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PETROBRAS EM GRANDES NÚMEROS  
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2008

� Receita Operacional Líquida: R$ 215,1 bilhões

� Lucro Líquido R$ 33 bilhões

� Geração de caixa: R$ 57,2 bilhões

Estes resultados que permitiram à Companhia 
financiar investimentos de R$ 53,3 bilhões 
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Atividades em 27 países 

INTERNACIONAL – VISÃO GERAL



PERFIL

A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, que atua 
como uma empresa de energia nos seguintes setores:

� exploração e produção, 
� refino, 
� comercialização, 
� transporte e petroquímica, 
� distribuição de derivados, 
� gás natural, 
� biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia, 
� energia elétrica. 

����Uma empresa integrada de Energia



Seremos uma das cinco maiores empresas 
integradas de energia do mundo e a preferida 

pelos nossos públicos de interesse

Visão 2020

Nossa atuação se destacará por:

• Forte presença internacional 
• Referência mundial em biocombustíveis
• Excelência operacional, em gestão, recursos humanos  e  

tecnologia
• Rentabilidade
• Referência em responsabilidade social e ambiental
• Comprometimento com o desenvolvimento sustentável

Atributos da Visão 2020

PLANO ESTRATÉGICO DA PETROBRAS 2020 
Visão e Atributos 2020



Missão

Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade 
social  e ambiental , nos mercados nacional e 

internacional, fornecendo produtos e  serviços adeq uados 
às necessidades dos  clientes  e  contribuindo para  o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.

Descritos no Plano Estratégico, os valores são a fo rma 
como a Companhia pauta suas estratégias, ações e 

projetos. Eles devem estar presentes na condução da s 
atividades e refletir o jeito de ser da Petrobras

Valores

PLANO ESTRATÉGICO DA PETROBRAS 2020 
Valores e Missão



1. Liderança e Responsabilidade

2. Conformidade Legal

3. Avaliação e Gestão de Riscos

4. Novos Empreendimentos

5. Operação e Manutenção

6. Gestão de Mudanças

7. Aquisição de Bens e Serviços

8. Capacitação, Educação e Conscientização

9. Gestão de Informações

10. Comunicação

11. Contingência

12. Relacionamento com a Comunidade

13. Análise de Acidentes e Incidentes

14. Gestão de Produtos

15. Processo de Melhoria Contínua

DIRETRIZES CORPORATIVAS DE
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA PETROBRAS



REPLAN



FPSO Cidade de São Vicente e o navio -aliviador Stena Spirit , 

Campo de Tupi na Bacia de Santos (Pré-Sal)



Obras de constru ção de trecho do Gasoduto 
Campinas – Rio de Janeiro



Tartaruga marinha, monitorada pelo Projeto Tamar

Arte de J. Victtor



Programa Petrobras Ambiental 

De 2003 a 2008, o Programa Petrobras Ambiental 
investiu mais de R$ 150 milhões em projetos de 
pequeno, médio e grande portes desenvolvidos em 
parceria com organizações da sociedade civil de todo o 
País, abrangendo dezenas de bacias, ecossistemas e 
paisagens na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal.

Mais de 5 mil espécies nativas foram estudadas em uma 
área de influência direta de 9 mil hectares, atendendo a 
23 milhões de pessoas direta e indiretamente em 129 
municípios de 17 estados brasileiros.



Ações estrat égicas

1. Investimentos em patrocínios a projetos ambientais de âmbito 
nacional, regional e local: investir, de forma trans parente, planejada 
e monitorada, em projetos que contribuam para o des envolvimento 
sustentável do País.
Nesta ação está inserida a Seleção Pública de Projetos , realizada a 
cada dois anos e que busca democratizar o acesso e dar transparência 
aos recursos do Programa. Organizações ambientais de todo o País 
podem inscrever projetos a serem analisados por uma equipe formada 
por profissionais da Companhia, especialistas externos nas linhas de 
atuação do Programa e representantes da sociedade civil, do Governo e
da imprensa.

2. Fortalecimento das organizações ambientais e de suas redes: promover 
a interação entre Terceiro Setor, Poder Público e outras empresas por 
meio da formação de parcerias e de redes. Essa ação também inclui 
contribuições para a capacitação das instituições parceiras.

3. Disseminação de informações para o desenvolvimento sustentável: 
ações de comunicação voltadas para a discussão do modelo e dos 
papéis de cada um na busca do desenvolvimento sustentável.



Projetos

http://www.petrobras.com.br/minisite/ambiental/projetos/



Principais iniciativas Petrobras no Litoral Norte SP:

� Instituto Argonauta – Ubatuba

� Fundação Animália – Caraguatatuba

� Praia Brava – São Sebastião

� CEPEMA – Baixada Santista

� CETAS – Baixada Santista

� TAMAR – Ubatuba
� COMDIAL/CEDS – 4 municípios do LN





Origem – Demanda e hist órico

• Entidades ambientalistas  rejeitam, em abril/07, a 
implantação do Projeto Mexilhão na região do Litora l 
Norte Paulista

• A Petrobras inicia estratégia de aproximação propon do 
criação de um processo de diálogo com a RealNorte
(colegiado das entidades ambientalistas do Litoral 
Norte);



Litoral Norte - região que combina importância ambiental 
(UCs) com vocações econômicas (portuária e energética) e 
considerável potencial de impacto.

Ilhabela - 80% da área coberta pelo Parque 
Estadual de Ilhabela

Cachoeira de Boiçucanga

Importância do Processo



Importância do Processo

Região de interesse estratégico para implantação de novos 
empreendimentos da empresa (1º Pj Mexilhão – crise de 
abastecimento de gás com a Bolívia; depois PRÉ-SAL !)

Ilha Carapuça – próximo ao traçado do 
gasoduto de Mexilhão 



Propostas do convênio

Cooperação técnico-científica, administrativa e de 
promoção do diálogo entre a PETROBRAS, a 
UNISANTOS e as ENTIDADES AMBIENTALISTAS 
para a realização de:

– Programas de pesquisa e desenvolvimento;

– Intercâmbio de informações técnicas e científicas;
– Treinamento;
– Realização de cursos e conferências.

Processo de diálogo entre o segundo e o terceiro setor



Convênio ratificado entre a UniSantos, RealNorte e a 
Petrobras estabeleceram como instrumentos:

• COMDIAL : Comitê de Diálogo para a Sustentabilidade;

• CEDS: a estrutura de suporte ao diálogo.



Compete ao COMDIAL :

• Promover esclarecimentos, acesso às informações e debat es sobre os 
aspectos socioambientais do Projeto Mexilhão de Gás, seus programas de 
gestão, medidas mitigadoras e de compensação;

• Estender progressivamente este processo de informação e esclarecimento 
ao conjunto das operações da Petrobras na região do Li toral Norte 
paulista ;

• Apoiar e participar na realização de Avaliação Ambient al Estratégica
sobre os projetos de desenvolvimento de maior porte e potencial indutor de 
transformações, anunciados para a região;

• Debater as necessidades e prioridades de ação para promover o 
Desenvolvimento Sustentável no Litoral Norte paulista, abrangendo inclusive 
as questões ligadas à gestão das UCs (Unidades de Conservação);

• Promover a ampliação deste processo de Diálogo para a Sustentabilidade, 
convidando a participar, de comum acordo, entidades do setor 
governamental, não governamental e empresarial , que assumam 
compromisso com a construção do Desenvolvimento Sustentável .



O CEDS é uma estrutura formada para dar suporte ao COMDIAL . Sua Comissão de 
Coordenação é composta por:

– um representante da Unisantos; 
– um representante indicado pelas ONGs ambientalistas; 
– um representante indicado pela Petrobras.

Os trabalhos são orientados pelas seguintes dimensões centrais de ação:

1. Equacionar a visão integrada do território e sua tran sformação, com base na 
pauta de temas estabelecida no Diálogo para a Susten tabilidade;

2. Abrigar um laboratório de práticas sustentáveis que  dêem respostas 
concretas às questões resultantes dos trabalhos desen volvidos;

3. Facilitar a comunicação sobre a proposta do Diálog o para a Sustentabilidade 
e as inovações geradas a partir da convergência dos e sforços;

4. Buscar a convergência de entendimentos entre os di ferentes atores 
envolvidos sobre o que fazer para alcançar os objetivo s;



ECOPROJETOSCEDS

CURSOS E OFICINAS

SEMINÁRIOS

PROJETOS DE GESTÃO

FÓRUM LITORAL

NORTE SUSTENTÁVEL

ATIVIDADES NO ÂMBITO DO CONVÊNIO – CEDS



CEDS - ATIVIDADES

Cursos e Oficinas 

Como Centro de projetos que busca a sustentabilidade, o 
CEDS oferece a oportunidade de formação e orientação 
para que os participantes adquiram ferramentas de 
conhecimento adequadas aos trabalhos a que se propõem 
a partir de suas inserções na realidade regional. O 
programa de formação define um leque de temas 
relevantes, cada um deles representando um campo de 
habilidades importantes, mas que podem ser 
alternativamente vistos compondo, em conjunto, programas 
formativos. Está sendo implantado um curso de pós 
graduação inovador, o MBA Negócios Sustentáveis, 
oferecido gratuitamente para profissionais da região. 



CEDS - ATIVIDADES

Seminários de debates temáticos

À medida que vai sendo construída a pauta do Diálogo 
para a Sustentabilidade, surge uma série de temas 
associados, cuja discussão ampla é organizada na forma 
de seminários abertos, mobilizando diferentes especialistas 
e instituições, com o objetivo de articular os responsáveis e 
trazê-los para debater em profundidade, gerando subsídios 
para possíveis soluções, políticas e entendimentos sobre 
novos procedimentos desejáveis.



CEDS - ATIVIDADES

Projetos de gestão 

A região do Litoral Norte conta com diversas dinâmicas de 
gestão em escala regional, que pedem uma participação 
qualificada e aportes inovadores, por parte de membros de 
entidades do terceiro setor. Comitê de Bacias 
Hidrográficas, Grupo Setorial do Gerenciamento Costeiro, 
os Conselhos das Unidades de Conservação e os de 
politicas ambientais municipais, os fóruns da Agenda 21, 
entre outros, são exemplos de instancias que devem ter 
maior apoio para a participação dos membros da 
sociedade civil, garantindo qualidade e representatividade 
na formulação dos diversos planos de gestão. 



CEDS - ATIVIDADES

Fórum Litoral Norte Sustentável

O CEDS realizará o Fórum Litoral Norte Sustentável 
anualmente, com duas finalidades centrais: - apresentar 
aos diferentes públicos uma leitura sobre os caminhos para 
a Sustentabilidade da economia do Litoral Norte, com 
destaque para as prioridades de ação imediata; - debater e 
pactuar critérios para priorizar projetos coerentes com as 
diretrizes de Sustentabilidade, visando à obtenção de apoio 
institucional e financeiro, segundo os pontos de vista de 
membros do campo técnico-científico, de órgãos de 
governo, de empresas e de entidades não governamentais. 



CEDS - ATIVIDADES

Ecoprojetos

Essa atividade fornece apoio para a realização de projetos 
de acordo com a proposta do ecodesenvolvimento, ou seja, 
iniciativas que combinem melhor a geração de 
oportunidades econômicas, respeito ao meio ambiente e 
inclusão social pelo trabalho. Os projetos têm suporte para 
iniciar sua implantação, sendo prioritários aqueles que 
possam se tornar modelos para novas formas de 
aproveitamento dos recursos da região, em bases 
sustentáveis.

Relação de projetos



Leonardo Mitidiero Mansor
SMS Corporativo 

Gerente Setorial de Articulação e Contingência
Regional São Paulo e Centro-Oeste
leonardo.mitidiero@petrobras.com.br 

Tel. 11 3523-9749

CEDS
http://www.cedslitoralnorte.org.br

Petrobras
http://www.petrobras.com.br
http://www.petrobras.com.br/minisite/ambiental/
http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados



O desafio é a nossa energia !


