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Parte 1

O Setor de Petróleo e Gás no Brasil



▰ Brasil: 9º maior produtor de petróleo do mundo e o maior 

da América Latina, assim como o 7º maior consumidor de 

produtos de petróleo do mundo

▰ 63% das cobertas offshore (deepwater) de petróleo do 

mundo nos últimos 10 anos foram no Brasil; espera-se, que o 

Brasil seja o maior mercado offshore do mundo para 

investimentos da indústria de petróleo e gás nos últimos anos.  

▰ Condições de mercado favoráveis: 

▻ Plano de desinvestimento da Petrobras 

▻ Desde 2016 a abertura do mercado para leilões de 

licenças de reservas no pré-sal para empresas 

internacionais de O&G; desde então novas rodadas 

de leilões são realizadas todos os anos.   

▻ Plano de Negócios e Gestão da Petrobras (PNG 

2019-2023) visa o aumento de 60% de próprio 

investimentos em E&P; Petrobras planeja investir 

cerca de US$ 80 bilhões nos anos 2019-2023

▰ Bacia de Campos e Santos perto da costa do Rio de 

Janeiro: o maior região petrolífera do Brasil, responsável por 

mais de 60% da produção nacional do petróleo - campos 

maduros e pré-sal 

▰ Rio de Janeiro – o centro petrolífero do Brasil: todas as 

empresas de O&G e as autoridades públicas tem a sede no 

Rio 

▰ Em 2017: Rodada de leilões no 14º (concessão) e nº. 2 e 3 

(compartilhada), em 2018: Rodada de leilões nº15 

(concessão) e no 4 e 5 (compartilhada):  Alta competição e 

resultados recordes!

▻ 72 blocos arrematados

▻ US$ 7,4 bilhões em bônus de assinatura 

▻ Média de 505% de ágio e 18 empresas participantes

▰ A oferta permanente da ANP representa um total de 600 

áreas ou blocos, que serão oferecidos nos próximos anos 

nas rodadas . 

▰ Abertura do Mercado: presença de operadoras 

internacionais de O&G como Shell, Equinor, ExxonMobil, 

Total, Chevron, BP, Repsol, GALP/Petrogal, Qatar 

Petroleum e Karoon

▰ Presença alemã no setor: Wintershall-Dea arrematou no 

15º leilão em Março 2018 sete blocos importantes, 

confirmando a volta da confiança das empresas estrangeiras 

no setor brasileiro. Investimentos iniciais de cerca US$ 10 

milhões apenas para atividade sísmica.

A retomada do setor já é uma realidade
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Potencial do setor nos próximos anos
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Para maiores informações sobre o setor clique aqui

▰ Calendário de licitações:

▻ 6ª partilha de produção e a 16ª concessão de águas profundas e blocos onshore em 2019

▻ 7ª e 8ª rodadas de partilha e 17ª e 18ª rodadas de concessão planejados para 2020-21 

▰ Desinvestimento da Petrobras de campos maduros abre o mercado para novos investidores. 

▰ Segundo Instituo Brasileiro de Petróleo e Biocombustíveis (IBP), 

▻ produção de gás em 2027 poderá chegar a 217 milhões m³/d (atual em 2019; 113 milhões m³/d ) 

▻ produção de petróleo em 2027 poderá chegar a 5,1 milhões de barris por dia  (atual em 2019; 2,6 

milhões de barris por dia) 

▰ Associado com o crescimento do setor de petróleo e gás, uma ampliação da infrastrutura como rede de gasodutos 

ou refinarias é esperado também.    

▰ Setor de O&G: um dos mais promissores no cenário a curto e longo prazo no Brasil. Segundo BNDES, serão 

realizados investimentos anuais de aprox. 72 bilhões de reais nesse setor entre 2018-2021 (setor de maior 

investimento no Brasil). 

▰ Nos próximos 10 anos: expectativa de investimentos de mais que US$ 232 bilhões no setor de petróleo e gás, 

além da criação de mais que 500.000 empregos. 

▰ Brasil: 7º país em atração de investimentos mundiais
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Parte 2

A Feira Rio Oil & Gas



Rio Oil & Gas 2020

21 – 24 Setembro – Rio de Janeiro

20ª edição da feira Rio Oil & Gas

▰ Rio de Janeiro – capital de petróleo e gás de America do sul – abriga a Bacia de Campos e Santos 

com os maiores campos de todo Brasil - e as sedes das empresas que atuam na setor de O&G

▰ Rio Oil & Gas: o maior evento de O&G na América Latina reunindo as principais empresas do setor -

Operadoras, Epcistas, Integradores e Fornecedores 

▰ Os principais projetos para revitalização de campos maduros e projeção de negócios para o pré-sal serão 

discutidos durante a Rio Oil & Gas

▰ Ponto de encontro entre expositores e visitantes altamente qualificados

▰ Congresso em paralelo à feira com mais que 200 palestras da indústria de petróleo e gás 

▰ Ambiente altamente técnico com especialistas internacionais discutindo novas tecnologias e soluções, 

gerando oportunidades únicas de conhecimento e networking

▰ Dados da última edição (2018): 480 marcas expositoras, mais de 42.000 visitantes, 39.000m² de exposição; 

Congresso:  5.000 participantes, 200 palestras
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Setores da Rio Oil & Gas 2020

▪ Automação e Instrumentação Industrial

▪ Companhias de Petróleo (Epcistas)

▪ Construtoras e Engenharias

▪ Drilling (Perfuração)

▪ Engenharia e Infraestrutura

▪ Fabricação de Equipamentos e Ferramentas

▪ Geologia de Petróleo e Sísmica

▪ Manutenção, Serviços e Fabricantes Industriais

▪ Operadoras

▪ Petroquímica, Química e Refino

▪ Serviços, Consultorias, Instituições e Associações

▪ QSMS

▪ Subsea

▪ Tecnologia de Informação

▪ Transporte, Distribuição, Apoio e Logística Offshore e Onshore
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✓ Rodada de Negócios

✓ Arenas de Conteúdo Técnico:

Manutenção e Drilling

Tecnologia Offshore

Futuro da Bacia de Campos

✓ Conferência Internacional de Oil e Gas

Participe dos eventos exclusivos da Rio Oil & Gas
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Parte 3

O German/European Pavillon na

Rio Oil & Gas 2020



Detalhes do Estande
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Fachada 3D
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Detalhes do Estande
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Lateral 3D
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Detalhes do Estande
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Business Lounge

Supported by



Razões para Participar do German Pavillon
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A Rio Oil & Gas é a principal feira do setor na América Latina, conectando os principais compradores a fornecedores de bens e serviços

Conte com o apoio do all-in-one-package da AHK Rio para focar apenas em promover negócios: A AHK cuidará da construção do estande, do layout 

visual, do mobiliário, serviços de catering, limpeza e segurança. Pacote de viagem adicional oferecido pela AHK (voos, hospedagem, etc.)

Cooperação com o VDMA na Alemanha: apoio e acompanhamento experiente previamente, durante e após a feira

Oportunidade única: Participação como expositor beneficiando-se da rede de contatos AHK (organização e acompanhamento de reuniões com as 

principais associações do setor e empresas, contatos com Petrobras, visitas guiadas) 

Grande oportunidade para fazer negócios a nível nacional e internacional em um ambiente com a presença das maiores empresas do setor, principais 

autoridades governamentais e órgãos reguladores

Networking com os parceiros de toda a cadeia de produção e realização de negócios na feira – 40% dos visitantes são tomadores de decisão no 

processo de compra

O tamanho e a importância da feira confere a presença das equipes de suprimentos e compras das principais empresas de E&P

Metragem dos estandes otimizada – a partir de 12m² (Estande Lateral) e table tops

Acesso ao AHK Business Lounge com buffet e bebidas para realização de reuniões em um ambiente reservado e agradável
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Razões para Participar do German Pavillon
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Caraterísticas do estande

✓ Layout de estande exclusivo da estande “German Pavilion”, utilizado nas principais feiras de óleo e gás do mundo – identidade e 

reconhecimento mundial

✓ Ganho de representatividade devido ao incremento metragem – 275 m² total

✓ Aumento do business lounge para 32 m²– realização de reuniões com maior conforte e comodidade, contando com o buffet durante todo o 

tempo de abertura da feira

✓ Espaços padronizados para conferencia de uma homogeneidade maior ao Pavilhão

✓ Utilização dos melhores materiais e acabamentos disponíveis na atualidade (iluminação em led, MDF, rodapés em alumínio etc)

✓ Identificação do pavilhão a longa distância por meio de layout de destaque

✓ Apoio da equipe de comunicação da AHK na divulgação do German Pavillon - Contato com a imprensa, entrevistas, press kits e visitações 

guiadas ao Pavilhão

✓ Montadora credenciada pelo governo alemão e com vasta experiência no atendimento dos elevados requisitos de qualidade alemães
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Localização do German Pavillon
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✓ Estande em formato ilha – sem vizinhos

✓ Corredores de passagem para o 

Pavilhão 4, conferências e rodada de 

negócios

✓ Proximidade ao ANP e IBP

✓ Proximidade aos empresas Shell, 

Petrogal, Exxon und Chevron

Localização Privilegiada 
Pavilhão 3  - Estande C14 / C28

✓ Opção A – Estande Esquina a partir de 15m²

✓ Opção B – Estande Lateral a partir de 12m²

✓ Opção C – Table Top
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Imagens do Estande
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Rio Oil & Gas 2018
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Contate-nos para maiores informações!
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Loana Lima

Gerente de Comércio Exterior e Óleo & Gás

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro

Av. Graça Aranha 1, 6. andar

20030-002 Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: +55 21 2224 2123

E-mail: loana@ahk.com.br

Website: www.ahkrio.com.br


