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Edição Especial Rio Oil & Gas 2018
Notícias em Destaque
Atuação integrada da Firjan pela indústria fluminense
Com a retomada da indústria, a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional e a realização de novos leilões neste ano e no
próximo, a expectativa do segmento é de um cenário positivo em 2019. Atualmente, o mercado de óleo e gás nacional tem a maior janela de
oportunidade em anos, tendo em vista as recentes mudanças que permitiram uma nova visão estratégica dessa indústria. Diante desse cenário e
pensando no desenvolvimento das empresas fluminenses, a Firjan participa, entre 24 e 27/09, da Rio Oil & Gas, principal encontro de petróleo e
gás da América Latina.
Durante os quatro dias de atividades, a federação, em parceria com a ONIP, está promovendo a integração entre companhias nacionais e
internacionais, com uma programação para atender empresas de todos os portes, em especial pequenas e médias. De acordo com Karine Fragoso,
gerente de Petróleo, Gás e Naval da federação, todo o encadeamento produtivo do mercado de P&G está sendo atendido pela Firjan. “Estamos
realizando diversas iniciativas, voltadas para todos os elos dessa indústria”, informa. A expectativa é realizar 70 reuniões até o fim da feira.
Em seu estande, a Firjan recebe as delegações estrangeiras e as caravanas empresariais do interior do estado. Também estão à disposição do
público as duas publicações da Firjan: o Anuário da Indústria de Petróleo no Rio de Janeiro – 2018 e o Ambiente Onshore de Petróleo e Gás no
Brasil 2018, além do lançamento da nova edição da revista Firjan Petróleo.
Entre as atrações no estande da Firjan, estão os óculos de realidade virtual, que apresentam a rede de Institutos de Tecnologia da Firjan SENAI e
as unidades da Firjan SESI. “Os óculos foram desenvolvidos pelo Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e Simulação da Firjan SENAI, com
objetivo de levar conforto aos nossos clientes. Com eles, mostramos nossas operações e soluções tecnológicas e de qualidade de vida sem precisar
visitar os estabelecimentos”, destaca Carlos Magno, gerente geral de Negócios da federação.
Ao lado do estande, unidade móvel da Firjan SENAI exibe demonstrações de processos de
soldagem. “A iniciativa mostra que a federação tem capacidade de levar a unidade operacional
para dentro do parque fabril do empresário, em todo o estado do Rio”, observa Magno.

Indicador de Custos de E&P
Heber Bispo, especialista de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, apresentou, no Congresso Oficial, o
artigo técnico “Estruturação de indicador de custos da atividade de exploração e produção no
Brasil”. O estudo ajuda a demonstrar a viabilidade econômica na produção de petróleo,
principalmente em decorrência da queda em 60%, em 2014, do preço do barril de petróleo
(caindo do patamar de US$ 100 por barril para cerca de US$ 30). A metodologia consiste em
analisar os gastos dedutíveis declarados nos campos e disponibilizados pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
De acordo com ele, a conclusão foi que, quando há a queda do preço de barril, é preciso
melhorar a eficiência para continuar tendo lucro. Em contrapartida, é possível observar que os
gastos governamentais, como são proporcionais ao faturamento, se reduzem, ao mesmo tempo
em que o gasto com equipamentos e tecnologias, alinhados ao desenvolvimento do projeto, tem
aceleração para depois, com a inovação e aumento da produtividade, começar a reduzir
drasticamente. “Ou seja, mesmo com o preço do barril mais baixo, é possível garantir a
viabilidade econômica dos projetos ao adotar tecnologias mais eficientes”, explicou Bispo
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Outras Notícias em Destaque
Barril sobe, mas petroleiras querem manter custo baixo
Fonte: Valor Econômico - 26/09/2018

Gas Natural Fenosa propõe mercado livre compulsório de gás
Fonte: Brasil Energia - 25/09/2018

BNDES eleva meta de venda de participações
Fonte: Valor Econômico - 26/09/2018

Brasil tem mais de 60 plataformas com mais de 25 anos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/09/2018
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