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Neste mês de junho celebramos o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, que tem como objetivo principal chamar a atenção 
de todas as esferas da população para os problemas ambientais 
e para a importância da preservação dos recursos naturais. A 
Sustentabilidade é um dos princípios que guiam a nossa atuação 
e aproveitamos esta data para uma reflexão sobre o tema e para 
divulgarmos nesta edição algumas ações patrocinadas pela 
Companhia.
Fazendo a união do Dia Mundial do Meio Ambiente com os 
tópicos de trabalho em equipe e liderança tratados em nossas 
últimas edições deste jornalzinho, coloco a seguinte reflexão 
sobre o conceito de interdependência:

Aproveitamos também para afirmar nosso compromisso em 
seguir os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, que 
é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa voluntária do 
mundo.

DireitoS hUMANoS
1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente; e
2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes 
direitos.

trAbAlho
3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório;
5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e
6. eliminar a discriminação no emprego.

Meio AMbieNte
7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais;
8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; e 
9. incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis.

CoNtrA CorrUPção
10. As empresas devem combater a corrupção em todas as 
suas formas, inclusive extorsão e propina.

Que o nosso ecossistema permaneça em equilíbrio e prospere.
rafael Cunha

      Um ecossistema é formado por todos os 

animais, plantas e matéria inanimada em um local 

específico, como uma floresta ou um lago. Todos 

os elementos estão interconectados numa rede 

de relacionamentos. Todos os processos de vida 

interdependem uns dos outros. O sucesso do 

sistema como um todo depende do sucesso de seus 

elementos individuais. E o sucesso de cada elemento 

depende do sucesso do sistema todo.

A integração dos vários elementos do ecossistema é 

um pré-requisito fundamental para que ele mantenha 

sua saúde e vigor frente aos desequilíbrios vindos 

de fora. Quando os fluxos entre os elementos do 

ecossistema são mantidos, os diversos indivíduos são 

capazes de assimilar os impactos e choques vindos 

de fora. Quando os fluxos estão interrompidos ou 

prejudicados, os impactos atingem mais fortemente 

alguns indivíduos que, ao eventualmente deixarem 

de existir, colocam em risco a existência do 

ecossistema como um todo.”

oscar Motomura – Amana-Key
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OPERAÇÃO SONDAS 

o Setor de Sondas passou recente-
mente por uma grande reestruturação 
para se adequar ao cenário atual de sus-
pensão da perfuração de novos poços e 
otimização dos trabalhos de Wellservice 
e Workover que culminaram com a para-
da de uma Sonda de Produção e da Son-
da de Perfuração. 

Dentre as mudanças, a mais relevante 
foi a integração do Setor de Sondas de 
Perfuração e Workover com o Setor de 
Sondas de Produção, para otimização 
dos recursos e consequente redução de 
custos operacionais. 

o novo Setor de Sondas está trabalhando 
com bastante foco para melhorar a 
performance de custo e de segurança 
das atividades, a equipe está empenhada 
em revisar os procedimentos, participar 
e realizar treinamentos, fortalecer as 
reuniões de segurança, realizar reuniões 
pré-operacionais, melhorar a integração 
com os outros setores e acompanhar 
ainda mais de perto os indicadores e 
metas setoriais e corporativas. 

os indicadores de performance (tempo 
improdutivo operacional – tioP) e o mé-
todo de análise do tempo e movimentos 
que eram utilizados na Sonda de Perfura-

ção, passaram a ser aplicados também nos serviços de Wellservice e Workover, o que 
possibilitará a identificação e entendimento das deficiências destas atividades para se 
buscar o tratamento de forma eficaz. os demais indicadores de trabalho para o ano 
de 2015 foram mantidos.

Paolla Delboni, Coordenadora de Sondas, ressalta a importância do trabalho em 
equipe “Acredito que para alcançarmos nosso objetivo temos que investir nas pessoas 
como centro da estratégia, temos que melhorar o trabalho em equipe, construir um 
nível de supervisão mais participativo e instigar a colaboração de todos na tomada de 
decisões. Nosso maior objetivo é gerar valor para a empresa. ”

Anderson Gomes, engenheiro de Workover e Perfuração, acrescenta ainda que “A nova 
estrutura do setor de Workover trabalha sempre em busca da realização de projetos 
visando a melhor qualidade, custo e segurança com o novo cenário econômico da 
Companhia. A equipe trabalha distribuindo e aperfeiçoando as atividades. A crise do 
setor petroleiro se transforma em oportunidade, pois buscamos novos métodos e 
novas tecnologias que viabilizem os projetos do setor sempre com o pensamento no 
crescimento da Petrorecôncavo. Quem tem o pensamento de dono do negócio vai ser 
bem sucedido profissionalmente e, consequentemente, na vida pessoal almejando tudo 
aquilo que sonhou em ter na vida”. 
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No período de 25 a 27 de maio de 2015, foi realizado um 
workshop com os times da operação, engenharia de reservatórios, 
geologia, sondas, projetos, com a participação do Consultor 
interno Sérgio Maluf e do Membro do Conselho de Administração 
e Vice-Presidente de operações da PetroSantander, troy Finney.

o workshop foi intenso e bastante produtivo, pois foram levantadas 
oportunidades relevantes para o aumento de produção e/ou a 
manutenção dos níveis de produção atuais e a dinâmica de sua 
realização possibilitou uma análise de todos os campos operados 
pela Companhia.

A condução do workshop por troy Finney trouxe uma visão externa 
que sempre possibilita uma avaliação de forma mais ampla de 
novas oportunidades a serem analisadas pela Companhia.

“Fica claro e evidente que quando os times se comprometem 
a trabalhar em equipe buscando objetivos comuns existe 
uma espiral crescente de produtividade e de alinhamento 
estratégico” complementa Silas oliveira, Superintendente de 
operações. 

os resultados do trabalho foram compilados em projetos de curto 
e longo prazos para serem avaliados e executados dentro da 
lógica de economicidade e desenvolvimento da performance dos 
reservatórios da Companhia. 

os trabalhos desenvolvidos em equipes multidisciplinares têm 
agregado valor ao negócio da Companhia e podem elevar os 
níveis de competência e gerenciamento dos nossos Campos a um 
patamar de excelência e de alto desempenho.

Estamos no 
caminho 

certo e juntos 
poderemos 

alcançar grandes 
resultados.

FiElD REviEw – REviSÃO DOS CAmPOS POÇO A POÇO

em atendimento ao Programa de Gerenciamento de 
resíduos Sólidos – PGrS da Petrorecôncavo, o Setor de SSMA 
tem a prática de segregar os resíduos na origem, acondicionar, 
coletar e transportar internamente (PDr), fazer a estocagem 
temporária, reutilizar e reciclar quando possível, transportar 
e fazer a destinação final de acordo com a classificação por 
tipo dos resíduos para empresas devidamente licenciadas nos 
órgãos ambientais que darão o tratamento específico para 
cada um dos resíduos gerados.

recentemente, a boa prática foi aperfeiçoada com o controle 
e coleta das sucatas através de trabalho em equipe realizado 
pelo Setor de Suprimentos em parceria com os setores de 
SSMA e Manutenção, que fortaleceu ainda mais as ações de 
sustentabilidade dentro da Companhia. 

todo o programa de substituição de linhas, controlado pelo 
SieM, passou a ser enviado para o setor de SSMA com a 
identificação dos materiais que serão trocados para que sejam 
cumpridos os procedimentos de praxe.

Gestão Sustentável Com isso, foi implementado um controle sobre o volume 
de sucata ferrosa gerada que permite o reaproveitamento 
e a destinação correta dos materiais que deixaram de ser 
acondicionados incorretamente no meio ambiente.

A gestão não é somente na sucata ferrosa decorrente 
de substituição de linhas, mas também no recolhimento 
das válvulas, conexões e demais materiais ferrosos 
(parafusos, chapas, cantoneiras, vigas, sucata de unidade 
de bombeio/ cabeçote, etc.) e outros materiais aplicados 
nas manutenções, como madeira, embalagem dos 
lubrificantes/óleos/graxas/solventes/tintas/etc., plásticos e 
demais resíduos. 

Para ações semelhantes, é imprescindível que todos 
saibam o significado dos 5 rs (repensar, reduzir, recusar, 
reutilizar e reciclar) que devem ser seguidas não somente 
na Petrorecôncavo, mas em nossas vidas: rePeNSAr se é 
realmente necessário gerar um resíduo, depois, verificar 
a possibilidade de reCUSAr algo que se tornaria um 
resíduo, após, pensar em todas as maneiras de reDUZir a 
geração de resíduos, posteriormente, reAProVeitAr tudo 
o que for possível, e só depois pensar em enviar materiais 
para reCiClAGeM. 
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SEmANA DO mEiO AmBiENTE

o Dia Mundial do Meio Ambiente é 
comemorado em 5 de junho. A data 
foi recomendada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 
realizada em 1972, em estocolmo, na 
Suécia e o governo brasileiro também 
estabeleceu que neste período em 
todo território nacional se promovesse a 
Semana Nacional do Meio Ambiente que 
tem por finalidade apoiar a participação 
da comunidade nacional na preservação 
do patrimônio natural do País.

em comemoração pela passagem da 
Semana Nacional do Meio Ambiente, 
a Petrorecôncavo distribuiu aos seus 
colaboradores uma muda de planta 
nativa da região de Catu que foram 
plantadas em proteções de roscas das 
linhas de fibra de vidro, utilizadas nas 
operações da Petrorecôncavo, que 
seriam descartadas e puderam ser 
reutilizadas como vasos de plantas.  

os brindes foram confeccionados na sede da Associação dos Pequenos Produtores 
rurais de Veadinho com integrantes das comunidades de Pedras e Veadinho no 
âmbito do Projeto Ciranda Viva recôncavo promovendo geração de renda local. 

o Dia Mundial do Meio Ambiente personaliza questões ambientais e possibilita a 
cada um perceber não somente sua responsabilidade, mas também o poder de se 
tornar um agente para a mudança, apoiando uma forma de desenvolvimento mais 
justa e sustentável.

Aproveite sua muda para repensar sobre quais atitudes 
você pode ter para preservar o Meio Ambiente. 

SE LIGUE NA DICA DA CIPA.
SEGUrANçA é SUA rESPoNSAbILIDADE!! !

USE o CINto!

SiTE 
PETRORECÔNCAvO

Para os colaboradores que ainda não acessaram o 
novo site da Companhia, seguem as dicas:

>> Você tem possibilidade de baixar todas as 
edições do PetroNotícias, basta acessar a aba 
PORTAIS – PETRONOTÍCIAS e clicar na edição 
desejada.

>> Você pode conferir o vídeo com todas as 
atividades realizadas pelo Ciranda Viva Recôncavo 
em 2014, basta clicar na aba RESPONSABILIDADE 
SOCIAL – CIRANDA VIVA RECÔNCAVO – VÍDEOS.

Vale a pena conferir!!!!


