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Os próximos meses prometem ser desafiadores 

tendo em vista a atual conjuntura externa, onde se 

nota a união de duas fortes crises: (i) a volta na queda 

das cotações do barril de petróleo para abaixo dos 

US$50 por conta da continuidade da sobreoferta 

de petróleo no mundo puxado pelo aumento da 

produção nos países da OPEP, pelo acordo nuclear 

com o Irã e o fim do embargo ao petróleo deste 

país e pela desaceleração econômica da China; (ii) 

a grave crise política e econômica no Brasil, com 

uma forte aceleração da inflação e do desemprego, 

disparada do dólar e das tarifas de energia, tudo 

isso potencializado pelas incertezas oriundas da 

operação Lava-Jato.

Como reagir a este cenário? Proponho que 

reforcemos ainda mais a busca pela excelência 

operacional, que em termos simplificados é uma 

filosofia que reúne uma série de boas práticas com 

uma forte ênfase na melhoria contínua e com a 

aspiração de ser o melhor. A excelência operacional 

não diz respeito apenas à eficiência nas operações, 

mas também à busca de se fazer tudo com o 

menor custo, melhor qualidade e sempre de forma 

sustentável. Para alcançar a excelência operacional, 

é necessário ter uma cultura organizacional forte 
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e promover a sinergia entre os diversos setores 

operacionais, com o apoio das áreas de suporte. 

Ajuda em muito nesta busca nos espelharmos no 

“Lean Thinking” (ou Mentalidade Enxuta), que é uma 

filosofia e estratégia de negócios para aumentar a 

satisfação dos clientes através da melhor utilização 

dos recursos. A gestão enxuta busca: (i) especificar 

o que é valor; (ii) alinhar, na melhor sequência, as 

ações que criam valor; (iii) realizar essas atividades 

sem interrupção; (iv) sempre que alguém as 

solicitar; e (v) realizá-las de forma cada vez mais 

eficaz, ou seja, fazer cada vez mais com cada vez 

menos, identificando e sustentando melhorias nos 

processos, por meio do envolvimento de pessoas 

qualificadas, motivadas e com iniciativa. Visto de 

outra forma, é o mesmo que eliminar do nosso dia 

a dia tudo aquilo que não gera valor, mas consome 

nosso tempo e recursos. Tenho certeza de que cada 

um de nós conseguirá enxergar oportunidades de 

melhorias se olharmos com atenção e que a soma 

destas pequenas melhorias acabará fazendo uma 

grande diferença no todo.

Obrigado,

Rafael Cunha
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Programa dE ExcELência Em 
Lubrificação PEtrorEcôncavo

Está sendo implementado pelo Setor 
de Manutenção, através da Engenharia 
de Confiabilidade de Dinâmicos com o 
acompanhamento do Consultor Paulo 
Mari, um Programa de Excelência em Lu-
brificação que tem como objetivo manter 
a integridade dos equipamentos, reduzir 
custos sem comprometer a disponibilida-
de, segurança e confiabilidade dos ativos. 

Através da análise de lubrificantes, é 
possível detectar um potencial de falha 
com até seis meses de antecedência, o 
que aumenta a disponibilidade a custos 
competitivos. A previsão é que o programa 
seja completamente implementado até 
dezembro de 2016.

Na primeira quinzena do mês de agosto, o 
Programa foi apresentado para a Diretoria 
e nessa oportunidade foi também 
apresentado o programa RCM (Reliability 
Centered Maintenance), que também 
está em implantação,  identificando o 
objetivo, metodologia e aplicações na 
Petroreconcavo e realizada a entrega dos 
certificados do treinamento realizado no 
mês de junho para os colaboradores da 
Manutenção e Operação.

Estratégia Sistêmica para Excelência

Principais ações em implementação:

• Formação de equipes dedicadas nas áreas Sul e Centro/Norte abrangendo as 
sondas com priorização nos equipamentos críticos;
• Padronização dos lubrificantes, equipamentos e sobressalentes de lubrificação 
com melhor qualidade;
• Busca pelo envolvimento de toda equipe, incluindo a execução e operação para 
viabilizar o sucesso do programa.
• Confirmação através de fluxos de trabalho a orientação e qualidade da lubrificação.

Principais resultados associados a uma lubrificação adequada:

• Redução do consumo de energia através da redução do atrito;
• Economia de custos de manutenção de reparo e troca de componente e redução 
no consumo de materiais;
• Economia de custos com perdas consequentes de “máquina parada” dependendo 
do tipo de falha e do tipo de indústria;
• Economia de investimento devido às altas taxas de utilização e elevada eficiência 
do ativo;
• Economia de investimento através do aumento de vida útil do equipamento;
• Aumento na confiabilidade e disponibilidade dos ativos;
• Redução no consumo de combustíveis e lubrificantes;
• Menor utilização de mão de obra por demanda provocada;
• Minimização de impacto no meio ambiente.
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Após o fechamento de um semestre, é o momento para 
avaliar os resultados corporativos alcançados.  A Companhia 
definiu cinco indicadores chave para acompanhamento: 
saúde e segurança, produção, geração de caixa, incremento de 
reservas e custo de produção. 

No primeiro semestre, fomos ajudados por fatores externos. O 
valor do barril de petróleo cotado no mercado internacional 
apresentou um comportamento superior ao previsto no início 
do ano. Da mesma forma, a cotação do dólar também nos 
ajudou nos primeiros seis meses de 2015.

Os indicadores de saúde e segurança envolvem aspectos como 
quantidade de acidentes e inspeções de segurança realizadas. 
No primeiro semestre, essas metas não foram alcançadas, mas, 
com a conscientização dos colaboradores, é possível virar esse 
jogo até o final de 2015.

Problemas operacionais não permitiram que a meta de 
produção fosse alcançada. No primeiro semestre, a produção 
realizada ficou 6% inferior à orçada. Por outro lado, um controle 
eficiente nos gastos permitiu que os custos por barril ficassem 
abaixo do previsto para a primeira metade do ano, embora 

Pensando em você, colaborador PetroRecôncavo, 
preparamos uma novidade! Com objetivo de melhorar o nível 
de atendimento e de cobertura, temos o prazer de informar 
que a partir de agosto de 2015, todos os segurados cadastrados 
no plano Essencial Plus serão migrados para o Premium Plus. 
Importante apresentar que o empregado não sofrerá nenhuma 
alteração no valor do desconto feito em folha de pagamento, 
ou seja, permanece R$ 4,50 por vida. 

Possibilidade de Upgrade 
A PetroRecôncavo também estará disponibiliza uma outra 
modalidade de atendimento odontológico através do plano 
Premium TOP. 
A adesão ao Premium TOP é opcional, mediante solicitação 
do empregado junto ao Setor de Recursos Humanos. Seguem 
abaixo informações sobre esse plano:

Na mudança de plano do titular, é obrigatória a migração 
de todo o grupo familiar para o novo plano escolhido. Para 
quem optar em migrar para o Plano Premium TOP, o valor a 
ser descontado por pessoa será R$ 49,00. A adesão desse novo 
plano deverá ser feita até dia 30/09/2015.

Para maiores informações, consulte o setor de Recursos 
Humanos.

muito próximo ao orçamento.

O indicador que mede a eficiência do capital alocado, através 
do valor do barril de reserva provada desenvolvida agregado, 
também teve um desempenho positivo nesse período. Esse 
resultado é consequência de boas escolhas nos investimentos 
realizados, tanto no controle de gastos, como nos projetos de 
workover.

Por fim, a geração livre de caixa também apresentou um 
resultado satisfatório, sobretudo por conta dos fatores externos 
que nos ajudaram no primeiro semestre já mencionados acima.

É importante salientar que, da mesma forma que esses fatores 
nos ajudaram nesse período, as perspectivas para o segundo 
semestre não são das melhores. A cotação do petróleo Brent 
no dia 24 de Agosto de 2015 estava em US$43,51, uma queda 
superior a US$10 em relação à média de Julho de 2015. Não há 
indicativos de recuperação no curto prazo. Portanto, se o nosso 
comprometimento com os indicadores chave da Companhia 
foram essenciais para o bom resultado observado no primeiro 
semestre, ele será ainda mais importante para o encerrarmos 
bem o ano de 2015.

mudanças no PLano odontoLógico!
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Prêmio iEL dE Estágio

O Prêmio IEL de Estágio surgiu em 2004, por uma iniciativa 
do IEL/BA em parceria com o Fórum de Estágio da Bahia, com 
o objetivo de identificar as boas práticas de estágio na Bahia e 
incentivar a busca de excelência em programas de estágio a 
partir do reconhecimento de todos os envolvidos no processo: 
o estudante, a instituição de ensino e a empresa. 

Assim, além das empresas com melhores práticas de atração, 
desenvolvimento e retenção de estagiários, também visa 
premiar os estudantes que se destacam e as instituições de 
ensino que apoiam e incentivam a prática de estágio durante 
a formação acadêmica dos alunos, de acordo com a Lei 
11.788/2008, que rege o processo de estágio.

Em sua primeira participação, a PetroRecôncavo foi finalista 
tanto na premiação de Empresa Destaque, quanto na categoria 
de Estagiário Destaque.

Na categoria Empresa Destaque, em que foi avaliada a gestão 
das práticas do programa de estágio, com a participação de 

empresas públicas e privadas, além de entidades do terceiro 
setor de todo o Estado, a PetroRecôncavo foi premiada com a 2ª 
colocação na categoria Empresa de Médio Porte, ficando atrás 
somente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

Na categoria Estagiário Destaque, entre os 05 finalistas, 02 são 
estagiários da PetroRecôncavo, Bruno Rafael Cruz Gonçalves, 
estudante do curso Técnico em Segurança do Trabalho, e Ka-
tiucia Nascimento dos Santos, estudante de Administração de 
Empresas, que concorreram com estagiários de empresas de 
todos os portes. 

O resultado dessa premiação reflete o bom trabalho de 
promoção do desenvolvimento de jovens talentos da 
PetroRecôncavo, mas sabemos que isso é só o começo e que 
podemos evoluir muito mais!

Parabéns para a PetroReconcavo, mas, principalmente, aos 
estagiários Katiucia e Bruno, pela grande conquista!

Katiucia e Bruno, obrigada pela grande conquista!

SIPAT 2015 
Neste ano a SIPAT fará uma ação diferenciada de 21 a 24 de 
setembro, fique atento a programação, você não pode perder!


