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Missão: Promover o 
desenvolvimento do 
setor nacional de 
Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis, 
visando uma 
indústria competitiva, 
sustentável, ética e 
socialmente 
responsável. 

Sobre o IBP 

2016 

1957 

1.250  
Voluntários 
 
 

50  
Comissões 

212  
Companhias associadas 
 
 

480  
Membros profissionais 
 
 

A casa da nossa indústria 



Indústria de Petróleo e Gás Brasil 

 As perspectivas de investimento para a 
indústria no Brasil são da ordem de R$ 
612 bilhões. Espera-se que o setor de 
Petróleo e Gás represente 53% desse 
total. 

 
 No atual cenário de preços do petróleo, 

custo é o tema central do debate sobre 
as perspectivas futuras. 

 
 Competitividade é fator crítico para o 

desenvolvimento do potencial do pré-sal 
– nova fronteira tecnológica. 

*Inclui Bebidas, Indústria Química, Complexo Industria da Saúde, 
Aeroespacial e defesa e Siderurgia 
Fonte:  Elaboração IBP com dados BNDES 

Perspectiva de investimento na indústria 
brasileira 2015-2018 (Bilhões de reais) 



Indústria de Petróleo e Gás Brasil 
POTENCIAL GEOLÓGICO OFFSHORE 

Presalt oil 
The world's largest oil discoveries in recent 
years are in Brazil's offshore, presalt basins. 

 

(US EIA, DOE) 

 Entre 2005-2010 mais de 50% das 
descobertas do mundo foram em 
águas profundas. O Brasil 
correspondeu por 63% destas 
descobertas no período.  

 
 O Brasil tem condições de dobrar a 

produção nacional de petróleo e 
concorrer com a OPEP no mercado 
internacional 

Apresentador
Notas de apresentação
Entre 2005-2010 mais de 50% das descobertas do mundo foram em águas profundas. O Brasil correspondeu por 63% estas descobertas no período.	O Brasil tem condições de dobrar a produção nacional de petróleo



Custos operacionais 
CUSTOS DE PRODUÇÃO POR BARRIL ESTÃO FORA DE CONTROLE 

Fonte: BCG 



Resultados 
MARGENS DAS EMPRESAS EM QUEDA 

Fonte: BCG 



Fatores de sucesso 
OS PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO DO SETOR MUDARAM... 

Fonte: BCG 



Atual dilema da indústria 

Fonte: BCG 



 Os investimentos no setor petróleo são de 
longo prazo  

 
 A tecnologia tem papel fundamental na garantia 

do suprimento a um preço competitivo. 

O Papel da Tecnologia 

Tecnologias na área de sísmica e 
construção de poços podem 

aumentar o volume de reservas 
recuperáveis em cerca de 2 

trilhões de bep (~35%) até 2050. 

Redução do custo de exploração 
através de Tecnologias Subsea, de 

perfuração e complementação, 
facilities e tecnologias digitais até 

2050. 

Fonte: BP Technology Outlook, 2015. 

Apresentador
Notas de apresentação
Os investimentos no setor petróleo são de longo prazo: desde a exploração até a produção são necessários entre 5-10 anos; após o primeiro óleo um campo pode permanecer em produção por até 30 anos. As empresas petrolíferas precisam se comprometer com a inovação mesmo sabendo da existência de ciclos de preços. A inovação é fundamental para garantir o atendimento da demanda futura, bem como para reduzir os custos e tornar os investimentos viáveis. 



Competitividade do Setor no Brasil 
O BRASIL É UMA MONTANHA DE OPORTUNIDADES 

Fonte: Petrobras 



Oportunidades no Pré-sal 

Saturno 
~750 km2 

Pau-
Brasil 

~135 km2 
Peroba 

~200 
km2 



Brasil:  
$ 43bi → $ 25bi 
 

Participação: 5,85% → 4,59% 

Competitividade do Setor no Brasil 

Fonte: IHS 

 Pelo seu potencial geológico o Brasil 
pode capturer entre 7% a 10% dos 
investimentos globais em E&P. 

Mundo:  
$ 734bi → $ 545bi 26% 

42% 

Impactos da Crise nos 
Investimentos em E&P 



Agenda Competitiva da Indústria 

Apresentador
Notas de apresentação
A crise no setor de Petróleo e Gás é tão profunda que irá exigir uma diferente abordagem das autoridades. É de responsabilidade do governo e dos reguladores promover as mudanças necessárias que irão acelerar a recuperação dos investimentos e a geração subseqüente de empregos e taxas.A indústria deve  fazer mais com menos: a simplificação , padronização e menor burocracia para ajudar na queda dos custosOutro aspecto importante a se ter em conta é a regulação e políticas para o setor no Brasil.Questões fiscaisA complexidade e multiplicidade de tipos de contratos (Concessão, Partilha, Cessão Onerosa).Incertezas quanto a tributação�(e.g. taxas e ICMS na produção e no gás do RJ)Questões regulatóriasNecessidade de adequação das regras de Conteúdo LocalFomento a entrada de novos atores para dinamizar a indústriaEficácia no licenciamento ambiental



Caminhos para uma 
Indústria de Petróleo 

Competitiva 
 
 
 

O maior evento de Petróleo 
& Gás na America Latina 

 
 

24-27 de outubro de 2016 
Rio de Janeiro - Brasil 



  OBRIGADO 
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