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Final de ano, momento de reflexões e de pensar nas lições 
aprendidas e nos planos para o futuro. 

Sem dúvidas, vivemos um momento difícil no nosso país e, em 
particular, na nossa indústria de petróleo e gás. Olhando um 
pouco para trás, vemos que tivemos um ano desafiador em 
que foi necessário tomar medidas duras e dolorosas, na medida 
em que fomos forçados a reduzir nosso ritmo de investimento, 
mas não ficamos satisfeitos com essa situação e temos certeza 
absoluta de que ela não perdurará por muito tempo, pois 
queremos e voltaremos a crescer!

Entretanto, foram justamente algumas dessas medidas que 
acabaram por garantir a manutenção da competitividade e solidez 
econômica da nossa Companhia, o que garante, no longo prazo, 
mais segurança e oportunidade para todos nós, tendo em vista que 
o que está em jogo na indústria de petróleo é uma competição entre 
produtores que se julgam mais competitivos (principalmente Arábia 
Saudita) e outros cujos projetos demandam altos investimentos 
e/ou custos operacionais (como o shale oil nos Estados Unidos, 
projetos em águas profundas em geral, etc.) que os tornam menos 
competitivos. 

Nesse cenário, precisamos nos manter ainda mais competitivos 
nessa indústria para voltarmos mais saudáveis e capazes de 
realizar um novo ciclo de investimentos.

O colapso do preço do petróleo tem comprimido 
as empresas de energia e países que estavam 
apostando em retornos mais elevados. Aqui 
está quanto custa, em média, para produzir 
um barril de petróleo nas 20 maiores nações 
produtoras de petróleo.

Com todas as dificuldades, trabalhamos como uma equipe para 
tornarmos, cada vez mais, essa empresa produtiva e sustentável. 
Continuamos investindo na melhoria das nossas instalações, nas 
condições de segurança operacional e na implementação de 
processos, sistemas e controles que irão nos permitir melhorar 
ainda mais nosso nível de segurança e aderência regulatória. 
Sabemos que ainda há muito a fazer, mas não permitiremos 
qualquer retrocesso nesse sentido. A PetroRecôncavo já é um 
exemplo para a indústria em termos de produtividade e será, 
cada vez mais, exemplo de operação segura e sustentável. O 
apoio de vocês, na consciência de segurança de cada um e dos 
seus colegas, nas inspeções e auditorias e na indicação de pontos 
de melhoria é parte essencial desse projeto.

Creio que temos inúmeros motivos para nos orgulharmos dessa 
organização e acredito que ainda teremos um papel transformador 
na nossa indústria. Aqueles que conjuguem dessa crença, devem 
procurar entender o modelo proposto e, literalmente, vestir a camisa 
da empresa com sentimento de dono para entender algumas 
medidas adotadas que buscam fortalecer nosso posicionamento 
para estarmos prontos a colher os frutos e as oportunidades 
advindas desse processo. Estou aberto a conversar com cada um 
de vocês sobre essas oportunidades e o que elas podem significar 
para esta empresa, para vocês e para a sociedade como um todo. 

Marcelo Magalhães
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A destruição de orquídeas, a morte 
de animais e o impacto sobre as nas-
centes são apontados como as prin-
cipais consequências dos incêndios 
espalhados pelo Parque Nacional da 
Chapada Diamantina. Estima-se mais 
de 30 mil hectares de vegetação atin-
gidos pelo fogo entre os municípios de 
Andaraí, Ibicoara, Itaetê, Lençóis, Mu-
cugê e Palmeiras. 

Sensibilizada com o tema, a PetroRecôn-
cavo realizou uma doação para o grupo 
Brigada de Resgate Ambiental de Len-

petroreCônCaVo Faz doações para 
a Brigada da Chapada diamantina

Descrição Qtd
PERNEIRA RASPA COURO PARA SOLDA FIVELA METALICA TIRA RASPA 25
COTURNO MARLUVAS Nº 47 PRETO 2
COTURNO MARLUVAS Nº 44 PRETO  15
CALCA EM BRIM COR VERDE Nº 56 15

CALCA EM BRIM COR AZUL 1111 COM BORDADO E FITA REFLETIVA N 56  10

CALCA EM BRIM COR VERDE No 36 10

COLETE LARANJA 1012 PARA COODENADOR DE BRIGADA  10

COLETE AMARELO 1029 PARA LIDER DE BRIGADA 10

MASCARA PFF2 COM VALVULA AIR SAFETY C.A.10371 30

CAPACETE ABA TOTAL VERMELHO TIPO I CLASSE B COM JUGULAR E CARNEIRA 50

çóis (BRAL), que promove a campanha 
#chapadasemchamas e segue em alerta 
durante 24 horas para tentar solucionar 
a situação de emergência do local.

A empresa fez o levantamento dos 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) que continha em estoque, com 
baixo consumo e em bom de estado 
de uso, e com o apoio técnico do En-
genheiro de Segurança, Paulo Correia, 
foram avaliados a serventia destes 
equipamentos para o a ação do grupo 
da BRAL, foram doados os itens abaixo. 

As doações chegaram ao seu destino 
através do apoio da empresa de ônibus 
Real Expresso, que contribui com a logís-
tica das doações para região da chapada.

É mais uma ação de sustentabilidade 
da PetroRecôncavo auxiliando à mini-
mizar os impactos negativos que esse 
incêndio está causando para o ecossis-
tema do Estado da Bahia, os colabora-
dores que quiserem contribuir podem 
entrar em contato com Marta, da BRAL. 
contato: (75) 99857-3161
facebook.com.br/bralchapada. 

Seja mais um voluntário!
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Através da capacitação profissional dis-
ponibilizada no 2º semestre de 2014, o 
projeto social Ciranda Viva Recôncavo con-
seguiu formar um grupo de trabalho que, 
neste ano de 2015, confeccionou os brin-
des de final de ano da PetroRecôncavo. 

Diferente do modelo proposto no ano de 
2014, em que a Oficina de Reciclagem foi 
mais uma atividade e os brindes foram feitos 
como produto final das aulas, em 2015 a tur-
ma deu continuidade ao trabalho para pro-
duzir os brindes e receber pela produção. 

A essência da produção continuou a 
ser o reaproveitamento de resíduo (far-
damentos que seriam descartados) e 
geração de renda local. Além de apoiar 
o grupo de trabalho, a PetroRecôncavo 
disponibilizou a consultoria dos artistas 
plásticos, Rodnei Costa e Olivan Ribeiro, 
para elaborar novos modelos de bolsas 
na espaço do Ciranda Viva.

Esse ano, os colaboradores poderão es-
colher entre 3 modelos diferentes: porta 
garrafas, porta laptop ou bolsa multifun-

Ciranda ViVa reCônCaVo gera 
renda para a Comunidade

Fale ConosCo A PetroRecôncavo disponibiliza um canal de comunicação criado para atender 
as partes interessadas que estejam relacionadas às suas atividades: colaboradores 
(próprios e terceirizados), fornecedores, comunidades do entorno, superficiários, 
sindicatos, órgãos governamentais, imprensa, etc.

O atendimento desse canal de comunicação se dá por ligação gratuita, presen-
cial, email ou através do site da Companhia.

Para não haver dúvidas quanto a segurança da informação, a PetroRecôncavo 
optou por contratar um sistema independente e especializado no recebimento 
de manifestações que possibilita que todas as manifestações, sejam de denún-
cias ou não, sejam identificadas como “Aberta”, “Sigilosa” ou “Anônima”.

As manifestações identificadas como “Anônimas” não demandam sequer a in-
clusão dos dados do denunciante. Obviamente, a falta de inclusão dos dados 
do manifestante impossibilita uma resposta automática após a conclusão desse 
processo, mas o manifestante recebe um código para acompanhar a resposta 
também via site.

Diferente das “Anônimas”, as manifestações “Sigilosas” são aquelas em que o ma-
nifestante inclui seus dados que são mantidos em sigilo e é garantida uma res-
posta no final do processo.

Tratar sua manifestação com independência, isenção e ética é nosso compro-
misso e sua participação é fundamental nesse processo, portanto, Fale Conosco.

cional, “Ao invés de estarmos pagando 
para um outro fornecedor estamos for-
talecendo esse grupo e possibilitando 
uma melhoria na qualidade de vida des-
sas mulheres. Essa ação permite o fecha-
mento de um ciclo do Ciranda Viva, onde 
conseguimos claramente ter início, meio 
e fim da atividade, agora cabem a elas da-
rem continuidade ao trabalho e buscarem 
novas demandas”, complementa Ganesha 
Melo – Analista de Responsabilidade So-
cial e incentivadora da atividade. 
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CapaCitação in Company - oil Field 
manager (oFm)

Em épocas de desaceleração econômica, muitas empresas 
optam por cortar treinamentos de pessoal no intuito de reduzir 
custos. 

A PetroRecôncavo entende que o treinamento de seus 
colaboradores faz toda a diferença na busca por produtividade, 
inovação e soluções para desenvolver novas oportunidades. 
Nesse sentido, optou por manter os programas de 
desenvolvimento de pessoas, pois colaboradores qualificados 
promovem melhorias em processos que podem impactar 
positivamente os resultados, mas os realizar de forma otimizada.

Ao invés de enviar seus engenheiros para realizar treinamentos 
no exterior, como era feito anteriormente, optou por investir 
na contratação de uma licença de uso do software OFM (Oil 
Field Manager) da Schlumberger e realizar capacitação in 

company dos seus engenheiros de Produção e de Engenharia 
de Reservatórios no manuseio e desenvolvimento do software 
adquirido.  
A capacitação in company, além de reduzir custos, possibilita 
outros benefícios como facilidade para participação de toda 
a equipe, ajuste de carga horária, liberdade para discussões 
estratégicas da Companhia, foco em conteúdos específicos, 
discussões sobre situações reais da empresa, aumento de 
massa crítica na empresa e adaptação do treinamento de 
acordo com o grau de conhecimento da equipe.

Foram realizados no período de 23/11/2015 a 04/12/2015 no 
escritório administrativo da Companhia, treinamentos específicos 
para implantação e utilização do software OFM que é uma 
solução utilizada hoje por mais de 300 operadoras de petróleo 
no mundo para gerenciamento de poços e reservatórios. 

Com essa capacitação, os engenheiros 
terão mais uma ferramenta de trabalho que 
permitirá o acompanhamento, analises e 
monitoramento da produção de forma mais 
dinâmica, otimizando o tempo de avaliação e 
aumentando a produtividade da empresa.

O fim do ano é sempre um bom 
momento para pensarmos um pouco 
sobre a vida, lembrar das maravilhas 

que temos, agradecer. 
Que este novo ano chegue com 
muita saúde e coragem, pois 

assim já temos o suficiente para 
conseguirmos todo o resto. 

Que também nunca nos falte 
trabalho e que a nossa equipe 

continue por muito anos prezando 
sempre pela amizade!
Feliz Ano Novo!


