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Foi realizada no dia 26 de setembro a primeira reunião do 
Ciclo de Planejamento Estratégico 2015. O evento contou 
com a participação dos diretores e todos os gestores. Eles 
tiveram um dia intenso, com atividades em grupo e discus-
são da estratégia da Companhia, indicadores e sugestões 
para o ano de 2015, sempre focadas nos três pilares da 
PetroRecôncavo: Produção, Produtividade e Imagem.

No sábado, sob o sol forte da manhã, os gestores tiveram 
um momento de descontração e muita disposição, jun-
tamente com seus familiares, eles participaram de um 
Treino Funcional, conduzido pelo personal trainner Hilton Jr., e 
mostraram que estão em forma.

reunião Ciclo de PlanejamentoEditorial
Nesta terceira edição do PetroNotícias, gostaria de fazer 
chegar aos nossos leitores um resumo do Programa 
Anual de Trabalho (“PAT”) da PetroRecôncavo para 
o ano de 2015 que prevê a perfuração de 18 poços 
firmes e 06 poços contingentes, manutenção de um 
bom nível de intervenções de workover, ampliação 
e melhoramento da capacidade de processamento 
de fluidos e injeção de água. Este PAT foi entregue à 
Petrobras em 12 de Setembro e está em avaliação.

Visando, sobretudo, garantir a segurança operacional 
e atender os aspectos de conformidade legal e 
regulatória nas nossas operações, nosso PAT prevê 
uma ampliação significativa dos investimentos 
em segurança e adequação regulatória com a 
contemplação de uma lista extensa de trabalhos 
a serem realizados para tornar nossas operações e 
facilidades adequadas, em especial, ao RTSGI, RTM, 
RTDT, SPIE e demais normas internas e externas 
associadas à segurança operacional e meio ambiente.

Investimento em instalações e treinamentos, 
associados à adequação regulatória e a segurança 
operacional são extremamente importantes e terão 
a prioridade necessária. Contudo, o que realmente 
garante a qualidade, segurança e adequação do 
nosso trabalho é a dedicação, conhecimento e 
responsabilidade de cada um de nós, buscando 
sempre nos aprimorarmos e atingir padrões de 
qualidade compatíveis com as melhores práticas do 
mercado, elevando a PetroRecôncavo a uma posição 
de destaque na indústria pela sua performance 
financeira, operacional e, sobretudo, de segurança 
e adequação. Conto com o empenho de todos 
da mesma forma como vocês podem contar com 
a Companhia integralmente no seu processo de 
aperfeiçoamento pessoal. 

Juntos, fazemos a diferença!

Abraço
Marcelo Magalhães
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O evento contou com a participação de dois 
integrantes do projeto Ciranda Viva Recôncavo, 
Edson e Ivanice, que ficaram muito satisfeitos 
com a oportunidade. Eles afirmaram que o 
evento foi bastante proveitoso, tiveram dicas 
nutricionais de reaproveitamento de alimento 
e como preparar uma alimentação saudável e, 
ao final, ganharam um livro de receitas, que será 
bem utilizado no dia-dia. 

Edson é morador da comunidade Pedras e 
seu sonho é trabalhar com gastronomia. Ele 
cozinha normalmente na sua casa, apenas 
para seus familiares e, em uma das atividades 
do Ciranda Viva, foi o responsável pelo preparo 
do lanche da turma. 

Ivonice é moradora da comunidade de Fle-
chas e, junto com sua a família, administra 
um pequeno bar – Bar dos 40. Eles servem 
diariamente almoço para os colaboradores da 
PetroRecôncavo e de empresas terceirizadas 
que atuam em Cassarongongo. 

Permitir a participação dos integrantes do 
Projeto Ciranda Viva em alguns dos nossos 
eventos é bem interessante e enriquecedor 
para eles, pois possibilita a disseminação do 
conhecimento nas comunidades, auxiliando 
a geração de renda e qualidade de vida.

Foi realizado no dia 12/09 o 
Cozinha brasil, organizado 
pelo Programa Viver bem – rH, 
em parceria com o SESI, 
na Estação São roque.

A Oficina de Bombas da PetroRecôncavo passou por um 
processo intenso de organização e limpeza que contribui 
para o aumento da produtividade e segurança operacional. 
A área especializada do Setor de Manutenção, que realiza as 
inspeções e reparações das bombas tipo BM e cabeçotes, fez 
grandes alterações no layout da oficina para facilitar o trabalho.
 
A equipe se empenhou durante 05 (cinco) meses e quem 
passa pelo local já percebe a diferença. Foi realizada a limpeza, 
calcetamento e isolamento da área da frente, construção do 
anteparo de concreto para teste hidrostático das bombas, 
arrumação dos equipamentos e confecção de novos utensílios, 
tudo isso para auxiliar o trabalho. 

A turma da Manutenção composta pelos profissionais - Tiago 
Souza, Luís Sérgio, Flávio Carvalho, Cleiton Conceição, Valmir 
Guedes e Delio Paes, tendo o apoio da Equipe de Rotativos, se 
empenhou bastante para organizar a Oficina.
 
“A arrumação está possibilitando mais produtividade e 
segurança, com a organização está mais fácil trabalhar no local”, 
comenta Tiago Souza.  

Faça uma visita ao setor da Manutenção e confira de perto o 
trabalho da turma!

Ciranda 
Viva no 
Cozinha 

brasil 
do Viver 

bem

reforma da oficina 
de bombas

Tiago Souza, Valmir Guedes, Cleiton Conceição e Flávio Carvalho



3

Visando modernizar os processos 
logísticos do estoque, o setor de 
Suprimentos, juntamente com a 
equipe de TI, investe em tecno-
logia para automatizar o controle 
e agilizar o procedimento da 
retirada de materiais. Depois de 
quase 10 (dez) meses de estudos 
e testes, o sistema foi implantado, 
substituindo o formulário manus-
crito por códigos de barras.

Leitura de código de barras para 
atendimento do Suprimentos 

O processo ocorrerá da seguinte forma: 

1. O colaborador informa o número da solicitação 
ao armazém (“SA”) ao almoxarife e este digita no 
coletor. Automaticamente, é identificado o item 
solicitado e o local de armazenamento;

2. O almoxarife identifica fisicamente o item soli-
citado, efetua a leitura do código de barras com o 
coletor e, caso haja divergência entre o item da SA e 
o código de barras do item que foi lido pelo coletor, 
é gerada uma advertência imediata que impede a 
entrega do item. Caso não exista divergência, auto-
maticamente, o sistema dá baixa no item solicitado 
através da assinatura digital do solicitante (leitura 
de crachá).

O procedimento de etiquetagem irá auxiliar a localização e 
organização do estoque e, em conjunto com o sistema do 
código de barras, possibilita um controle mais efetivo, reduz 
o número de erros durante a movimentação de materiais, 
elimina custos operacionais e agiliza o atendimento, o que 
traz maior confiabilidade no processo.

Para o colaborador do Setor - Ivson Oliveira: “O sistema é 
uma evolução que irá permitir melhor atendimento, de 
forma ágil e confiável, pois teremos a certeza que estamos 
entregando os itens certos”.

Aqueles que quiserem conhecer de perto a modernização 
do sistema, poderá procurar o Setor de Suprimentos para 
entender melhor como funciona o processo. 
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transmitindo conhecimento 

Durante o ano de 2014, estão sendo re-
alizados vários workshops que integram 
os setores de Geologia, Engenharia de 
Reservatórios, Operações e Projetos 
da PetroRecôncavo com os respecti-
vos setores da PetroSantander INC., 
intermediados por uma consultoria 
internacional (PanTerra). Os encontros 
têm como finalidade avaliar os atuais 
planos de desenvolvimento dos Cam-
pos operados pela PetroRecôncavo, 
estabelecendo uma estratégia que 
permita a otimização e o incremento 
do fator de recuperação de petróleo 
desses campos.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento dos 
colaboradores, a Controladoria teve a iniciativa de 
realizar mini cursos. Esses mini cursos são ministrados 
pelos próprios colaboradores, com temas ligados à 
rotina do trabalho. 

A iniciativa surgiu a partir das auditorias internas, 
realizadas mensalmente pelos colaboradores da 
Controladoria. Em função da grande demanda, alguns 
colaboradores precisaram adquirir um conhecimento 
mais específico em “como realizar uma auditoria”, para 
facilitar o trabalho, o Controller - Lucas Neves, bem 
experiente no assunto, realizou o primeiro mini curso 
abordando esse tema.

“O intuito do mini curso é auxiliar o trabalho do setor, 
com os nossos colaboradores agendando os encon-
tros para a transmissão de conhecimento entre eles”, 
explica Lucas. 

Em seguida, o Gerente das Sondas de Completação 
– Sergio Maluf, ministrou um mini curso sobre a In-
dústria de Petróleo e Gás Natural que teve objetivo 
de melhorar o entendimento dos nossos colabo-
radores sobre o ramo de atuação da Companhia e 
o processo de produção de petróleo e gás natural. 

No dia 16 de setem-
bro, a iniciativa foi do 
estagiário da Contro-
ladoria - Roan Pablo 
que, para multiplicar 
o conhecimento ad-
quirido no curso de 
Excel Avançado cus-
teado pela Compa-
nhia, ministrou o mini 
curso sobre Excel.  A 
atividade, inicialmen-
te, foi voltada para os 

No período compreendido entre 21 e 
25 de julho de 2014, foi realizado um 
workshop em que foram discutidas as 
estratégias para o desenvolvimento 
do campo Mata de São João, bloco 01 
- reservatório Água Grande. A versão 
final das alternativas identificadas foi 
enviada pela equipe da PetroSantander 
no dia 24 de setembro e vão permitir 
recuperação de reservas adicionais, 
tendo a possibilidade de atingir um 
fator de recuperação de petróleo 
acima de 45%, que é considerado um 
excelente fator de recuperação para 
campos maduros. 

Workshop de integração entre as empresas

colaboradores da Controladoria, mas o número de 
vagas se estendeu devido à procura de colaboradores 
de outros setores. “O mini curso foi muito produtivo e 
tem ajudado nas minhas atividades diárias. Depois do 
curso estou tendo menos dificuldade com algumas 
fórmulas”, afirma Aslan Santos - Setor de Workover. 

Essas iniciativas são importantes para o crescimento 
de todos envolvidos e bem vindas dentro da Compa-
nhia. Se você desenvolve bem alguma atividade, se 
domina algum assunto e deseja compartilhar, sinta-se 
à vontade. Converse com seu Gestor e verifique como 
pode multiplicar seu conhecimento com seus colegas.


