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Garantindo Oportunidades

Nas últimas semanas temos visto o preço do petróleo cair 
em torno de 30%. Claro que isso impacta, e muito, nossa 
atividade. Temos nos mantido atentos a estes movimentos 
de preço e devemos de certa forma trabalhar com um cená-
rio de preço de petróleo em torno de 75 Dólares por barril.

Em primeiro lugar, gostaria de assegurar a vocês que, 
apesar dessa queda de preço e da perspectiva de que eles 
se mantenham baixos, não estamos reduzindo de forma 
signifi cativa nossos planos de investimento no momento. 
Minha função e a dos demais gestores dessa Companhia é 
dá o maior esforço possível para assegurar que continuemos 
a gerar projetos de investimentos interessantes e garantir 
os recursos e meios para sua execução.  Devemos caminhar 
para manter a sonda de perfuração em plena operação e 
continuar a investir na ampliação dos principais projetos de 
injeção, em segurança e adequação regulatória.

O nosso programa de investimentos é o que tem gerado e 
continuará a gerar oportunidades para todos nós. Foi inves-
tindo que alcançamos aumentos expressivos de produção, 
que, por sua vez, viabilizou as contratações e, em muitos 
casos, a promoção de muitos de vocês, sem falar nas opor-
tunidades de treinamento e qualifi cação profi ssional. Como 
grupo, conto com o empenho de vocês todos para não 
apenas mantermos, mas ampliarmos essas oportunidades.

Para que possamos fazer a “conta fechar”, precisamos todos 
estar ainda mais focados no princípio da austeridade, em ob-
ter ganhos de produtividade e corte custos, principalmente 
em atividades que não sejam críticas para nossa produção 
e a nossa segurança. Esse grupo foi muito capaz de fazer 
“mais com mais”. Precisamos provar que somos capazes de 
fazer “mais com menos”.

Conto com todos vocês!!!! Sucesso
Marcelo Magalhães
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Cenário da indústria do 
petróleo e seus impactos 
sobre a PetroRecôncavo

Desde que atingiu o seu pico de US$ 115,06, em 15 de 
junho de 2014, o preço do barril de petróleo tipo Brent 
vem apresentando um comportamento de forte queda, 
até atingir o seu ponto mínimo (até então), abaixo de 
US$ 70, em 27 de novembro de 2014. Esse declínio está 
relacionado a uma estagnação da demanda mundial de 
petróleo, principalmente pela desaceleração da China e 
da Europa, aliada a um aumento da produção, sobretudo 
nos Estados Unidos e em países do Oriente Médio.

Esse cenário de queda no preço do principal produto 
da Companhia responsável por 90% do faturamento, 
vem em um momento em que as operações da 
PetroRecôncavo se tornam cada vez mais complexas, 
com forte aumento nos custos, uma vez que o aumento 
recente na produção de óleo vem acompanhado de um 
aumento ainda maior no volume de água produzida, 
que, por sua vez, provoca um forte aumento nos custos 
com energia elétrica, químicos e equipamentos para 
bombeio e reinjeção de toda esta água. Apesar de 
registrarmos recorde de produção no terceiro trimestre 
de 2014, as margens de lucro da Companhia estão no 
menor patamar dos últimos quatro anos.

Contamos com a participação de todos os colaboradores 
para que um dos valores da PetroRecôncavo, a austeridade, 
seja observado de maneira bastante rígida. Cada 
colaborador deve tratar os recursos da empresa como lida 
com seus recursos pessoais. Um efi caz controle de custos 
permitirá que a Companhia continue com o seu programa 
de investimentos e ofereça novas oportunidades a todos.

Geologia se capacita para 
o desa� o da perfuração de 
poço direcional/horizontal

Após a PetroRecôncavo decidir investir na tecnologia 
de perfuração de poços direcional/horizontal, que 
possibilitará um desenvolvimento melhor dos Campos, 
dois geólogos da Companhia - Tiago Costa e Alejandro 
Baldion - participaram do Curso de Perfuração 
Horizontal e Direcional, ministrado pela PetroSkills, em 
Houston. Após entendimento dos princípios básicos da 
perfuração direcional/horizontal, os geólogos tiveram 
a iniciativa de compartilhar o conhecimento adquirido 
com os demais integrantes do Setor de Geologia. Foi 
feita uma síntese do curso e um treinamento interno 
sobre o assunto.

O treinamento interno foi ministrado por Tiago Costa 
no dia 29 de outubro e, em razão da Companhia utilizar 
a tecnologia para perfuração de poços direcionais, a 
atividade foi enriquecedora para o setor. “A atividade 
possibilitou compreender melhor os termos utilizados 
e entendimento sobre a técnica”, relata Rebeca 
Nascimento – Geóloga. 

Para Najara Sapucaia, “o treinamento irá nos auxiliar na 
avaliação dos planos direcionais, conceitos que não 
sabíamos foram esclarecidos.”

A aplicação dessa nova tecnologia de perfuração de 
poços horizontais está prevista para 2015 e “o objetivo 
é continuar se capacitando para ter domínio sobre a 
técnica” conclui Tiago. 

BARRIL DE PETRÓLEO DO TIPO BRENT



3

            

            

Atenção aos 
produtos químicos

A área de atuação da PetroRecôncavo envolve a utilização 
de alguns produtos químicos, o que faz necessário muito 
cuidado com o manuseio, transporte e armazenamento, 
por cada colaborador envolvido.
 
É princípio da Companhia o comprometimento de todos 
com a integridade dos colaboradores e o cuidado com o 
meio ambiente. Com isso, é trabalhada a conscientização 
dos colaboradores, através das orientações sobre 

produtos químicos nas frentes de serviço, fi scalização 
do armazenamento, manuseio e transporte, através 
das inspeções de SSMA  e auditorias comportamentais, 
bem como o  fornecimento de todo material necessário 
para cumprir com as normas exigidas de forma a evitar 
acidentes por contato, derramamento ou incêndio.

Fique atento ao manusear, fracionar, armazenar ou transportar 
produtos químicos dentro ou fora das nossas instalações:

É obrigatório que todo produto 
químico contenha a Ficha de 
Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ), nela 
contém as informações dos perigos 
e riscos do produto e respectivas 
orientações de saúde, segurança e 
meio ambiente.  

Não acenda cigarros, fósforos ou 
isqueiros perto de depósito com 
materiais infl amáveis.

Utilize corretamente os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) específi cos 
para cada produto químico, pois o 
contato com o corpo pode causar 
sérios problemas de saúde.

Mantenha os depósitos organizados, 
limpos e arrumados com os produtos 
identificados em prateleiras e a 
FISPQ visível. Certifi que-se de que 
a área está totalmente sinalizada 
e com os requisitos necessários, 
como kit de mitigação, extintor de 
combate a incêndio e coletor para 
resíduos de classe I.

Nas operações de carga, transporte, 
descarga, transbordo, limpeza e 
descontaminação, os veículos e 
equipamentos utilizados deverão 
conter os rótulos de risco e painéis 
de segurança específi cos, de acordo 
com as NBR-7500 e NBR- 8286.

Treinamento em WaterFlood para o Setor 
de Engenharia de Reservatórios

Na últ ima semana do mês de 
outubro, foi realizado em Salvador 
o  t r e i n a m e n t o  W a t e r F l o o d 
Management Course, ministrado 
pelo Sr. Willem de Koning, consultor 
da ConProtechOilandGas, para 
colaboradores da PetroRecôncavo 
e da PetroSantander dos Estados 
Unidos, Colômbia e Romênia. O 
curso teve o objetivo de conduzir 
os par ticipantes a um melhor 
conhecimento das práticas da 
indústria ligadas à gestão operacional 
de processos de injeção de água, 
a nível de superfície e reservatório, 
para incorporá-las nas operações das 
Companhias. 

A atividade foi desenvolvida com aulas te-
óricas e exercícios baseados na experiên-
cia de campo das equipes. O curso contou 
com uma visita às instalações dos Campos 
Cassarongongo e Mata de São João, com 
o intuito de avaliar a efi ciência operacional 
de injeção e propor melhorias.

“O curso possibilitou a interação de 
colaboradores que estão iniciando 
na empresa com os colaboradores 
antigos, o que incrementa o conhe-
cimento da empresa na parte teórica 
e prática do assunto”, complementa 
Santiago Rodriguez. 

A atividade foi desenvolvida com aulas te- “O curso possibilitou a interação de 
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Alcances da Sonda PR 04

A PetroRecôncavo terminou o ano de 2014 com uma 
campanha de 15 poços perfurados e sem nenhuma 
pescaria (operação para recuperar ferramentas presas no 
poço). Essa campanha foi marcada por intensa modifi cação 
dos processos de perfuração, o que possibilitou redução 
no tempo de perfuração, redução de custos de até 50%, 
melhorias significativas nos acompanhamentos de 
contratos, mudanças de algumas contratadas de serviços e, 
principalmente, o início da mudança na cultura de todos os 
membros desse time que tem buscado sempre melhorar. 

Como referência mundial das melhores práticas, o número 
de 5% de perdas de ferramentas no poço é um número 
desafi ador nas campanhas de perfuração. O objetivo da 
Sonda PR 04 é fazer parte de um grupo seleto de empresas 
que estão entre 2% e 3%. Para isso, será necessário 
continuar com o mesmo empenho, dedicação e buscar 
as melhorias. 

O ano de 2015 será ainda mais desafi ador, pois se planeja 
uma campanha de perfuração com ainda mais poços, 
sendo um deles horizontal, que será importante para o 
aprendizado dos setores envolvidos e poderá ser um divisor 
de águas nas operações e produção da Companhia. Além 
disso, a Sonda PR 04 está se preparando para certifi cação 
da ISO 9001, que tem previsão para agosto de 2015.

O time da Sonda PR-04 busca a cada dia realizar o 
impossível e sonhar grande. Isso é o que move e faz com 
que haja energia todas as manhãs para novos desafi os. 
“Nunca esquecendo todos envolvidos 
nesse processo, que sonharam grande 
e viabilizaram algo de muito impacto 
para nossa Companhia que foi 
internalizar e começar a campanha 
interna de perfuração no ano de 2010, 
e aqui faço uma menção honrosa ao 
engenheiro Sergio Maluf”. Completa 
Silas Oliveira – Gerente da Sonda PR-04.

A atitude mais voltada para o coletivo 
do que para o individual foi de extrema 
importância para o alcance dos 
resultados entre a equipe da Sonda PR 
04 e essa fi losofi a permanecerá entre 
a equipe no ano de 2015. 

Centro Ciranda 
Viva RecôncavoViva Recôncavo

O projeto social da PetroRecôncavo está 
ganhando espaço entre as comunidades 
contempladas e se fortalecendo dentro dos 
princípios e eixos em que o norteia. Com 
algumas conquistas alcançadas em 2014, dentre 
elas a realização de todas as atividades propostas, 
o projeto agora iniciará a construção do seu 
Centro, local onde serão realizadasas atividades 
propostas pelo Ciranda Viva Recôncavo.

O Centro fi cará localizado próximo a Estação de 
Ilhas e contará com espaços para atividades de 
reforço escolar, aulas de música, teatro, dança 
e uma quadra poliesportiva para benefi ciar as 
crianças e adolescentes das comunidades de 
Pedras, Flechas e Veadinho.

A construção tem previsão de início no mês de 
janeiro de 2015 e a previsão da inauguração 
está para agosto de 2015. O Centro será um 
espaço aberto multicultural que irá atender 
as comunidades do projeto e proporcionar 
educação e conhecimento para os integrantes 
das comunidades de Pedras, Flechas e Veadinho.


