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SOBRE NÓS 

Uma empresa de energia 
focada em E&P 

4º maior produtor de 
petróleo e gás do país 

Primeira IOC a realizar 
uma operação de Ship-to-

Ship no Brasil em 2016 

Pioneiros na abertura do 
mercado de E&P  

no Brasil em 1997 

Parte do Grupo Repsol  
uma empresa presente em  

toda a cadeia de valor 
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REPSOL NO MUNDO 

Plano estratégico Repsol: 2018-2020 Strategic Plan 

Somos uma equipe multicultural, profissional e comprometida que impulsiona o 
crescimento da empresa. Somos mais de 25.000 pessoas presentes em 38 países. 

http://repsolnet/pubs/en/Resources/Binarios/Doc/2018_2020_en_Strategic_Update_Press_release_tcm19-141410.pdf
http://repsolnet/pubs/en/Resources/Binarios/Doc/2018_2020_en_Strategic_Update_Press_release_tcm19-141410.pdf
http://repsolnet/pubs/en/Resources/Binarios/Doc/2018_2020_en_Strategic_Update_Press_release_tcm19-141410.pdf
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REPSOL SINOPEC BRASIL EM NÚMEROS 

   Os volumes recuperáveis do  
BM-C-33 são maiores do que 

1 bilhão 
de barris de  

óleo equivalente 

Produção diária - Média 

RSB 2019 

8% 

79,25 Kboe 

Mais de 20 anos trabalhando  
no ativo e otimizando sua 

produção 

BM-C-33 

2º e 7º campos com maior 
produção do Pré-sal 

brasileiro  

Sapinhoá  
& Lapa 

Das reservas do grupo Repsol 
são de Sapinhoá 

Projeto com capacidade para 
ser uma das principais fontes de 

fornecimento de gás do país 

Albacora 
Leste 
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NOSSOS ATIVOS 

A Repsol está presente no Brasil através da Repsol Sinopec Brasil, Repsol Exploração 
Brasil e Repsol Lubrificantes Brasil. 

Repsol Exploração 

Repsol Sinopec 



Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Desenvolvemos tecnologias 
inovadoras para tomar decisões com 
mais precisão e segurança. 

01 
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PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A tecnologia nos permite explorar sob a terra e o mar de maneira mais segura e sustentável todos 
os dias. Desenvolvemos tecnologias para ensinar um supercomputador a pensar e até ver o 
subsolo sem perfurar. 

NOSSAS LINHAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

> Subsolo 

> Engenharia de Reservatórios 

> SURF – Linhas Submarinas 

> SPS e Processamento Submarino 

> Produção 

> Operações e Manutenção 

> Tecnologia de Poços  

> De comissionamento 



Pesquisa e Desenvolvimento 

Desenvolvemos e apoiamos iniciativas para reforçar 
capacidades e conhecimentos, a conservação do meio 
ambiente e a valorização da cultura local. 

Investimento 
Social 
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LINHAS DE ATUAÇÃO E PROJETOS 

Meio Ambiente 

MAR | SOS MATA ATLÂNTICA FLORESTA |SOS MATA ATLÂNTICA BIODIVERSIDADE | AQUARIO  

Cidadania 

PLATAFORMA EDUCATIVA 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA 
ROCINHA 

CULTURA, ARTE, DANÇA E 
LITERATURA 

Integração 

DETECÇÃO DE TALENTOS 
PARALÍMPICOS 



Trabalhamos para ser um player chave 
na transição energética brasileira 
atuando na produção e comercialização 
de gás natural. 

 

03 
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GÁS NATURAL 

É um combustível mais limpo, abundante e seguro. 

Estratégico para o grupo Repsol: representa mais de 60% de nossa produção e mais de 
70% de nossas reservas.  

A Repsol Sinopec Brasil é produtora de gás através da sua participação em projetos de 
desenvolvimento e produção. O principal deles é o campo de Sapinhoá, no pré-sal da 
Bacia de Santos.  

BM-C-33: campo com capacidade para ser uma das principais fontes de fornecimento de 
gás do país, com volumes recuperáveis superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente. 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

Para uma atuação empresarial cada vez mais 
responsável, a cada ano, nos comprometemos 
com ações locais e globais orientadas por seis 
diretrizes essenciais do grupo Repsol, alinhadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas – ODS. 

Ética e 
transparência 

Atuamos de forma 
responsável e 
íntegra onde 

estamos presente. 

Pessoas 

Apostamos nas 
pessoas e 

impulsionamos seu 
desenvolvimento e 

de seu entorno 
social. 

Operação 
segura 

Garantimos a 
segurança de 

nossos empregados, 
fornecedores, 

sócios e 
comunidade local. 

Meio Ambiente 

Consumimos os 
recursos 

indispensáveis para 
gerar a energia 
mais eficiente e 

com menor 
impacto possível. 

Mudanças 
climáticas 

Queremos ser 
parte da solução 

para as mudanças 
climáticas. 

Inovação e 
tecnologia 

Fomentamos a 
inovação e 

incorporamos os 
avanços 

tecnológicos para 
melhorar e crescer 

junto ao nosso 
entorno. 
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MAIS 

Site Repsol Sinopec Brasil 
http://www.repsolsinopec.com.br/ 

 

Site Repsol 
https://www.repsol.energy/en/index.cshtml 

 

Facebook Repsol Sinopec Brasil 
https://www.facebook.com/repsolsinopec 

Canal de relacionamento construção da imagem da Companhia para a comunidade em geral. 

 

LinkedIn Repsol Sinopec Brasil  
https://www.linkedin.com/company/3007028 

Canal de anúncio de vagas abertas e construção da imagem da Companhia no mercado de O&G. 

 

Youtube Repsol Sinopec Brasil  
https://www.youtube.com/user/repsolsinopec/featured 

Canal repositório para vídeos institucionais. 

http://www.repsolsinopec.com.br/
https://www.repsol.energy/en/index.cshtml
https://www.facebook.com/repsolsinopec
https://www.linkedin.com/company/3007028
https://www.youtube.com/user/repsolsinopec/featured

