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Evolução: de 2006/08 até 2018.....

PORTUÁRIO E POLO CUBATÃO ÓLEO e GAS

a. Centenário / Septuagenário 

b. Cadeia negócios constituída

c. Governança estabelecida

d. Planos, projetos e orçamentos 

definidos/estudados

e. Capacitação e qualificação da 

mão de obra

f. Arcabouço legal e normativo 

definido  

Aprendizado e aculturamento da região para o UP STREAM

a. Jovem

b. Cadeia negócios em formação

c. Governança SENDO 

estabelecida

d. Planos e estudos efetuados

e. Capacitação e qualificação da 

mão de obra

f. Arcabouço legal e normativo 

recente e à constituir  



Evolução: de 2006/08 até 2018.....

1. Decisão e implantação da UO-BS

2. Criação da CESPEG – Comissão Especial de Petróleo e GN

3. Sub Secretaria de Petróleo da Secretaria de Energia e Mineração

4. Novos investimentos de fornecedores da Petrobras e operadoras 

5. Câmara de Petróleo da ACS

6. Câmara Temática Desenvolvimento Econômico da AGEM

7. Missões de representantes das prefeituras à Macaé

8. Realização de reuniões e encontros para entendimento do setor 

9. Prefeituras municipais passaram a incorporar o setor de ÓLEO e GÁS em 

suas políticas públicas

TEMOS GOVERNANÇA E AMADURECIMENTO DO TEMA



Capacidade de resposta e virtudes

Efetiva capacidade de resposta...

1. Criação de Cursos Universitários e melhorias em laboratórios

2. Mobilização de escolas técnicas e formação de tecnólogos 

3. Inovação e tecnologia: implantação política tecnológica e Parque Tecnológico 

em áreas ligadas ao ÓLEO e GÁS

4. Hotelaria: ampliação e qualificação da rede hoteleira 

5. Leis municipais: para estímulo aos novos investimentos

6. Expansão imobiliária + Ampliação oferta de serviços mais qualificados

7. Empresariado empreendedor e mobilizado



Capacidade de resposta e virtudes

Efetiva capacidade de resposta...

1. Infraestrutura de mobilidade:

• Trevo de Cubatão

• VLT

2. Realização de Feiras de Negócios para o Setor

3. Aeroporto Itanhaém: operações Petrobras e Concessão VOA SP



Estudo e oportunidades

Este evento marca um novo cenário para as formas de planejar o

desenvolvimento do setor de UP STREAM de petróleo e GN na Baixada

Santista (destaque Santos, Guarujá e Cubatão) e atrair novos

investimentos.

• O estudo auxilia no entendimento deste novo cenário

• Será apresentada uma Agenda de Ações para apoiar esse processo

As crises econômicas mundial e brasileira entre 2008 e 2016, mais a lenta

recuperação que estamos passando, exigem uma NOVA VISÃO DA REGIÃO

quanto ao desenvolvimento dos investimentos e atividades do setor de

petróleo e GN.



Estudo e oportunidades

CENÁRIO E ANÁLISES PARA A REGIÃO:

Mercado:

1. Recuperação do mercado nacional de Petróleo e GN será lenta, mas

constante, possibilitando maior prazo para planejamento e ações.

2. Projeto de Lei que desobriga a Petrobras de atuar como operador e possuir

participação mínima de 30% estimula a entrada de novas operadoras de

petróleo, abrindo novos demandantes por áreas e prestação de serviços.

3. Novas concessões de blocos exploratórios: Rodadas de Concessão de Blocos

e Rodadas do Pré-Sal...aumento da demanda por áreas e prestação de

serviços.



Estudo e oportunidades

CENÁRIO E ANÁLISES PARA A REGIÃO:

Concorrência e competitividade:

1. Nova realidade de investimentos da Petrobras abre espaço para projetos

privados de prestação de serviço, mas mais modestos e competitivos.

• Para a própria Petrobras

• Para outras operadoras

2. As novas operadoras buscão ambientes menos críticos e instáveis no Brasil, mas

sempre com: boa infraestrutura + opções de áreas + Mão de Obras capacitada +

$ competitivos.

• CAPEX menor para novos projetos.

• OPEX mais competitivo/valores menores do que os praticados portuário

3. Concorrência com outras Bases de Apoio Offshore (estabelecidas no RJ), em

geral operando abaixo da capacidade e tarifas/preços competitivos



CENÁRIO E ANÁLISES PARA A REGIÃO:

Planejamento e políticas públicas:

1. Avaliação das condições técnicas e ambientais das áreas “secas” e “molhadas”

para recepção de novos investimentos.

2. Proposição de ampliação de políticas públicas para incentivo e atração de novos

investimentos.

3. Apoio para equalização (frente municípios com bases) para a prestação de

serviços em capacitação da mão de obra.

Estudo e oportunidades



Cenários e Perspectivas 

para e RMBS e Santos, Guarujá e Cubatão

Estrutura do Estudo

1 - Mercados Nacional e 

Internacional e cadeia de negócios 

de petróleo e gás

2 – Infraestrutura, social e 

economia na RMBS e em Santos, 

Guarujá e Cubatão

• Perfil Social e Econômico

• Infraestrutura – transporte, educação 

e saúde

Áreas disponíveis e 

potenciais 

investimentos 

(base offshore 

e demais serviços)

Ações Públicas e 

Privadas para a 

Promoção e 

Atração 

de Negócios 

Estudo e oportunidades

3 - Demanda por serviços de apoio 

e situação das bases offshore 

concorrentes



Estudo e oportunidades

CURTO

Próximos 3 anos

MÉDIO

Entre 3º e 6º 
ano

LONGO

Após 6º ano

Áreas disponíveis e potenciais para investimentos em Base Offshore e outros 
serviços:

1. Organização sob o POTENCIAL prazo de disponibilidade das áreas/estruturação 
dos projetos previstos:



Estudo e oportunidades

Áreas para operação de Base Offshore:

CURTO

Próximos 3 anos

MÉDIO

Entre 3º e 6º ano

LONGO

Após 6º ano



Estudo e oportunidades

Áreas disponíveis e potenciais para investimentos em Base Offshore e outros 
serviços:

Próximos 3 anos = Pequeno terminal offshore

1) Terminal com acesso 
marítimo

2) Retroárea entre 40.000 m2 
até 70.000 m2

Entre 3º ao 6º ano = 1º Módulo Base Offshore

1) Terminal com acesso 
marítimo

2) Retroárea entre 100.000 
m2 até 200.000 m2

Após 6º ano = 2º Módulo 

Base Offshore 

1) Terminal com acesso 
marítimo

2) Adição de Retroárea com 
100.000 m2 

2. Avaliação quanto ESTIMATIVAS de demandas por áreas:





Próximos passos

Proposta da Associação Comercial de Santos:

Apoio para Iniciativa Privada Apoio Setor Público

1. Realização de Rodadas de Negócios e 
contratações locais

ACS se propõem a ser a referência 
local na aproximação entre 
operadoras e prestadoras de serviços 
e as empresas locais

2. Apoio na identificação de áreas para 
novos investimentos

ACS utilizará seu Banco de Áreas e 
Informações para apoiar investidores 
interessados e Setor Público. 

3. Realização de eventos empresariais

1. Apoio ao Setor Público na formulação 
de legislações específicas para atração 
de investimentos

Apoio especializado leis de incentivo, 
programas e projetos de interesse 
público para atração e suporte de 
investimentos. 

2. Organização de processo de 
prospecção e captação de investidores



OBRIGADO

joseroberto@geobrasilis.com.br
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Áreas disponíveis e potenciais investimentos (base offshore e demais 
serviços) – Estudos de 2009



Áreas disponíveis e potenciais investimentos (base offshore e demais 
serviços)


