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Há 23 anos no Brasil, a Repsol Sinopec já é a quarta 
maior produtora de petróleo e gás do país com ativos de 
alta peformance e um futuro promissor em gás natural.

Na Rio Oil & Gas 2020, a 
companhia apresentará ações 
e projetos transversais que 
desenvolve nas áreas de P&D, 
Segurança e Sustentabilidade, 
com a campanha  
‘Criadores do Amanhã’.

A Repsol Sinopec Brasil é hoje a quarta maior produtora de petróleo e gás natural do 
país. De acordo com o último Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás, da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a companhia produziu 69.264 
barris de óleo equivalente (boe) por dia em outubro. Na edição 2020 da Rio Oil & Gas, 
que será realizada virtualmente, de 1 a 3 de dezembro, devido à pandemia da Covid-19, 
a companhia apresenta ao público sua campanha “Somos Energia para Criar o Amanhã” 
com a produção de filmes, podcasts e uma landing page em seu site, mostrando ações e 
projetos que marcam sua trajetória de 23 anos, de pioneirismo e inovação no mercado de 
E&P brasileiro.

A RSB foi a primeira parceira da Petrobras na abertura do mercado de E&P no 
Brasil, com a assinatura do contrato do campo de Albacora Leste em 2000, 
e vem sendo reconhecida pelos indicadores do setor por sua performance. A 
Repsol Sinopec aparece no ranking das 1.000 maiores companhias do país do 
jornal Valor Econômico, como a terceira posição entre as maiores empresas de 
petróleo e gás natural. Já no “Maiores e Melhores”, da Revista Exame, a RSB é 
a terceira maior do país em valor de riqueza gerado por empregado; a sexta 
maior em patrimônio líquido ajustado; sexta empresa que mais investe no 
Brasil em reforço da capacidade de produção de bens e prestação de serviços; 
e a 14ª entre as companhias menos endividadas.
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A companhia ocupa posição estratégica nas áreas de maior potencial do pré-sal brasileiro. 
Atualmente, a carteira de ativos da Repsol Sinopec é composta por três campos produtores 
Albacora Leste, Lapa e Sapinhoá – terceiro maior campo produtor do Brasil – além de 
blocos exploratórios de grande potencial, como o Sagitário e o BM-C-33, que foi uma 
descoberta feita pela RSB em 2012 e que pode vir a ser uma das principais fontes de gás 
natural do país. 

Recentemente, a RSB assinou contratos de compartilhamento de infraestruturas de 
escoamento e processamento do energético com Petrobras, Shell Brasil e Petrogal 
Brasil. Os contratos preveem a interligação física e o compartilhamento das capacidades 
de escoamento nas Rotas 1, 2 e 3 – esta última de propriedade da Petrobras e em fase 
de construção –, formando o Sistema Integrado de Escoamento de gás natural (SIE), e o 
acesso de terceiros a três plantas de processamento da Petrobras – o Sistema Integrado 
de Processamento (SIP). Um marco na abertura do mercado de gás natural do Brasil que 
demonstra o comprometimento da RSB e de todos os parceiros em contribuir para o 
desenvolvimento de um mercado competitivo e sustentável no país.

Para a Rio Oil & Gas 2020, a RSB desenvolveu a campanha “Somos Energia 
para Criar o Amanhã”, que reflete a jornada da Companhia no Brasil, de 
pioneirismo, com foco em inovação e pautada por princípios ESG (Environmental, 
Social and Governance). Os conteúdos, filmes e outras peças de comunicação, 
estarão disponíveis na vitrine virtual e sala imersiva da empresa na plataforma 
da ROG 2020, e também podem ser acessados em uma landing page no site 
[www.repsolsinopec.com.br]. 

Outra novidade é o podcast “Criadores do Amanhã”, que 
traz entrevistas com executivos da empresa sobre temas 
como sustentabilidade, gás natural, inovação, tecnologia, 
diversidade e inclusão. 
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