
A Companhia



A Repsol no mundo

Somos uma companhia multienergética global presente em 34 países com uma equipe diversa de 80 nacionalidades. 
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A Repsol Sinopec Brasil

Somos uma empresa de energia
com foco em E&P

4º produtora de petróleo
e gás do país

Pioneiros na abertura do mercado 
de E&P no Brasil em 1997
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Nossos ativos

Atuação em E&P através da Repsol Sinopec Brasil e Repsol Exploração Brasil.
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Os volumes recuperáveis 
do campo BM-C-33 

são maiores que

1 bilhão
de barris de 

óleo equivalente

Produção média diária 
atual - Q1 2020

12%

80,29 Kboed

Mais de 20 anos trabalhando
ativamente na otimização da 

produção

BM-C-33

3º campo com maior 
produção do Brasil

Sapinhoá
Produção de O&G do grupo 

Repsol vem do Brasil

Projeto com capacidade para 
ser uma das principais fontes de 

abastecimento de gás do país

Albacora 
Leste
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Nossos números 
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• Haverá 9.000 milhões de pessoas em 2030.

• Até lá o setor de Óleo e Gás representerá 45% do mix

energético global (de acordo com  o IEA Sustainable Development Scenario) 

• “Energia é o fio condutor que conecta crescimento 

econômico, equidade social e sustentabilidade 

ambiental ”

(Ban Ki-moon, 2012)

Desenvolvimento sustentável 



A Repsol está na vanguarda na luta contra as alterações climáticas 
e será uma empresa com zero emissões líquidas até 2050

Para o alcance desse objetivo, a companhia estabeleceu uma 
trajetória de descarbonização com metas intermediárias de 2020 a 
2040 e uma estratégia com foco em negócios de baixas emissões,  
eficiência energética, precificação de carbono, gás natural e 
tecnologia para captura, armazenamento e uso de carbono 
(CCUs). 

Primeira empresa do 
setor de O&G a declarar 
seu compromisso de 
ZERO emissões.

“Temos um compromisso firme e contínuo com a 
sustentabilidade como pilar fundamental para a geração 
de valor hoje e no futuro”
Josu Jon Imaz, CEO Repsol

Zero emissões 
líquidas até 2050
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Ética e Transparência 

Pessoas

Operação Segura 

Mudanças Climáticas

Inovação e Tecnologia

Meio Ambiente

Diretrizes de Sustentabilidade 
Repsol 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

Nosso modelo de sustentabilidade
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Pessoas 

Zero acidentes 
Formação permanente e 

fortalecimento da 
cultura de segurança.

Voluntariado 

Participação no voluntariado 
internacional da Fundação 

Repsol colaborando com diversas 
instituições.

Diversidade

55% de liderança feminina.

11 nacionalidades.

Formação sobre vieses 
inconscientes.

Home Office 

Implementação do home 
office para todos os 

empregados. 

Ética e Transparência, Diversidade, Flexibilidade e Segurança 
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Desenvolvimento comunitário e meio ambiente 

Plataforma Educativa

10 anos

Projeto itinerante de educação e 
cultura de segurança que formou 

mais de 1000 pescadores em 
parceria com a Marinha do 

Brasil.  

SOS Mata Atlântica – Florestas e Mar 

Parceria para a proteção 1.2 milhão de 
hectares de área protegida e restauro de 

mais e 21 hectares de floresta nativa. 

52.000 árvores plantadas e 8,808 toneladas 
de CO2 capturadas.

Ciclo Orgânico

Evitamos que 5,311.08 kg de 
resíduo orgânico fosse para 

aterros sanitários e 
mitigamos mais de 4 
toneladas de CO2eq.

Licença social e conservação ambiental 
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Mudanças climáticas 

BMC 33

Campo capaz de ser uma das 
principais fontes de suprimento de 
gás do país com produção líquida 
estimada (RSB) em torno de 15 

Mm³/day em 2026.

Sapinhoá

3° maior campo produtor do 
pré-sal. Gás produzido: 

10Mm3/day

Papel chave do gás natural no portfolio e para a transição energética 

Sagitário (BM-S-50)

Fase de exploração/ avaliação. 

Esse ativo já é considerado  um dos mais 
importantes para o Grupo Repsol.
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Inovação e tecnologia 

Coral Sol 

Sequenciamento genético de 
espécies de Coral Sol com o objetivo 

de encontrar soluções para conter 
sua disseminação e mitigar seus 

impactos na biodiversidade marinha.

Soluções para gestão de carbono

Iniciativas com o Centro de Pesquisa 
para Inovação em Gás (RCGI).

Promoção da linha de pesquisa com 
foco em tecnologias de uso e 
armazenamento de carbono.

Pesquisas para aumentar a segurança das operações e gestão de CO2

AIRIS

Um dos maiores 
supercomputadores do país 

destinado à pesquisa científica em 
parceria com o SENAI CIMATEC.
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Visão geral dos nossos compromissos 

NEGÓCIO

PESSOAS E COMUNIDADES 

MEIO AMBIENTE 

 8.8 ton CO2 reduzidas com o plantio 
de 52 mil árvores em  parceria com a 
Fundação SOS Mata Atlântica

 Elevados padrões de segurança HSE

 Pesquisas para aumentar a segurança e 
gerir CO2

 Papel chave do gás natural no portfolio e 
para a transição energética

 Produção média: 80,3 (kboed)

 FCF 108M$ 1Q & 210M$ FY

 Plano de Resiliência para aumentar a 
eficiência 

 Garantir a remuneração dos sócios 

 Aumentar a transparência fiscal das 
atividades no Brasil 

 Comunicação efetiva, organização flexível, 
digitalização, pensamento ágil, trabalho em 
equipe.

 Diversidade e inclusão

 Responsabilidade Social 


