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Força política X novas regras
de conteúdo local
Em encontro realizado ontem,
5 de abril, os representantes da indústria e dos trabalhadores da cadeia produtiva de petróleo e gás solicitaram ao
presidente do Senado, Eunício Oliveira,
sua intermediação a fim de conseguir
uma reunião entre as categorias e o
presidente Michel Temer visando tratar

sobre as novas regras de conteúdo local. A expectativa é que a força política impeça que seja adotada a redução
de percentuais de Conteúdo Local (CL),
na 14ª rodada de licitações de blocos
exploratórios de petróleo e gás natural, que devem acontecer no mês de
setembro deste ano.

Estudos sísmicos buscam petróleo
De acordo com a Secretaria Nacional de Energia do Panamá (SNE), o
governo do país aprovou a realização
de estudos sísmicos no mar do país
para determinar estoques de petróleo
e gás natural. O levantamento geofísico será realizado a cerca de 15 quilômetros da costa nas primeiras áreas
de análise classificadas com potencial

de existência de ativos em hidrocarbonetos. Cinco empresas que fornecem
serviço de geofísica na plataforma terão exclusividade sobre os estudos na
área, que inclui a costa do Pacífico e do
Caribe panamenho. Segundo informações, as empresas fizeram um investimento em estudo sísmico 2D de cerca
de 87 milhões de dólares.

Conteúdo local
e Temer

Perspectivas do
Petróleo

A questão sobre o percentual
de conteúdo local para petróleo e gás
no Brasil ainda tem causado bastante polêmica. Em reunião realizada na
Câmara dos Deputados, a comissão
geral criada para debater as regras
decidiu solicitar uma reunião com
o presidente Michel Temer, a fim de
rever as mudanças promovidas pelo
governo que recentemente cortou em
cerca de 50% a exigência de conteúdo
local dos maiores campos de petróleo
a serem leiloados a partir deste ano.

Os últimos acontecimentos no
mercado de petróleo e gás tem fortalecido o preço das commodities. O
melhor desempenho do ano do petróleo foi registrado no final do mês de
março, quando a Líbia teve um terço
de sua produção de petróleo interrompida por um grupo de militantes
no maior campo do país (Sharara),
além do que vários outros países produtores indicaram que manterão os
cortes na oferta durante o segundo
semestre de 2017.

Mais US$ 4,23 bilhões de dólares
para a Petrobras
A Petrobras concluiu a venda
da subsidiária Nova Transportadora
Sudeste (NTS) pela quantia de US$
4,23 bilhões de dólares. A compra
foi feita pelo fundo de investimentos em participações (FIP), Nova In-

fraestrutura, gerido pela canadense
Brookfield. Essa ação de venda é parte integrante do Programa de Desinvestimentos da estatal, que visa arrecadar US$ 34,6 bilhões de dólares
até 2018.

Monitoramento
de poços
A Schlumberger lançou o serviço de gerenciamento de ciclo de
vida de produção Lift IQ, que oferece
monitoramento, diagnóstico e otimização de sistemas de elevação artificial em tempo real. Este novo serviço
recolhe, transmite, avalia e interpreta
dados de forma segura dos poços dos
clientes para melhorar a eficiência da
produção, prolongar a vida útil do
equipamento e reduzir os custos operacionais.

Lava Jato
Nos últimos anos o setor de
petróleo tem passado por momentos
críticos. A mistura de crise política,
anúncios de casos de corrupção denunciados pela operação Lava Jato e
a queda no preço do barril do petróleo afetaram e muito o mercado nacional e internacional. Dados do setor
industrial naval indicam que cerca de
50 mil trabalhadores perderam seus
postos nos últimos dois anos. Em resumo: regras de conteúdo local que
atendam trabalhadores, empresas e
governo; o não surgimento de novos
escândalos de corrupção pela Lava
Jato; e a recuperação gradual do preço do barril de petróleo podem proporcionar o oxigênio que o mercado
brasileiro de petróleo, gás e offshore
tanto precisa.

Estoques de
petróleo
Segundo dados do Departamento de Energia (DoE) americano, as
reservas de petróleo do país bateram
novo recorde e subiram demasiadamente no mês de março. Com isso, as
reservas comerciais do óleo aumentaram em 1,6 milhão de barris, totalizando 535,5 milhões, número não antes
registrado. Analistas que esperavam
recuo de 50.000 barris estão pasmos.
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