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Mar aberto para os negócios do século

A excelência da engenharia brasileira e exigências de conteúdo local colocam a
indústria nacional como fornecedora estratégica para o fortalecido setor offshore do
Brasil.

As operações offshore, representadas principalmente pela atividade de extração de
petróleo e gás, possuem desafios diários que, nos últimos anos, com o início da
exploração das reservas do pré-sal, ficaram ainda maiores.

As recentes descobertas adiaram bastante o blecaute energético tão temido nos anos
70. Agora, a questão não é mais o fim das reservas globais de petróleo, mas sim o fim
daquele petróleo que, por assim dizer, é mais fácil de extrair. Sem trocadilhos, o pré-sal
é um divisor de águas na economia brasileira. As estimativas de reservas, conforme o
ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que chegam a 150 bilhões de barris de
petróleo podem colocar o Brasil como sexto maior detentor de reservas do planeta,
perdendo apenas para Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. Ou seja,
o país que, nos anos 70, viu-se obrigado a limitar em 80 km/h a velocidade nas suas
rodovias como forma de economizar combustível, agora planeja duplicar sua produção
até 2023. Considerando o valor estratégico dessa meta, bem como as dificuldades e os
custos relacionados; na moderna “batalha” do petróleo há mais uma demanda crítica:
desempenho e confiabilidade. Em outras palavras, os equipamentos usados na
extração do petróleo, que podem estar a milhares de metros abaixo da superfície do
mar, simplesmente não podem parar.

Alta tecnologia nas profundezas das águas brasileiras Seja em águas rasas ou
ultraprofundas as tecnologias para o segmento offshore tem sempre que resistir aos
mais severos, extremos e agressivos ambientes. Como parceira das indústrias naval e
offshore, com mais de 50 anos de experiência, a Bosch Rexroth entende essas
necessidades. Para as mais diversas atividades do setor, como as operações de
perfuração, descomissionamento e mineração subsea a empresa desenvolve soluções
específicas de acionamento e controle.

Essas soluções podem variar de produtos padronizados, como motores e cilindros
hidráulicos de grande porte, a sistemas completos como jack up e sistema de
compensação de ondas. O AHCS (Sistema Modular de Compensação Ativa do
Movimento), por exemplo, usa unidades sensoras e atuadoras para reduzir a
movimentação indesejada das cargas em até 90%. Isso economiza energia, aumenta a
produtividade e contribui enormemente para a segurança das operações. A
competência das tecnologias Rexroth para as aplicações offshore é resultado de uma
engenharia de excelência e de inovações constantes: em 2012, a empresa investiu
mundialmente cerca de 374 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento.

Produção nacional com tecnologia mundial
As dificuldades técnicas não são os únicos desafios do setor de petróleo e gás do
Brasil. Agora a nacionalização dos recursos também é parte dos requisitos legais das
operações offshore. Os contratos de concessão celebrados com as empresas
vencedoras das licitações incluem uma cláusula de conteúdo local - ou seja,
equipamentos produzidos no Brasil - que se aplicam às fases de exploração e
desenvolvimento da produção. A proposta da legislação é aumentar a participação da
indústria nacional e fortalecer o mercado offshore brasileiro como um todo, com foco
no desenvolvimento tecnológico, na capacitação de recursos humanos e na geração
de emprego e renda. O conceito funciona. Segundo Graça Foster, presidente da
Petrobras, em entrevista coletiva concedida para a comunicação do Plano de Negócios
2013-2017, as empresas brasileiras têm ido além de suas metas de conteúdo local.

E neste cenário, a Bosch Rexroth também se destaca. A empresa não apenas oferece
um dos mais amplos portfólios de produtos e serviços para o setor, atuando desde o
projeto até o comissionamento do equipamento, mas também oferece altos índices de
conteúdo local certificado de acordo com as normas da ANP), criando uma grande
vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Mesmo com os altos custos inerentes
a qualquer setor da fabricação nacional, a oferta offshore da Bosch Rexroth é
altamente competitiva.

Um mar de oportunidades
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Contornando o primeiro país do mundo a explorar as reservas de petróleo e gás
presentes na camada do pré-sal, a costa brasileira abriga a atividade econômica que
poderá determinar o rumo do planeta no século XXI. Grandes como nosso próprio
litoral, os desafios que agora se apresentam são enormes, para estes o Brasil poderá
sempre contar com o apoio da Bosch Rexroth, uma empresa comprometida com a
excelência, com o desenvolvimento do país e com o sucesso dos clientes.

Visite-nos na Feira OTC Brasil, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 29 e
31 de outubro, estande H28 (pavilhão 03).
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