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Encerramos o ano de 2014 com significativos avanços em um 
de nossos pilares fundamentais: Segurança. Alcançamos 
uma redução de 55% no número de acidentes quando 
comparado a 2013, passando de 22 registros em 2013 para 
10 em 2014 (empregados próprios + contratadas). Ainda 
mais animador é o fato de que desses 10 acidentes, apenas 
2 ocorreram no segundo semestre de 2014, o que nos leva 
a crer que a meta de acidente zero com afastamento é 
possível. Obrigado a todos pela grande evolução em 2014 
e vamos manter o senso de alerta e a tolerância zero com 
desvios para que 2015 seja ainda melhor.

Do ponto de vista econômico, o ano de 2015 iniciou com 
a perspectiva de que será bastante desafiador. Assim como 
ocorreu em 2014, espera-se que em 2015 a economia 
brasileira apresentará uma combinação de baixíssimo 
crescimento com inflação e juros elevados. No setor de 
petróleo as dificuldades tendem a ser ainda maiores, pois 
de um lado vemos uma paralisia da cadeia de petróleo 
por conta da operação lava-jato na Petrobras, e de outro o 
preço internacional do petróleo tipo Brent segue em sua 
trajetória de baixa e atualmente se encontra ao redor de 
US$48 por barril, uma queda de quase 55% desde junho 
de 2014. Conforme citação do ministro do petróleo da 
Arábia Saudita, a OPEP não deverá reduzir sua produção e 
a expectativa atual é de que os preços devem permanecer 
muito baixos durante a maior parte do ano.

A PetroRecôncavo tem em seu DNA a cultura da alta 
eficiência, e assim sendo, mantém os pré-requisitos para 
garantir a sua participação de mercado. Dizem que a 
palavra “crise” em chinês também significa oportunidade, 
pois são nesses momentos que aparecem as melhores 
chances de negócios, e precisamos estar preparados para 
aproveitá-las.  Foi num momento como este há 15 anos que 
a PetroRecôncavo foi criada.

Um bom 2015 para todos nós!

Rafael Cunha

É razoável para um produtor
altamente eficiente (como a Arábia 

Saudita) reduzir sua produção, enquanto 
os produtores de baixa eficiência 

continuam a produzir? Isto seria ilógico. 
Se eu reduzir, o que acontece com a 
minha participação de mercado? O 

preço irá subir e os Russos, os Brasileiros 
e os produtores de óleo de xisto dos 
EUA tomarão a minha parte ..... Nós 

queremos dizer ao mundo que os países 
de eficiência elevada são aqueles que 
merecem a participação de mercado. 

Este é o princípio de funcionamento em 
todos os países capitalistas.”

Ali Naimi - Ministro do Petróleo da Arábia 
Saudita – 21 de dezembro, 2014
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No dia 05 de janeiro foi realizada uma reunião com todos os 
colaboradores do Setor de Perfuração da PetroRecôncavo. 
Dentre os temas abordados, estavam os resultados de 2014 e 
a campanha de perfuração de 2015, mas o principal motivo da 
reunião foi o esclarecimento e divulgação do Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) que será implementado pela Sonda PR-04 
para promover a melhoria contínua e conseguir a certificação 
da Perfuração na ISO 9001.

Foram esclarecidos conceitos de Qualidade e Gestão da 
Qualidade e foi explicada a importância e os benefícios de se 
ter um SGQ na melhoria do processo. Além disso, foi divulgada a 
Política da Qualidade da Perfuração e os Objetivos da Qualidade 
para o ano de 2015. Para Paolla Delboni, “mapeando e organizando 
todos os nossos processos, executando nosso serviço com foco 
nos requisitos do cliente e seguindo uma política bem definida, 
nós conseguiremos atingir nossos objetivos para o ano de 2015”.

A reunião contou ainda com uma dinâmica de grupo e a 
participação de Iara Andrade, Analista de Pessoal do RH, para 
falar sobre os temas Motivação & Liderança.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001
SONDA DE PERFURAÇÃO PR-04 POLÍTICA DE QUALIDADE

•	Garantir a satisfação do cliente 
através da perfuração de poços para 
desenvolvimento de campos de 
petróleo com qualidade, assegurando 
atendimento aos requisitos do produto.

•	Assegurar a capacitação das pessoas 
para o desempenho de suas funções.

•	Promover o processo de melhoria 
contínua nas atividades de perfuração 
através do Sistema de Gestão da 
Qualidade.

OBJETIVOS DA QUALIDADE

•	Obter 90% de satisfação do cliente na 
entrega dos poços de desenvolvimento 
dos campos de petróleo em 2015.

•	Garantir o cumprimento de 97% do pro-
grama de treinamentos de procedimen-
tos operacionais relacionados à compe-
tência de suas funções até dezembro de 
2015.

•	Atingir o custo médio por pé perfurado 
de 170 US$/ft no final da campanha de 
2015 para os reservatórios Água Grande 
no Campo Cassarongongo.

•	Atingir o custo médio por pé perfurado 
de 173 US$/ft no final da campanha de 
2015 para os reservatórios Água Grande 
no Campo Mata de São João.

•	Reduzir em 10% o custo da manutenção 
da Sonda PR-04 no final da campanha 
de 2015 em relação à média realizada 
em 2014.

O site do PetroRecôncavo está com um novo layout. Além das 
funções que já existiam, agora o colaborador pode sugerir, criticar, 
denunciar ou até mesmo elogiar algo através do canal da Ouvidoria.

Os colaboradores poderão ter acesso às informações da empresa 
pelo canal de Notícias e saber mais sobre o projeto social da empresa 
através da aba de Responsabilidade Social. Na aba Pessoas, estão 
disponíveis os programas realizados pelo RH. A função de acesso ao 
contracheque continuará da mesma forma do site anterior.

Acessem www.petroreconcavo.com.br e não deixem de conferir!

NOVO 
SITE
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Durante os últimos 2 anos, a segurança na PetroRe-
côncavo vem sendo, cada vez mais, considerada um 
VALOR pela Companhia. O objetivo é que cada cola-
borador tenha consciência da importância do envolvi-
mento e dedicação pessoal que são necessários para 
que os acidentes sejam evitados.

Neste período, o setor de SSO iniciou um trabalho de 
mudança de cultura dos colaboradores para que os 
índices de incidentes e acidentes fossem reduzidos. 
A estratégia do trabalho desenvolvido partiu do prin-
cípio da consciência individual e fiscalização diária, 
afinal, em muitos casos os acidentes são gerados por 
uma sequência de desvios, e esses desvios ocorrem 
por pequenas falhas, como por exemplo: não dirigir de 
forma preventiva, com excesso de velocidade, desres-
peitar a sinalização de trânsito, realizar improvisações 
como utilizar uma marreta para soltar uma peça, man-
ter a área de trabalho sem organização, suja e mal si-
nalizada e/ou isolada, que também podem ocasionar 
acidentes.

Os desvios comportamentais estão diretamente re-
lacionados aos incidentes e acidentes (sem e com 
afastamento), portanto, o exercício diário de cada co-
laborador para que sejam evitados os desvios foram 
de grande importância no ano de 2014, quando re-
duzimos em 25% o número de acidentes com afasta-
mento, comparado com o ano de 2013. Esse índice é 
a prova do comprometimento e do processo de mu-
dança de cultura adotados pela Companhia que refle-
te diretamente na ação preventiva dos colaboradores. 

Precisamos garantir a segurança dentro do ambiente 
de trabalho e a consciência de cada colaborador é de 
fundamental importância. A meta para 2015 é redu-
zir ainda mais os índices na busca do zero acidente, e 
você, colaborador, ficará responsável para alcançá-la.

Seguem algumas dicas para evitar os desvios: 
• Não improvise ferramentas;
• Converse sempre com a sua liderança/supervisão;
• Siga as normas e procedimentos; 
• Na dúvida, PARE, não FAÇA;

Conforme Norma Regulamenta-
dora nº 05/78, que dispõe sobre a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente – CIPA, os membros da 
gestão 2014/2015 foram empossa-
dos no dia 16 de janeiro de 2015 du-
rante a reunião geral de segurança 
que ocorreu na Estação São Roque.

A CIPA tem como objetivo a preven-
ção de acidentes e doenças decor-
rentes do trabalho, de modo a tor-
nar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação da 
vida e a promoção da saúde do tra-
balhador.

Membros eleitos para nova gestão 
da CIPA

•	Marcio	Reis	-	Sonda de Perfuração

•	Heluiza	Moreira	-	SSMA
•	Gilmar	de	O.	Santos	-	Sonda de Completação

•	Mario	Dourado	-	Sonda de Completação

•	José	Eder	Oliveira	-	Sonda de Completação

•	Cristiano	S.	de	Souza	-	Suprimentos

•	Almir	Almeida		-	Manutenção

•	Sergio	Maluf	-	Sonda de Completação

•	Deborah	de	Assis	-	Manutenção

•	Daniel	Neto	-	Manutenção

•	Jorge	Pimenta	-	Controladoria

•	Luan	Ribeiro	-	Operação Sul

•	Taylor	Rezende	-	Operação Centro Norte

•	Jander		Deiró	-	Projetos

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA CIPA
2014
2015
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O ano de 2015 chegou e as estatísticas revelam que vivemos 
atualmente uma epidemia de lesões e mortes no trânsito. Dados 
atualizados do Ministério da Saúde mostram que, a cada hora, o 
trânsito mata mais de cinco pessoas no país.

Felizmente, nós, colaboradores da PetroRecôncavo encerramos 
o ano de 2014 sem acidentes de trânsito com vítima fatal, mas, 
conforme dados registrados no setor de segurança da Petro-
Recôncavo, em 2014 tivemos 17 acidentes com envolvimento 
de veículos. Isso representa 01 acidente a mais do que no ano 
anterior, quando na realidade temos o dever de trabalhar conti-
nuamente com a meta de reduzir esse número para zero.

No intuito de diminuir o tempo de exposição a risco, a PetroRecônca-
vo iniciou o ano de 2015 com uma proposta de diminuir o número 
de veículos da frota e incentivar o uso de veículo de forma comparti-
lhada para não sobrecarregar apenas um condutor.

Através da capacitação profissional (Oficina de Reciclagem) 
promovida pelo projeto Ciranda Viva Recôncavo, as comuni-
dades de Pedras, Flechas e Veadinho puderam confeccionar os 
brindes de final de ano que foram distribuídos para os empre-
gados da PetroRecôncavo.

A Oficina de Reciclagem foi ministrada pelos artistas plásticos 
Rodnei Costa e Olivan Ribeiro, com as aulas no período de 04 
meses e que teve como objetivo capacitar as alunas das co-
munidades para o trabalho artesanal e desenvolver a consci-
ência ambiental, a partir do reaproveitamento de resíduo da 
PetroRecôncavo (fardamento e fita das BCS).

A Oficina teve o apoio da Associação dos Produtores Rurais 
de Veadinho que cedeu sua sede para realização das aulas e o 
apoio dos colaboradores da PetroRecôncavo no transporte dos 
professores (em especial Albino Germano), foi fundamental.

Além de transformar um resíduo em um novo produto, as alu-
nas puderam ter a oportunidade de aprender a costurar e de-
senvolver uma nova técnica para geração de renda através do 
trabalho artesanal. Foram desenvolvidos dois modelos de bol-
sas e uma capa de cadernos. Para a aluna Mariangela Soares 
“Foi muito bom ver algo que seria jogado fora se transformar 
em um outro produto, nunca imaginei que pudesse fazer isso, 
a gente está com o projeto de montar uma cooperativa com 
esse material e poder crescer”.

Para 2015, o projeto pretende formar um grupo de trabalho 
com essas alunas das comunidades de forma que o aprendi-
zado desenvolvido não fique estagnado.

O colaborador que ainda não retirou seu brinde pode retira-lo 
na Estação São Roque. As alunas das comunidades esperam 
que vocês gostem do brinde.

BRINDES DOS FUNCIONÁRIOS SÃO CONFECCIONADOS 
PELAS COMUNIDADES DE PEDRAS, FLECHAS E VEADINHO

O primeiro passo é entender que acidente não acontece por 
acaso, por obra do destino ou por azar, mas sim provocado 
pelos condutores e a imprudência e o excesso de velocidade 
são as causas mais recorrentes.

Todo	acidente	é	evitável	e	para	focar	numa	conduta	adequada	
por parte dos condutores de veículos, daremos continuidade 
aos treinamentos de direção defensiva e iniciaremos campa-
nhas de prevenção de acidentes no trânsito onde mensal-
mente divulgaremos hábitos seguros que sejam capazes de 
prevenir acidentes com o objetivo de preservar vidas.

Campanha Direção Consciente 
Um hábito a ser cultivado.


