, Chevron e do IBP, que atuaram no projeto piloto. 

A evolução do programa, que entra na segunda edição, mostra 
que as expectativas foram mais que superada. Enquanto em 2019 
foram 17 mentoradas, todas em cargo de gestão (80% em posição 

legado
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gerencial), para a segunda 
edição são nada menos que 44 
mentoradas, divididas em dois 
grupos – nível executivo (mento-
res Sêniores) e nível gerencial. A 
ideia é que haja 88 executivos – 
22 duplas de mentores e mento-
radas, das empresas associadas 
patrimoniais e setoriais, que 
possam compartilhar suas expe-
riências e expandir suas compe-
tências.

O Comitê de Diversidade 
continuou inovando, ao abrir 
a oportunidade de ter homens 
como mentores no projeto.  De 
acordo com o IBP, a dinâmica do 
programa continua a  mesma: 
após o lançamento, é iniciada 
a preparação dos mentores e 
mentoradas, para assim, darem 
início as reuniões individuais e 
os três laboratórios, somando um 
total de 30 horas de atividades. 
O plano de ação de desenvolvi-
mento da carreira é construído 
junto com as mentoras para ser 
apresentado para as empresas 
das mentoradas.

“O programa tem o obje-
tivo de ajudar as empresas a 
identificarem as lideranças que 
futuramente as ajudarão no 
seu próprio desenvolvimento e, 
assim, multiplicar suas habili-
dades”, salientou Ana Zambelli. 
“Queremos que as mentoradas se 
tornem grandes líderes e sejam 
inspiração para o mercado, para 
outras mulheres e homens. Para 
isso, vamos trabalhar para que 
cada participante possa descobrir 
seu estilo de liderança e como 
aprimorá-lo”.

No lançamento da segunda 
edição, no início de março, a 
presidente do IBP, Clarissa Lins, 
destacou a importância dessa 
iniciativa para a instituição. “O 
IBP está se abrindo cada vez 
mais para o que há de mais 
contemporâneo na sociedade e 

na indústria e nada mais con-
temporâneo do que promover o 
avanço e valorização do papel 
das mulheres nessa área tão fun-
damental que é o setor de óleo e 
gás”, destacou.

Para Clarissa, o sucesso do 
projeto-piloto se deve à troca 
mútua de experiências entre 
mentoras e mentoradas. “Foi um 
prazer promover um espaço para 
que jovens mulheres pudessem 
se inspirar em mulheres com 
um pouco mais de experiência, 
um pouco mais de maturidade e 
aprendizado e fazer dessa segun-
da edição uma renovação de um 
espaço de compartilhamento de 
sucessos e desafios, com o objeti-
vo de levar as mulheres a ter seu 
papel adequadamente valorizado 
por onde passarem”, concluiu.

Vice coordenadora do Co-
mitê de Diversidade do IBP, 
Cristina Pinho, secretária-geral 
do Instituto, endossou Clarissa 
Lins, afirmando que a experi-

ência como mentora foi uma 
aprendizagem de mão dupla.  
Também participaram do evento 
de lançamento, Cristina Fortes, 
diretora da LHH, e a consultora 
da empresa, Adriana Amorim, 
que detalharam alguns aspectos 
da nova edição.

Ana Zambelli, destacou que 
o programa de mentoria só 
tem a acrescentar e influenciar 
positivamente mentalidades e 
comportamentos. “A ideia inicial 
era juntar as empresas para 
fazer um programa único para 
a indústria, criar um grupo 
maior e com mais consistência 
quando se fala de diversidade”, 
lembra. “Com a ajuda da LHH 
conseguimos montar um grupo 
de mentoras e mentoradas não 
só com o intuito de viabilizar 
uma troca de experiências, mas 
de ajudar as mulheres a fazerem 
parte desse grande networking 
que existe na indústria de óleo e 
gás”, concluiu.    
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Aumento da produtividade, redução dos custos, segurança 

operacional, produção energética e energias renováveis 

são o foco de quem gera esses recursos

CLÁUSULA DE PD&I 
CONTINUA NA PAUTA DO DIA

Por Beatriz Cardoso

Eventos digitais

Discutir o processo de fi-
nanciamento de projetos 
de pesquisa, tecnologia 
e inovação para o setor 

de petróleo e gás, em função da 
revisão da cláusula de PD&I dos 
contratos de concessão de blocos 
da Agencia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) foi o mote do seminário 
digital (webinar) realizado no dia 
8 de abril. 

O evento, que durou 2 horas e 
teve a participação de 180 pesso-
as, representantes de empresas , 
entidades e instituições ,de diver-
sas regiões do país, foi promovido 
pela Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes) e Sebrae, 
por meio do Fórum Capixaba de 
Petróleo e Gás, que reúne repre-
sentantes dessa cadeia produtiva 
no estado. 

Os participantes tiveram 
a oportunidade de esclarecer 
dúvidas diretamente com o 
superintendente de Pesquisa e 

Desenvolvimen-
to Tecnológico 
(SPD/ANP), Al-
fredo Renault, 
além de ouvir a 
experiencia de 
quem já utiliza 
esses recursos, 

como é o caso da empresa de 
base tecnológica Ouro Negro e o 
Laboratório de Pesquisa e Desen-
volvimento de Metodologias para 
Análise de Petróleos (LabPetro), 
da  Universidade Federal do 
Espírito Santo  (UFES). O mode-
rador foi o diretor da Vita Digital 
e consultor do Fórum Capixaba, 
Antonio Batista.

Processo em transformação 
Ao falar sobre as dificuldades 

e oportunidades de financiamen-
to de projetos com recursos da 
cláusula, reunindo operadoras, 
fornecedores e ICT (Institutos de 
Ciência e Tecnologia) em parce-
rias, ele defendeu a necessidade 

de fortalecimento da inovação 
na utilização dos recursos da 
cláusula da ANP. “E para isso é 
fundamental ampliar a participa-
ção das empresas fornecedoras 
nos projetos”, complementou. 

“Cada vez mais, a tecnologia 
e a inovação vão ser chave para 
redução de custos no atual cená-
rio de preços baixos”, pontuou 
Renault, lembrando que além do 
custo, o foco da indústria está no 
aumento da produtividade, se-
gurança operacional e eficiência 
energética.

“Estamos vivendo uma 
grande transformação no proces-
so inovativo das empresas. Os 
centros de pesquisa das grandes 
empresas estão perdendo espaço 
para a inovação cooperativa, que 
é a que se faz junto ao fornece-
dor. E temos ainda a atuação das 
startups que, muitas vezes, pre-
sentam as soluções necessárias 
a um custo mais baixo”, afirmou 
Renault.

eventos
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Teoria na prática
O CEO da Ouro Negro, Eduar-

do Costa, falou 
sobre os desafios 
para estruturar 
projetos envol-
vendo operado-
ras, fornecedores 
de soluções e a 
academia. “Res-

paldada na expertise de seu corpo 
técnico e competências da em-
presa, que triplicou o número de 
patentes nos últimos cinco anos, 
estamos conseguindo ampliar as 
parcerias, dentro do modelo de 
inovação aberta (open innovation), 
que possibilita aos parceiros agre-
gar e compartilhar competências e 
conhecimento”, pontua.

A empresa, que está comple-
tando dez anos de atividades, 
tem projetos tripartites, reunindo 
operadoras, como Repsol Si-
nopec e Galp, e universidades, 
como a PUC-Rio, que utilizam 
recursos provenientes da cláu-
sula de PD&I. “Essa parceria 
tripartite gera oportunidades 
para acelerar o desenvolvimento 

de soluções para fazer frente aos 
desafios que a indústria enfren-
ta”, conclui o CEO.

O desafio da academia 
A experiência da Ouro Negro 

foi destacada pelo professor e 
coordenador do LabPetro/UFES, 
Eustáquio Vinícius Ribeiro de 
Castro. “Ela é o exemplo na prá-
tica da aplicação desse modelo 
de inovação que a cláusula de 
PD&I visa incentivar: temos a 
demanda da concessionária, uma 
instituição que toca a pesquisa 
(universidade) e uma empresa 
fabricando na ponta”, observou.

Ele também falou sobre a 
difícil aprendizagem na  execu-
ção de seus projetos de inovação 
em tecnologia financiados com 
recursos da cláusula de P,D&I, 
para fazer esse modelo funcionar. 
“Sabemos fazer a pesquisa, mas 
ainda não estamos entendendo 
direito como fazer esse modelo 
funcionar. Tanto que apresenta-
mos poucos projetos e temos uma 
aprovação ainda menor”, diz o 
coordenador do LabPetro. 

A despeito do desafio apon-
tado pelo coordenador, o La-
bPetro tem uma carteira com 
23 a 24 projetos aprovados, que 
somam mais de R$65 milhões 
em recursos, uma estrutura com 
22 laboratórios, 12 a 13 patentes 
depositadas e outras duas na 

etapa final, mais 
de 100 artigos 
publicados. “A 
parceria tripar-
tite é o melhor 
modelo, sem 
dúvida”, con-
clui.

Integração necessária
O mediador Antonio Batis-

ta destacou a importância de 
promover esse 
debate, em 
função da alta 
demanda de 
setor de P&G 
por tecnologia 
e inovação. “E 
isso é cada vez 

maior, principalmente quan-
do há novos desafios, como 
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eventos

a queda do preço do barril”, 
observou.

Ele fala que um dos desafios 
é estimular as startups e reforçar 
a aproximação entre universi-
dade e o fornecedor. “Quem é 
elegível para receber R$ cláusula 
P&D? Atualmente, as operadoras 
podem fazer projetos e repassar 
recursos para ICT e empresas 
fornecedoras, inclusive startup. 
O novo regulamento tem dado 
muito destaque para projetos 
com startups”, reconhece.

Mas embora a cláusula de 
P&D seja o maior fonte de re-
cursos de fomento de tecnologia 
e inovação para o setor de P&G 
(foram R$ 2 bilhões somente em 
2019), muitas empresas, princi-
palmente as pequenas/startups 
não conhecem ou não têm conse-
guido captar estes recursos. 

“Este é o objetivo do Fórum 
Capixaba de P&G ao desen-

volver o programa Fornecedor 
Competitivo, visando aumentar 
as competências das empresas 
para a captação de recursos. Há 
muitas competências isoladas no 
Estado, que estão nas empresas 
e nas universidades. Precisamos 
promover um ambiente de maior 
integração entre todos esses 
agente”.

Fornecedor competitivo
O coordenador do Fórum 

Capixaba de Petróleo e Gás, 
Durval Vieira de Freitas, que 
fez a abertura e encerramento 
do seminário digital, afirmou 
que se surpreendeu com a forte 
adesão de empresas “interes-
sadas em se comunicar para 
crescer e evoluir”.

 Segundo ele, o evento 
possibilitou a todos entenderem 
melhor o novo regulamento, 
que reconhece a importância 

dos subfornecedores na utili-
zação dos recursos da cláusula 
de PD&I, assim como incluiu 
as startups como usuária direta 
desses recursos. “E vimos, na 
apresentação da Ouro Negro e 
do LabPetro, exemplos exitosos 
de utilização dos recursos da 
cláusula em projetos com dife-
rentes agentes. 

“É fundamental essa troca de 
experiências e a maior aproxima-
ção entre as grandes empresas 

com pequenos e 
médios forne-
cedores, pois 
são eles que 
formam toda 
a cadeia de 
emprego, renda 
e desenvolvi-

mento para o setor no Espírito 
Santo”, concluiu o coordenador 
do Fórum Capixaba de Petróleo e 
Gás da Findes.     
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P 
rotocolo de intenções 
firmado pelo Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BMDG) 
com associações mi-

neiras visa a realização de ações, 
estudos e análises para criar 
oportunidades para profissionais 
e empresas locais, visando o apoio 
institucional e financeiro ao setor 
de energias renováveis na área 
mineira da Sudene. Firmada com 
a Associação Brasileira de Gera-
ção Distribuída (ABGD), a Asso-
ciação dos Municípios da Área 
Mineira da Sudene (AMANS) e o 
Consórcio Intermunicipal Mul-
tifinalitário da Área Mineira da 
Sudene (CIMAMS), a parceria 
tem vigência de 24 meses..

“Esta parceria reforça o papel 
do BDMG na diversificação da 

matriz econômica de Minas em 
bases sustentáveis, partindo do 
grande potencial econômico do 
estado no mercado de energia 

renovável, em 
particular na 
região Norte. 
A união destes 
atores insti-
tucionais é 
mais um passo 
deste processo”, 

afirma presidente do BDMG, 
Sergio Gusmão.

Como metas, o protocolo 
prevê estimular a implantação 
de sistemas solares fotovoltaicos 
no segmento de micro geração 
distribuída na região, estimular 
o fortalecimento de empresas 
integradoras do setor de energia 
solar fotovoltaica, bem como o 

surgimento de novas empresas 
em outros setores ligados ao 
segmento.

O incentivo à geração de 
energia limpa é um dos elemen-
tos centrais da estratégia de atu-
ação do BDMG. No ano passado, 
os desembolsos para projetos de 
geração de energia solar foto-
voltaica triplicaram em relação a 
2018, chegando a R$ 53 milhões. 
O número de usinas solares 
financiadas pelo Banco mais 
que dobrou em 2019, passando 
de 25 para 54. A capacidade de 
geração dos empreendimentos 
financiados em 2019 chega a 
45,8 GW/ano, o suficiente para 
abastecer 23,8 mil domicílios. 
Cerca de 78% das liberações 
para projetos de energia solar 
foram para o Norte de Minas.    

BDMG faz parcerias para desenvolver 
mercado de energia renováveis 
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Porém, temos a ideia errônea de que a inovação está somente 
atrelada a  alternativas que envolvem elevados custos. Não po-
demos nos prender ao que o mercado nos impõe e nos apoiar 

exclusivamente nas chamadas soluções de prateleira. O clique 
acontece quando buscamos alternativas para viabilizar a implan-
tação de novas ideias, afinal a verdadeira inovação pode estar em 
algo muito próximo de nós e ao mesmo tempo de baixo custo. E foi 
esse o insight que tivemos quando começamos um projeto usando 
um microcomputador Raspberry Pi, que possui todos os principais 
componentes de um computador numa pequena placa do tamanho 
de um cartão de crédito.

Uma das finalidades mais comuns dadas ao Raspberry Pi é a 
de um videogame retrô caseiro. Muita gente usa o minicomputa-
dor para instalar emuladores de consoles antigos e, assim, ter à sua 
disposição games. Outras possíveis aplicações são na construção 
de uma central de mídia, projetos de IoT (Internet of Things, ou 
Internet das Coisas), de robótica e muitas outras. O limite é a  cria-
tividade.  Desde sua criação, o dispositivo evoluiu por quatro ge-
rações. Segundo o co-fundador da Fundação Raspberry Pi, Ebert 
Upton, foram vendidas 30 milhões de unidades do dispositivo desde 
o lançamento comercial em fevereiro de 2012. O número superou - e 
muito - a estimativa inicial do próprio Upton, que previa vender 10 
mil unidades.

Mas de onde surgiu essa ideia de trazer esse tipo de tecnologia 
doméstica, de baixo custo, para dentro de uma grande indústria trans-
formadora de Cobre? Inovar significa criar caminhos ou estratégias 
diferentes, inventar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços. 
A necessidade de inovar, modernizar, automatizar e promover efetiva-
mente a transformação digital é grande, ainda mais quando se quer ser 
uma das poucas a ingressarem no conceito de Indústria 4.0 no Brasil 
e cujo  fundador foi o engenheiro Salvador Arena, um reconhecido vi-
sionário que apostou na criatividade para solucionar problemas. Como 
ele acreditava que a inovação estava nos aspectos mais simples,  isso 
pode ter nos ajudado a virar a chave.  

indústria 4.0

Walter Sanches  
é Superintendente de 
Tecnologia da Termo-

mecanica, líder no setor 
de transformação de 

Cobre e suas ligas.

A inovação pode estar no simples: 
é possível sim adentrar na 
indústria 4.0 no Brasil sem altos 
investimentos
Nós, que trabalhamos com tecnologia, enfrentamos situações desafiadoras 
todos os dias. Para alcançar o status de indústria 4.0 no Brasil, é 
mandatório pensar em soluções que nos ajudem dentro desse cenário de 
transformação digital.
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Como temos investido IOT e 
em soluções de apontamento real, 
em automatização e na cultura 
orientada a dados para tomada 
de decisão, tínhamos uma neces-
sidade de coletar informação na 
ponta. De forma bem resumida: 
antes, para se obter informações 
da máquina, uma pessoa ia até a 
fábrica, plugava um dispositivo 
na máquina, copiava os dados e 
levava para um computador, aí 
sim tudo era analisado, compa-
rado e disseminado. E quando al-
guém necessitava de um gráfico, 
era preciso imprimir e levar esse 
papel até a ponta. Precisávamos 
resolver isso. 

Já investimos bastante na im-
plementação de tecnologias, das 
mais simples às mais avançadas 
para sermos uma Indústria 4.0 
no Brasil. Temos aqui um time 
que operacionaliza, que cuida do 
transacional e zela para que tudo 
funcione do jeito que tem que 
ser. Também contamos com um 
grupo de jovens gênios, apaixo-
nados por tecnologia e por criar, 
que trouxe para dentro de casa 
essa mentalidade de startup, que 

é conceito de TI moderna e que 
apoia muito a transformação di-
gital. E foi isso que prevaleceu 
quando fomos buscar o Raspberry 
como saída.

Pensando “fora da caixa”
Essa solução pequena e com 

hardware de baixo custo, porém 
com excelente capacidade de 
processamento, também conta 
com interfaces digitais e analó-
gicas de entrada e saída, o que 
garante ao dispositivo inúmeras 
aplicações, que vão desde tare-
fas simples de automação (como 
interação com sensores e atuado-
res) até a execução de sistemas 
complexos desenvolvidos nas lin-
guagens mais comuns.  Há de se 
destacar ainda a possibilidade de 
implementação de medidas efi-
cazes de segurança necessárias 
em ambiente corporativo, pois 
se trata de um aparelho que tra-
balha com sistemas operacionais 
baseados em Linux.

Desta forma, o  Raspberry PI 
atendeu totalmente a nossa ope-
ração e está funcionando muito 
bem. Ele é usado em três frentes: 

como interface para o operador 
lançar as informações da pro-
dução; e para conectar as redes, 
pois com um aparelho como esse 
integrado à máquina, a informa-
ção vai direto para rede, o gráfi-
co é gerado e enviado para quem 
está lá do outro lado da planta – 
sem precisar imprimir mais nada. 
E por último, o aparelho atuali-
za os dashboards e servem para 
trazer dados sobre a operação, 
quanto material foi movimenta-
do. Processos fundamentais em 
termos de Indústria 4.0 no Brasil 
e no mundo.  

Isso só enfatiza que a habili-
dade de pensar diferente impacta 
no processo de transformação di-
gital. O grande pulo do gato foi: 
identificar a necessidade, enxer-
gar a oportunidade, encaixar a 
solução. Aprendemos que as apli-
cações seguem a imaginação e, 
mais uma vez, reforçamos que a 
inovação está onde menos espe-
ramos e é mais acessível do que 
pensamos.   É possível adentrar 
na indústria 4.0 no Brasil  sem 
ficar trocando de tecnologias e 
fazendo altos investimentos..    

INFORMAÇÃO DE QUALIDADE.

Na ponta dos seus dedos
www.tnpetroleo.com.br

A tecnologia da informação se 
aperfeiçoa em ritmo acelerado. 
Não basta ser rápido na trans-
missão dos fatos; é preciso ser 
eficaz, saber onde prospectar a 
informação e ser ágil ao transfor-
má-la em notícia. 
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Essa revolução tecnológica vem assumindo cada vez mais um pa-
pel de transformação da forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. 

Neste contexto de atualização e evolução constante, é importan-
te salientar as transformações que estão acontecendo no mercado de 
Óleo & Gás que, sem dúvida, são bons exemplos de avanços no Renas-
cimento da Indústria de hoje, com mudanças significativas diante do 
cenário que tínhamos até então.

Impulsionada pela crescente demanda por inovação contínua, a 
indústria de Óleo & Gás está se expandindo de forma única, alcan-
çando patamares de produção nunca vistos em sua história. Por outro 
lado, também é verdade que os últimos anos têm apresentado novos 
desafios para os integrantes dessa área, sobretudo em relação à ne-
cessidade de ampliar as formas de controle e os procedimentos de se-
gurança, melhorando o gerenciamento financeiro e, principalmente, 
equacionando a utilização de recursos naturais, que precisam estar 
equilibrados entre a busca por mais produtividade e a preservação 
do meio ambiente. Todas essas exigências geram, como não poderia 
deixar de ser, um ambiente muito mais complexo para os líderes de 
negócios desta indústria.

Uma recente pesquisa de uma consultoria global mostra que 64% 
dos projetos deste segmento estão acima do orçamento e 73% estão 
sendo entregues fora do prazo previsto. Esses atrasos se devem por 
conta da complexidade e do tamanho dos projetos, que demandam 
um novo olhar sobre as soluções que podem ajudar na transformação 
digital.

Para se adequarem a esse novo cenário, as companhias precisa-
rão diversificar seus empreendimentos a partir de 2020, aumentando 
o ritmo de inovação, melhorando a eficiência organizacional, moder-
nizando a infraestrutura e aumentando a capacidade de resposta para 
que a oferta de produtos esteja alinhada com as mudanças e com as 
necessidades dos clientes e da sociedade. 

É necessário que o setor de Óleo & Gás invista em uma melhor super-
visão de suas rotinas como um todo, com a adoção de soluções digitais 

óleo e gás

João Vicente Ribeiro 
Ferreira, LATAM Senior 
Solution Consultant da 

Dassault Systèmes

A inovação digital no setor 
de Óleo & Gás
Ao longo dos últimos anos, acompanhamos diversos avanços em 
áreas-chave da economia global, com a inovação mudando a vida 
das pessoas e alterando por completo a rotina das empresas.
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específicas para o gerenciamento 
em três dimensões de ativos, ris-
cos e operações. Somente assim, 
as empresas serão capazes de 
impulsionar seus desempenhos e 
aumentar o valor gerado para os 
públicos de interesse ao longo de 
todo o ciclo de vida de seus proje-
tos – o que se torna especialmente 
desafiador com os cronogramas e 
orçamentos se tornando cada vez 
mais enxutos.  

Com a implementação de uma 
plataforma digital, as compa-
nhias de Óleo & Gás terão condi-
ções de superar com mais rapidez 
e eficiência os principais desa-
fios de seu setor, aproveitando as 
oportunidades e melhorando a 
excelência, a segurança e a sus-
tentabilidade de suas operações.

Vale salientar que uma das 
maiores mudanças da digitali-
zação do setor é, justamente, a 
criação e execução de padrões 

de excelência de controle das 
operações (incluindo as bases 
de segurança, proteção, saúde e 
meio ambiente). Aproveitar tec-
nologias ajuda na prevenção de 
incidentes antes mesmo que eles 
ocorram, resultando em econo-
mias significativas de custos e de 
impactos nas marcas.

À medida que as tecnologias 
evoluem, as empresas terão con-
dições de trabalharem de forma 
mais profissional, assertiva e ex-
plorando todas as suas vantagens 
competitivas, aumentando a pre-
visibilidade operacional e a con-
fiabilidade de suas operações. 

Estamos presenciando uma 
mudança de paradigma e a ca-
pacidade de inovação certamente 
impactará todas as indústrias. No 
setor de Óleo & Gás não é dife-
rente. Em 2020, temos o desafio 
de aumentar a performance das 
operações e de buscar soluções 

tecnológicas que posicionem o 
Brasil no centro do Renascimento 
da Indústria.

O Brasil precisa avançar rápi-
do e modernizar sua infraestru-
tura de sistemas para não perder 
essa janela de oportunidade. Sem 
dúvida, estamos diante de um 
novo cenário, muito mais global 
e integrado. Os vencedores desse 
novo momento serão as empresas 
que adotarem a tecnologia como 
fator de diferenciação e de com-
petitividade. Está na hora de os 
líderes avançarem em suas ex-
periências digitais, pois o tempo 
está correndo tanto para a ob-
tenção de maior eficiência como 
para o gerenciamento preven-
tivo de ocorrências que podem 
se transformar em crises de alto 
impacto. As empresas do setor de 
Óleo & Gás que não explorarem a 
inovação ficarão para trás e à de-
riva na era da transformação.    
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Os silos de informações tornaram-se o flagelo da indústria moder-
na, pois limitam a capacidade da indústria de tomar decisões 
orientadas por dados. Esses silos são criados por fontes de dados 

desconectadas que criam ineficiências em todo o processo de fabricação 
- desde o chão de fábrica até a cadeia de suprimentos. 

Não há nada de errado em usar software especializado para cada 
departamento, mas quando cada área depende de um sistema próprio, 
independente, como ERP, MES, PLM ou CRM, e esses não se conec-
tam, o compartilhamento de dados em tempo real se torna impossível.

Essa falta de conectividade coloca os negócios em risco de perder 
seus clientes e receita. Os dados críticos são armazenados em “silos de 
informações” e isso exige que as indústrias tomem medidas preventi-
vas e ações diretas. Veja a seguir os principais desafios causados pelos 
silos de dados e como lidar com esses problemas.

Os problemas causados pelos silos de informações
1 - Impacto nos Prazos de entrega

Entregas em prazos curtos significam clientes satisfeitos. Quando 
os dados para tomar decisões são inacessíveis, eles dificultam a produ-
tividade e a comunicação diária entre os departamentos de suprimen-
tos, produção e vendas. Frequentemente, as equipes de produção não 
conseguem reduzir os prazos de entrega, atualizar as programações 
em tempo real, fornecer cotações precisas aos clientes ou prometer da-
tas de entrega precisas.

Isso representa uma ameaça significativa para a construção e ma-
nutenção de relacionamentos leais entre cliente e a empresa. Com os 
clientes de hoje exigindo entrega pontual e total visibilidade dos pro-
cessos de produção e envio, a incapacidade de melhorar os prazos de-
vido ao fluxo de informações significa simplesmente que a indústria se 
torna menos competitiva e a clientela pode ir fazer suas compras em 
outros lugar.

Quem matou  
a eficiência na Indústria?

tecnologia

Rodney Repullo  
é CEO da Magic  
Software Brasil.

Sabemos que a manufatura inteligente é alimentada por uma cadeia de 
valor conectada e orientada por dados e que estejam acessíveis a todas 
as partes interessadas do Negócio para garantir um fluxo de produção 
contínuo e uma comunicação eficaz. A acessibilidade aos dados também 
nos permite atender às crescentes demandas dos clientes e melhorar os 
prazos de entrega.
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2 - Impacto na produtividade
As organizações afetadas por 

atrasos na comunicação também 
sofrem com a menor eficiência da 
produção em todos os seus depar-
tamentos.

Os silos de informações ini-
bem o rastreamento preciso da 
eficácia dos equipamentos da 
produção (OEE), por exemplo, li-
mitam o controle de estoque e o 
custeio, porque os dados necessá-
rios para essas operações residem 
em vários repositórios diferentes. 
Isso também afeta a capacidade 
de manutenção preditiva (PdM 
- Predictive Maintenance), que 
ajuda a reduzir o tempo de ina-
tividade não planejado, porque 
não há como executar a integra-
ção de dados complexa necessá-
ria para o PdM.

3 - Impacto na comunicação com 
fornecedores externos

No mercado atual, as indús-
trias estão administrando fábricas 
inteligentes e colaborando em re-
des dinâmicas on-line de cadeia 
de suprimentos e manufatura. In-
dependente do porte, as empresas 
precisam de conectividade cons-
tante em tempo real, não apenas 
entre os departamentos da opera-
ção, mas também externamente 
com fornecedores, clientes e logís-

tica terceirizada. Quando os dados 
são armazenados em repositórios 
offline isolados, se torna impossí-
vel a conexão em tempo real a sis-
temas internos e externos, interfe-
rindo nos processos de produção 
de ponta a ponta e restringindo as 
cadeias de suprimentos.

A solução: uma organização 
orientada a dados

Os silos de informações de-
vem ser quebrados. Para conse-
guir isso, as indústrias precisam 
de soluções que conectem dados 
de toda a empresa (de sistemas 
como ERP, MES, PLM, CRM) e 
das máquinas na produção em 
uma plataforma fácil de geren-
ciar. Todos os dados relevantes, 
independentemente de sua ori-
gem, devem ser integrados e exi-
bidos em painéis que podem ser 
acessados facilmente por todos os 
membros relevantes da equipe.

Com o compartilhamento de 
informações em tempo real, os 
processos de fabricação podem 
ser otimizados. Se, por exem-
plo, um cliente deseja 1 mil uni-
dades “personalizadas” de um 
produto, as equipes de vendas 
poderão ver todos os dados re-
levantes de estoque, produção 
e custo e definir um preço ideal 
e uma data de entrega. O pedi-

do pode então ser perfeitamen-
te alimentado no sistema ERP e  
agendado para produção, permi-
tindo que a equipe de produção 
atenda à demanda do cliente.

A fabricação conectada com o 
fluxo livre de informações facilita 
o gerenciamento ideal de OEE e 
estoque, manutenção preditiva e 
visibilidade total para seus clien-
tes. Os silos se tornam uma coisa 
do passado, os dados fluem livre-
mente e a produtividade aumen-
ta, mantendo os clientes exis-
tentes felizes e ajudando a atrair 
novos. A fabricação conectada 
abre caminhos para novos níveis 
de eficiência.    

Indústria naval brasileira. Um setor em expansão.

Acompanhe em www.portalnaval.com.br
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Nessa época, ter o site da empresa na web era um diferencial em 
relação às outras empresas. Poucas conseguiam se posicionar di-
gitalmente devido à tecnologia incipiente e aos custos envolvidos. 

Já no início da década de 2000, não ter o site publicado passou 
a ser um fator negativo. Devido à rápida expansão da tecnologia, a 
maioria das empresas publicou o seu site e o endereço eletrônico virou 
uma chancela para o mercado. E com o crescimento do comércio ele-
trônico e do marketing digital, impulsionando marcas e vendas, a não 
presença no mundo virtual tornou-se um ponto fraco para qualquer 
empreendimento.

Agora, estamos entrando na quarta revolução industrial, que foca 
na digitalização e automação dos processos, para torná-los mais rápi-
dos e eficientes, 
criando fábricas 
e negócios in-
teligentes. Isso 
passa pela trans-
formação digital 
das empresas e 
indústrias e in-
clui uma série 
de novas tecno-
logias como Big 
Data, Internet 
das coisas, machine learning, inteligência artificial e integração entre 
máquinas e sistemas informatizados.

O Brasil está dando os primeiros passos no novo contexto digital, 
mas há iniciativas no sentido de acelerar a inclusão do país nesse ce-
nário, como a criação do Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0 no 
Brasil, pelo MDIC, em 2017. Em breve, não estar conectado à Industria 
4.0 será um fator negativo para empreendedores, empresários e profis-
sionais das áreas afins.

E, dada a sua importância no cenário tecnológico, energético, e 
econômico, a indústria de Óleo e Gás é uma das pioneiras na largada 
para essa nova era digital. 

A Petrobras já estruturou a sua diretoria de Transformação Digi-
tal e segundo Roberto Castello Branco, presidente da empresa, a nova 
diretoria “será fundamental para a concentração de esforços para a 

Um novo paradigma

tecnologia

Léo Pires de Souza é 
engenheiro civil, com 

pós-graduação em 
análise de sistemas pela 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Mes-
trado pela Universidade 

Federal Fluminense e 
com experiência de mais de 30 anos na 

área de tecnologia da informação, incluindo 
reestruturação de processos de negócios, 
projeto, desenvolvimento e implantação de 
sistemas corporativos e gestão de equipes 

de tecnologia. Fundador da Deep Blues 
Training, empresa de treinamentos EAD, 

focada nas áreas de tecnologia e negócios.

A chegada da Indústria 4.0 faz lembrar os meados da 
década de 1990, com o início da internet. 

https://deepblues.elore.com.br/home
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modernização da infraestrutura 
de tecnologia da informação, a 
coordenação e o aprofundamento 
de iniciativas para o emprego in-
tensivo de inteligência artificial.”

Oportunidades
A CNI, na publicação “Riscos 

e Oportunidades para as Micro e 
Pequenas Empresas Brasileiras 
diante de inovações disruptivas”, 
no projeto Indústria 2027, apon-
ta a indústria de óleo e gás como 
um dos segmentos promissores 
da indústria 4.0, quando o assun-
to é oportunidade para as Micro 
e Pequenas empresas inovadoras, 
principalmente Startups. Segun-
do a publicação, a maior ia das 
MPEs inovadoras é recente e já 
têm o DNA digital, o que as co-
loca tanto como alternativas aos 
nichos tecnológicos das grandes 
empresas como para serem pro-
tagonistas dessa nova era, visto 
que as empresas líderes precisa-
ram se associar a essas MPES e a 
institutos de ciência e tecnologia 
para apoiar sua migração à in-
dústria 4.0. 

Todo esse cenário leva à ques-
tão da capacitação da mão de 
obra, seja para trabalhar no de-
senvolvimento e aprimoramento 
das novas tecnologias, ou para 
utilizar os novos conceitos no 
dia a dia. Segundo a publicação 
da CNI, “... o treinamento e a ca-
pacitação de recursos humanos 
são essenciais para aproximar as 
MPEs da fronteira produtiva. Num 
quadro de deficiência de recursos 
humanos qualificados, a digita-
lização da gestão e da produção 
exigirá das MPEs um grande es-
forço de organização, treinamento 
e desenvolvimento de novas capa-
citações de seus trabalhadores...”.

As principais oportunidades 
que surgem na indústria de óleo 
e gás, estão no desenvolvimen-
to de softwares de simulações e 

análise de informações, controle 
de fluxos e incertezas em tempo 
real, análise de imagens sísmicas 
etc. A lista de algumas das pro-
fissões que devem ganhar maior 
relevância nesse mercado é for-
necida pelo levantamento elabo-
rado pelo Senai.

Mas até aqui, as oportunida-
des são para profissionais que te-
rão como se desenvolver em um 
nível de conhecimento específico 

e que atuarão na criação e aprimo-
ramento das ferramentas que da-
rão suporte às novas tecnologias. 
Porém, há um segundo grupo, 
formado pelos usuários dessa tec-
nologia. E aí começa o desafio da 
capacitação profissional e técnica. 

Alguns exemplos das adapta-
ções que ocorrerão para os profis-
sionais desse segundo grupo, prin-
cipalmente na indústria de óleo 
e gás, estão ligados a criação de 

Fonte: Data Sebrae - https://datasebrae.com.br

Fonte: www.rn.senai.br/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-industria-4-0
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peças com impressoras 3d, opera-
ções de máquinas e equipamentos 
à distância, operações de robôs, 
análise de informações estatísticas 
para a tomada de decisões, além 
da capacitação para sua manu-
tenção. Esses processos afetarão 
desde operadores de equipamen-
tos e máquinas até profissionais de 
caldeiraria, inspeções terrestres e 
submarinas etc. São profissionais 
que já detém uma qualificação téc-
nica, mas que precisarão se ajustar 
às novas tecnologias.

Porém, ainda há um degrau 
mais abaixo, onde se encontram 
profissionais totalmente ou pou-
co qualificados no mundo digital. 
São aqueles que não têm alguma, 
ou têm pouca, formação em siste-
mas informatizados e que precisa-
rão se inserir nesse novo mundo.

Empregabilidade e capacitação 
Apesar dos sinais claros de recu-

peração no mercado de óleo e gás, o 
número de desempregados é alto, e 
a recuperação será lenta e seletiva. 
Quando analisamos a situação do 
Rio de Janeiro, que foi o estado que 
mais perdeu postos de trabalho com 
os problemas enfrentados por essa 
indústria desde 2014, vemos a taxa 
de desemprego atual em 15,3%, se-
gundo o SEBRAE. E desde 2016, 

esse valor é superior à taxa de de-
semprego do país.

Ainda de acordo com o SE-
BRAE, 11,1% dos clientes atendi-
dos pela entidade no Rio de Janei-
ro não possuem formação e têm o 
fundamental incompleto. Outros 
12,7% possuem fundamental com-
pleto e médio incompleto.

Em relação aos donos de negó-
cio atendidos pelo Sebrae no Rio de 
Janeiro, 28,4% não possui forma-
ção e têm fundamental incompleto. 
Outros 10,3% possui fundamental 
completo e médio incompleto.

Os números mostram um 
grande contingente de pessoas 
em situação de desemprego, com 
baixo nível de escolaridade. Mui-
tos desses profissionais saíram do 
mercado, em função do recuo do 
setor de óleo e gás desde 2014, e 
precisarão ser inseridos na indús-
tria novamente.

Conclusões
Apesar de as estatísticas apon-

tarem para uma retomada do se-
tor de óleo e gás, a absorção da 
mão de obra ociosa será gradual. 
A indústria 4.0 ainda está em ex-
pansão no Brasil e ainda há um 
bom caminho até que o setor es-
teja completamente consolidado 
nesse novo cenário digital.

A cada novo passo rumo à digi-
talização dos processos, a seleção 
dos novos contratados tende a ser 
cada vez mais seletiva, exigindo-se 
um mínimo de qualificação digital.

Os números que o SEBRAE 
disponibiliza no Rio de Janeiro, 
mostram que há um grande con-
tingente de profissionais com bai-
xo nível de escolaridade entre o 
grupo de desempregados no esta-
do. E esse é um reflexo do que se 
passa no restante do país.

Para adequar essa categoria à um 
mercado digital, a qualificação ne-
cessária não passa por treinamentos 
em Inteligência Artificial, Big Data 
ou Machine Learning. São profissio-
nais que precisam de uma inclusão 
digital básica, aperfeiçoamento em 
pacotes como planilhas eletrônicas e 
editores de texto e um básico de ope-
ração (digo utilização) de computa-
dores e equipamentos móveis.

Esse é um desafio a ser enca-
rado pelas instituições privadas e 
pelo poder público, já que, segun-
do o IBGE, 3,347 milhões de de-
sempregados procuram emprego 
há mais de dois anos no Brasil. Ou 
seja, estamos falando de pessoas 
que estão há muito tempo fora do 
mercado e com pouco poder de in-
vestimento para se preparar para 
um novo desafio digital.  
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BJÖRK DIGITAL

BJÖRK DIGITAL
CCBB Rio de Janeiro

 Primeiro de Março, 66,  

Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 3808-2020

Data: até o dia 18 de maio

 Horário: de quarta-feira  

a segunda-feira das 9h às 21h

Visitas estão suspensas por conta 
do coronavírus. Clique na imagem 

abaixo e aproveite um pouco  
da experiência, acessando o 

catálogo da exposição.

O Rio recebe

uma exposição que une arte e realidade virtual

coffee break

INAUGURADA NO ÚLTIMO DIA 11/03 a exposição Björk Digital, concebida 
pela cantora e compositora islandesa Björk no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), no centro do Rio de Janeiro. A mostra, que une música, 
artes visuais e realidade virtual, mergulha o público no universo da artista 
de 54 anos.

A exposição destaca a estreita relação de Björk com a tecnologia. Nas 
palavras da artista, “a realidade virtual não é apenas uma continuidade 
natural do videoclipe, mas tem um potencial dramatúrgico ainda mais 
íntimo, ideal para esta jornada emocional”.

A primeira parte da mostra é composta por quatro seções e traz os 
seis clipes em tecnologia imersiva das faixas do álbum Vulnicura (2015) 
– Stonemilker, Black Lake, Mouth Mantra, Quicksand, Family e Notget.

A exposição começa com uma performance da artista na praia de Grótta, 
na Islândia, e tem até um mergulho na boca da Björk, além de interações 
com os avatares digitais da cantora. O público acompanha os vídeos por 
meio de óculos de realidade virtual.

Segundo Chiara Michieletto, assessora de Björk, a intimidade proposta 
pela artista com o uso da realidade virtual está em sintonia com o álbum 
Vulnicura, que quer dizer cura das feridas.

“Para ela, pareceu completamente natural usar essa tecnologia para 
compartilhar emoções e temas tão pessoais. Esse álbum é um dos seus 
mais íntimos. Fala do rompimento de uma relação amorosa”, explicou.

Em outra parte da exposição, uma sala de cinema exibe os videoclipes 
da cantora dirigidos por cineastas e artistas como Michel Gondry, Chris 
Cunningham e Nick Knight, entre outros, incluindo materiais mais recentes, 
lançados em virtude do álbum Utopia, de 2017.

No térreo do CCBB, é possível ver, por meio de tablets, o projeto edu-
cativo Biophilia, mesmo nome do álbum da cantora de 2011.

Segundo Paul Clay, diretor do Manchester International Festival, que 
produz a mostra, Björk Digital começou a ser exibida em Sidney, na Aus-
trália, em 2016, e teve transformações ao longo do tempo.

“Os filmes exibidos ao final da exposição foram produzidos exclusiva-
mente para a mostra no CCBB”, disse Clay.

“O trabalho da Björk está muito relacionado a videoclipes. Ela está 
sempre trabalhando com diretores e tendo ideias ‘fora da caixa’ para tentar 
esticar o limite desse modo de comunicação”, argumentou.

A mostra já percorreu 14 países. No Brasil, passou por São Paulo, onde 
foi vista por mais de 28 mil pessoas no Museu da Imagem e do Som, e pelo 
CCBB de Brasília, com um público de mais de 48 mil pessoas.
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Gás:
concorrência já

Mas podemos esperar algo no curto prazo para 
vivenciarmos a livre concorrência? Nesse 
sentido, podemos elencar alguns fatores 
com importante papel nesse processo. 

A resolução do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) nº16-2019, publicada em junho 
de 2019, estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de 
políticas energéticas voltadas para promoção da livre 
concorrência no mercado de gás natural. Já o Termo 
de Compromisso de Cessação (TCC) celebrado entre 
a Petrobras e o CADE em julho de 2019, quando a 
estatal se comprometeu a vender a participação nas 
transportadoras NTS (10%), TAG (10%) e TBG (51%), 
e também alienar a participação acionária indireta 
em companhias distribuidoras, dentre outros com-
prometimentos relevantes.

Analisando os documentos conjuntamente, po-
demos destacar os seguintes pontos: a resolução da 
CNPE indica a necessidade do estabelecimento de 
regras claras para o acesso negociado e não discri-
minatório às infraestruturas de escoamento e pro-
cessamento de gás natural e aos Terminais de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) que são controladas hoje 
pela Petrobras. Nesse processo, é importante que a 
companhia  disponibilize informações ao mercado 
sobre as condições gerais de acesso a terceiros a 
essas instalações. De acordo com o TCC, a Petrobras 
se compromete a fazer isso, e tais informações são 
esperadas no início deste ano.

A resolução da CNPE reforça a necessidade de o 
agente dominante, a Petrobras, adotar medidas estru-
turais e operacionais, definindo as demandas no siste-
ma de transporte e possibilitando a oferta de serviços 

de transporte 
na  capac i -
dade rema-
nescente e 
promovendo 
a remoção de 
barreiras para 
que os próprios agentes produtores comercializem o 
gás que produzem. Pelo TCC, a estatal se compro-
meteu a indicar nos sistemas de transporte quais são 
os volumes de injeção e retirada máxima em cada 
ponto de recebimento e zona de entrega. Além dis-
so, deverá adequar, em até 90 dias contados a partir 
da assinatura do acordo, os contratos vigentes para 
prestação de serviço de transporte, de modo que os 
transportadores TAG, NTS e TBG possam ofertar a 
capacidade remanescente ao mercado, e também se 
comprometeu a não contratar novos volumes de gás 
natural, de parceiros ou terceiros, a partir da data 
de assinatura do Termo. Importante salientar que as 
demandas para a utilização do sistema de transporte 
já foram informadas aos transportadores. 

Um outro documento de relevância nesse contexto 
é o Decreto nº 9.616/2018, do Governo Federal, que 
altera o Decreto nº 7.382/10, que regulamenta as 
atividades de tratamento, processamento, estocagem, 
liquefação, regaseificação e comercialização de gás 
natural. Dentre várias orientações, estabelece que os 
serviços de transporte de gás natural serão oferecidos 
no regime de contratação de capacidade por Entra-
da e Saída (E/S), e não mais de Ponto a Ponto. Isso 
significa que a comercialização pode ser feita entre 
dois agentes mesmo que não haja um ponto físico em 

Antonio Souza, sócio-diretor da KPMG e líder de regulação em óleo e gás.
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O esforço do governo no sentido de 

desverticalizar o mercado de gás é 

notório, e muito já se falou sobre o que 

é necessário para que isto ocorra.
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comum, bastando que o operador garanta que o gás 
será entregue em uma entrada ou retirado em uma 
das saídas da malha de transporte. Nesse sentido, a 
TBG, proprietária do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), 
já está com uma chamada pública em andamento 
realizando a primeira oferta de capacidade no regime 
de E/S, para a contratação de 18 milhões de metros 
cúbicos diários, de uma capacidade total de 30 milhões 
de metros cúbicos.  

Devido ao regime de E/S, a resolução da CNPE 
reitera a necessidade de coordenação da operação 
do sistema de transporte pelos transportadores inde-
pendentes por meio da criação de regras que deter-
minem de que forma o acesso à malha de transporte 
é disponibilizado para os produtores, os chamados 
códigos comuns de rede. Após conversas com agen-
tes relevantes do mercado, entende-se que os trans-
portadores independentes já estão trabalhando no 
desenvolvimento desses códigos, os quais deverão 
ser regulamentados pela Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP). 

Ainda falando do regime de E/S, este tem por pre-
missa a possibilidade de contratações independentes 
da Entrada e da Saída por múltiplos agentes, o que 
está inconsistente com a legislação atual do ICMS 
para o transporte de gás natural vigente até então, que 
considera o fluxo físico efetivamente percorrido pelo 
gás natural, o que só é possível no caso de termos um 
único carregador, que é o caso atual. Dessa forma, o 
Ajuste SINIEF 17/2019, publicado em outubro, faz esta 
correção, adequando a legislação de forma pertinente. 

Outro fato relevante foi o anúncio recente pela 
ANP de que a Petrobras vai licitar o volume de 10 
dos 18 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural 
que importa da Bolívia, ou seja, abre-se uma porta 
de entrada de terceiros diretamente na importação de 
gás boliviano, que junto com a oferta de capacidade 
da TBG mencionada acima, reforça a perspectiva de 
múltiplos agentes envolvidos.

Mas o mercado de gás no Brasil não se limita ao 
gás natural somente, há também o gás liquefeito de 

petróleo (GLP) conhecido popularmente como gás de 
cozinha. O GLP é o produto derivado de petróleo de 
consumo mais popular no Brasil, sendo o principal 
combustível de uso doméstico. Está disponível em 
praticamente 100% do território nacional e, de acordo 
com o SINDIGÁS, quase 70 milhões de residências 
e mais de 150 mil empresas, nos diversos setores da 
indústria, comércio e serviços, utilizam o GLP. 

O Brasil não é autossuficiente quanto ao GLP, e 
tanto a produção nacional quanto a importação são 
hoje controladas pela Petrobras. O preço do produto 
vem subindo consistentemente nos últimos anos, e 
através da resolução CNPE nº12/2019, o governo es-
tabelece que a ANP priorize a conclusão dos estudos 
necessários para aprimorar o normativo regulatório 
do setor, na busca da promoção da livre concorrência. 
Além disso, Petrobras e CNPE celebraram um TCC 
em junho do ano passado quando a estatal se com-
prometeu a vender oito refinarias no país até o fim de 
2021, e cujo processo de venda já está em andamento.

De acordo com a ANP, durante o ano de 2018, 
em torno de 66% da produção de GLP no país foram 
oriundas do refino, e os outros 34% a partir do pro-
cessamento do gás natural nas unidades de processa-
mento de gás natural (UPGNs). Ou seja, percebemos 
aqui que a iniciativa em andamento para a venda 
das refinarias deverá ter um impacto direto para um 
mercado de GLP mais competitivo, e as iniciativas 
relacionados ao gás natural também serão relevantes, 
já que mais de um terço da produção nacional de GLP 
vem do gás natural. E ainda, de acordo com a EPE, 
a oferta por GLP tende a crescer com a expansão e 
construção de UPGNs nos próximos anos.   

Conclusão, pode-se observar a sinergia entre go-
verno, regulador e agentes do mercado de gás no 
intuito de operacionalizar as mudanças necessárias. 
Ainda há muito a ser feito, a harmonização das le-
gislações estaduais na distribuição do gás natural é 
um bom exemplo, mas tudo indica que o curto prazo 
para se perceber a livre concorrência no mercado de 
gás brasileiro é uma aposta consistente.    

Indústria naval brasileira. Um setor em expansão.

Acompanhe em www.portalnaval.com.br
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