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Editorial

—

otimização e segurança
A entrega de derivados via dutos é uma das 
formas mais vantajosas de deslocamento para 
grandes volumes. Esta edição do InterAção 
traz uma matéria especial sobre a importância 
desse sistema, que é responsável por cerca de 
50% do faturamento da Revap. 
Confira também um infográfico que mos-
tra a evolução na qualidade dos combus-
tíveis da Petrobras. Entre os anos de 2005 
e 2013, a companhia investiu R$ 20,6 
bilhões em 21 novas unidades que per-
mitem a produção da gasolina S-50 em 
todas as refinarias. 
Além disso, o informativo apresenta o 
novo Programa Petrobras Socioambien-
tal, que está com inscrições abertas para 
a primeira seleção pública. 
E você já ouviu falar nos workshops 
realizados com base na pesquisa de 
satisfação do cliente? Então saiba 
mais também nesta edição. Para co-
meçar, conheça duas empregadas 
que fazem parte da equipe de Co-
mercialização da Revap.
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conheça duas empregadas 
da área comercial da 
revap
—

Trabalhando na gerência de Entrega e Faturamento desde 2012, Cris-
tiane e Gabriela atuam, entre outras atividades, na programação e 
acompanhamento dos bombeios de derivados 

Cristiane dos Santos Oliveira ingressou na Petrobras em março de 2012 
já para exercer funções na área comercial da Revap e, atualmente, res-
ponde pelas programações de combustíveis claros para o mercado local 
(pólo São José dos Campos). também é responsável pelo acompanha-
mento das entregas de enxofre e armazenagem de álcool, biodiesel e 
óleos combustíveis dos clientes. “É uma tarefa muito gratificante em que 
se aprende um pouco a cada dia. também me dá a chance de trocar ex-
periências profissionais com outras gerências da Revap, além de manter 
um contato próximo com os colegas de outras unidades como a Regional 
São Paulo e a sede da empresa”, conta.
Para o futuro, um dos seus principais objetivos é investir nos estudos 
em prol de sua carreira na organização. “neste ano e no próximo, quero 
dar prosseguimento em minha formação acadêmica para que, cada vez 
mais, eu possa contribuir positivamente para o crescimento de nossa 
empresa”, revela. 
Já Maria Gabriela Gonçalves Carvalho Campos ingressou na companhia 
em agosto de 2010, para trabalhar na agência marítima da Petrobras 
em São Sebastião. Desde maio de 2012, passou a atuar na gerência de 
Entrega e Faturamento da Revap/Comercialização. “Minha função atual 
consiste em grande parte em acompanhar o recebimento, a certificação, 
a entrega e os tempos de ressuprimento de querosene de aviação (QAV), 
gasolina e diesel S-10 e S-500 nos tanques da Base de Guarulhos (Ba-
guar) e programar diariamente as entregas via duto de gasolina e diesel 
S-500 para as bases interligadas em Guarulhos, mediante solicitação 
dos clientes”, explica.
Assim como Cristiane, Gabriela também pretende investir nos estudos. 
“Minha meta profissional para os próximos anos é dar continuidade à 
minha formação acadêmica, a fim de atuar de forma proativa no alcance 
dos objetivos que nos são propostos pela nossa empresa”, finaliza.

revap recebe  
seus clientes  
em evento de 
aniversário 
—
“Encontro com os Clientes” reuniu 
representantes de diversas empresas,  
marcando as comemorações de 34 anos  
da refinaria

A Refinaria Henrique Lage completou 34 anos, 
e o aniversário foi comemorado no dia 24 de 
março, com a realização de um evento voltado 
aos clientes. 
O evento teve início com a abertura da Ge-
rente Geral, Elza Kallas, que apresentou a 
história da refinaria, destacando os fatos 
marcantes desde sua aprovação no Conselho 
de Administração da Petrobras até os dias de 
hoje, apontando também os planos para o 

Gerente Geral da Revap, Elza Kallas,  
fez a abertura do evento de aniversário da refinaria

Gabriela (esquerda) e Cristiane 
atuam na área comercial da Revap

futuro. Segundo Elza Kallas, a Petrobras está em constante evolução, 
buscando agregar valor a seus produtos. “nossa expectativa é usar o 
ativo da Revap cada vez mais para atender à expectativa do mercado, 
entregando produtos de boa qualidade e mantendo o bom relaciona-
mento com nossos clientes”, disse Elza.
Foi dada continuidade na programação com o sócio-diretor da Franklin 
Covey, Josmar Arrais, que fez uma palestra abordando o tema “Conver-

sas Cruciais”. Para finalizar, a orquestra de crianças e jo-
vens do Instituto Brasileiro de Apoio à Pesquisa e Estudo 
da Música (Ibrapen), de taubaté – um dos projetos sociais 
patrocinados pela Petrobras –, prosseguiu com uma apre-
sentação. A manhã comemorativa foi encerrada com um 
almoço na refinaria para todos os presentes.

parcerias
A BR Aviation, um dos clientes mais antigos da Revap, 
foi representada no evento pelo gerente de aeroporto 
SP, Carlos Antônio Rodrigues, que ressaltou a impor-
tância de um relacionamento de parceria e confiança. 
“Ao longo desses anos, consolidamos uma grande par-
ceria com a Revap. Sempre fomos muito bem atendidos 
em diversas demandas e necessidades operacionais e 
comerciais. A refinaria sempre soube ouvir seus clientes, 
dando a importância e o tratamento adequado às suas so-
licitações. Isso criou uma relação muito forte, transmitin-
do segurança”, afirmou Rodrigues. E completou: “Próximo 
de comemorar 30 anos de parceria, dos quais participei 
por 14, reafirmo minha satisfação em trabalhar com essa 
equipe altamente qualificada, profissional e muito focada 
no cliente. Acho que isso faz a diferença e o sucesso dessa 
organização. Parabéns à Revap e a todos os seus colabo-
radores e parceiros pelos 34 anos de sucesso”.
Cliente do segmento de Gasolina e Diesel, o diretor da 
Distribuidora torrão, Claudio José Pereira, considera a 
parceria de 15 anos com a Revap de grande importância. 
“nos dias de hoje, ser atendido pela Revap é um privilégio. 
A vida da empresa está voltada para Revap, todo produto 
comercializado pela torrão sai daqui.”

Josmar Arrais (acima) e Carlos Antônio Rodrigues marcaram 
presença no evento de aniversário da Revap.
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TRANSPORTE 
DUTOVIÁRIO DE 
PRODUTOS DA REVAP
—
Refinaria faz monitoramento do envio de produtos via dutos garantindo 
segurança no transporte

na Revap, cerca de 50% do faturamento dos produtos ven-
didos e retirados por clientes em São José dos Campos e 
Guarulhos (dois polos atendidos pela refinaria) são entre-
gues via transporte dutoviário. Produtos como o gás lique-
feito de petróleo (GLP) e o querosene de aviação (QAV), por 
exemplo, são entregues apenas via dutos, além de uma par-
te da gasolina e do diesel.

Além de o número ser significativo, vale ressaltar a segu-
rança da entrega de derivados por dutos. “nos dutos tudo 
é acompanhado on line por um sistema automatizado”, 
ressalta o analista de comercialização e logística da Revap, 
Guilherme tanaka.
Guilherme explica que a Revap tem uma malha de dutos 
própria para envio de derivados aos clientes e também uti-

liza dutos da transpetro para a distribuição de produtos. O 
monitoramento do transporte através dos dutos da Revap 
é feito pelas áreas operacionais da refinaria. Já os dutos 
da transpetro são monitorados pela própria subsidiária 
de transporte dutoviário da Petrobras, através de controle 
centralizado pelo Centro nacional de Controle Operacional 
(CnCO), localizado no Rio de Janeiro.
Segundo o coordenador da transferência e estocagem, Mar-
co Antônio Facundes esse modal é muito utilizado pela Pe-
trobras na distribuição de produtos para seus clientes. “na 
Revap possuímos acompanhamento em tempo integral das 
variáveis operacionais que garantem a qualidade e segu-
rança deste processo durante a expedição para os clientes 
locais”, disse ele.
Outro processo importante no sistema de expedição da Re-
vap, realizado pela área de transferência e estocagem, é a 
medição para faturamento, que pode ser realizada manual 
ou automaticamente pelas estações de medições. “Em ra-
zão da sua importância e criticidade, mantemos atenção es-
pecial e monitoramento contínuo do processo para garan-
tir pleno funcionamento, além do foco na capacitação das 
pessoas que operam os sistemas”, explica o gerente setorial 
da transferência e estocagem da Revap, thaulis Fernando 
Machado Gumieri.

automação e segurança 
Desde 2006, a Revap investe na automação do trans-
porte de produtos via dutos e conta com uma equipe 

24 horas para o monitoramento, a partir 
do Centro Integrado de Controle (CIC).
“É uma operação de extrema respon-
sabilidade. A equipe da operação da 
transferência e Estocagem inicia as 
expedições de acordo com os proce-
dimentos estabelecidos e, no caso de 
qualquer problema, o próprio compu-
tador interrompe o transporte, inde-
pendente do operador. tudo visando 
garantir mais qualidade e segurança 
nas operações”, explica Facundes.
todo o sistema de monitoramento atende 
às Normas Petrobras e foi desenvolvido 
de acordo com regras rígidas da Agência 
nacional de Petróleo - AnP, que constam 
no Relatório técnico de Dutos terrestres 
para Movimentação de Petróleo, Deriva-
dos e Gás natural.
“O objetivo maior é criar uma forma 
de gestão dos dutos para transferir os 

produtos sem danos ao meio ambiente. Entre as nossas 
funções na movimentação de produtos na Revap estão 
as transferências internas de produtos, entre as unida-
des da Petrobras, e também a transferência de produtos 
para os clientes. Cerca de metade dessas transferências 
são feitas via dutos e monitorados em todos os casos, 
até a chegada dos produtos em cada cliente, indepen-
dente se os dutos são da Revap, da transpetro ou do 
próprio cliente”, concluiu o coordenador.

ccduto
Visando agilizar ainda mais o processo de entrega via du-
tos, a Revap implantará em 2014 o sistema Canal Cliente 
Duto (CC Duto). Similar ao Canal Cliente Caminhão (CC 
Caminhão, utilizado na entrega rodoviária), o sistema au-
tomatizará o processo de pedido e faturamento dos pro-
dutos a ser entregue aos clientes, que participarão de 
eventos específicos na refinaria, para conhecer em deta-
lhes a nova ferramenta.
Segundo o técnico de informática da gerência de Comer-
cialização da Revap, Carlos Villela, em maio deste ano foi 
concluída a etapa de faturamento do gás liquefeito de 
petróleo (GLP), com treinamento das equipes dos clien-
tes para melhor utilização do CC Duto. O passo seguinte é 
cumprir essas mesmas etapas com os clientes do segmen-
to de querosene de aviação (QAV) e, posteriormente, com 
os de gasolina e diesel.

participação dos modais de 
entrega no faturamento revap

pólo entrega  
dutoviária

entrega  
rodoviária

São José dos Campos 51% 49%

Guarulhos 54% 46%

total revap

entrega  
dutoviária

54%

entrega  
rodoviária

46%

A CIC é o setor responsável pelo 
monitoramento dos dutos, que 
funciona em tempo integral, para 
garantir total segurança para os 
clientes da refinaria
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Clientes da Revap participam de workshop para conferir plano de ação para seus produtos e segmentos

Ao final de cada ano, a Petrobras realiza uma pesquisa de 
satisfação junto aos seus clientes. O objetivo é ter a visão de 
seus parceiros referente à qualidade e entrega dos deriva-
dos, ao relacionamento, às questões relacionadas ao fatu-
ramento dos produtos, entre outros aspectos. Os clientes 
têm a oportunidade de responder à pesquisa, composta de 
perguntas e campo livre para comentários. 
Ao final do período de coleta de informações da pesqui-
sa, os dados são consolidados e utilizados para a estru-
turação dos planos de ação por polo de entrega e produ-
to. norteada pelos resultados da pesquisa, a gerência de 
Comercialização da Revap realiza reuniões junto a outras 
gerências da refinaria, além de reunir-se com gerências 
da Sede e da transpetro, com o objetivo de identificar 
possíveis oportunidades de melhoria em toda cadeia.
A partir disso, são promovidos workshops com os clientes 
para apresentação do resultado da pesquisa e dos pla-
nos de ação elaborados para cada segmento. A intenção 
é também incentivar a discussão de novas propostas nos 
eventos, a partir de sugestões dos próprios clientes. 

área de comercialização  
da revap realiza workshops 
com os clientes
— 
A partir da pesquisa de satisfação, é elaborado o plano de 
ação por segmento

A Petrobras está sempre trabalhando no desenvolvimento 
de novos produtos, aprimorando suas características e de-
senvolvendo novas tecnologias para a produção de com-
bustíveis. Além da qualidade em si, há uma preocupação 
constante com a redução do impacto ao meio ambiente. 
Estudos, pesquisas, grandes obras de ampliação e mo-
dernização, com a inauguração de novas unidades, contri-
buem para esta evolução. Alguns exemplos são apresen-
tados a seguir:
Em 1989, a Petrobras foi a pioneira na remoção do chumbo da 
gasolina. Quatro anos depois, investiu no Diesel metropolita-
no, um combustível com menor teor de enxofre, para ser co-
mercializado apenas nas grandes cidades, onde as emissões 
são maiores. Em 1997, surgiu a Gasolina Premium, que con-
tinha maior octanagem (melhor aproveitamento da potência 

conheça a evolução  
da qualidade dos  
combustÍveis da  
petrobras
—

do motor), e componentes especiais de limpeza para o motor, 
com menor impacto ambiental. Em 2002, a Gasolina Podium 
apareceu com as mesmas características da Premium, porém 
desenvolvida com maior tecnologia, o que proporcionou índi-
ces ainda melhores em todos os quesitos.
A partir de 2005, começaram a ser desenvolvidos combus-
tíveis com menor emissão de poluentes na atmosfera. Em 
oito anos, o diesel produzido pela Petrobras, por exemplo, 
evoluiu do S-1800 (produto que tem no máximo 1800 ppm 
de enxofre na sua composição) para o S-10 (emissão de 
apenas 10 ppm na atmosfera), uma diminuição significativa 
na emissão de poluentes. 
Desde o primeiro dia de 2014, a companhia lançou, em todo 
o território nacional, as novas gasolinas com ultrabaixo teor 
de enxofre: a S-50 comum e a S-50 premium.

Remoção 
do chumbo 
da gasolina 
(pioneirismo)

Antecipação do 
diesel 500 ppm

diesel 
S-10

Gasolina 
Premium

Diesel 
metropolitano

Diesel S-50 
(para frotas)

Diesel S-50 
(todo País)

Gasolina 
Podium

Gasolina 
Formula 1

Gasolina 
S-50

1989 1997 2002 2005 2013

1993 1999 2009 2011 2014

Fim do diesel S-1800 para uso rodoviário

Desde janeiro de 2014, passamos a fornecer gasolina S-50 (com baixo teor de enxofre) a todas as regiões do País. Para tanto, investimentos 
na implantação de 17 unidades de tratamento no parque do refino.

A gerente de relacionamento com cliente da Revap, tatiana 
Silva Cardoso, destaca a importância da participação dos 
parceiros. “A realização da pesquisa e a definição de ações 
com base em seus resultados são um período importante 
em que a Petrobras se dedica a melhor conhecer a opinião 
de seus clientes e a refletir sobre novas ações. Este proces-
so, certamente, contribui em nossa parceria com os clientes, 
como também para o pleno atendimento das demandas do 
mercado”, considera.
Entre os meses de fevereiro e abril de 2014, foram realiza-
dos 10 workshops com clientes das áreas de asfaltos, gaso-
lina e diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene 
de aviação (QAV).
 “A participação dos clientes nos workshops é fundamental 
para, juntos, avaliarmos as ações necessárias para o ano, 
visando à melhoria contínua de todo o processo de comer-
cialização de nossos produtos e do atendimento aos nossos 
clientes”, completa tatiana.
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petrobras lança novo 
programa para seleção de 
projetos socioambientais
—

O programa Petrobras Socioambiental virá 
para complementar o que anteriormente 
era trabalhado no Integração Petrobras Co-
munidades (IPC), o qual selecionava proje-
tos sociais para patrocínio. 
As diretrizes do novo formato são mais 
amplas e estão direcionadas a sete linhas 
de atuação: Produção Inclusiva e Susten-
tável, Biodiversidade e Sociodiversidade, 
Direitos da Criança e do Adolescente, Flo-
restas e Clima, Educação, Água e Esporte. 
Um outro diferencial é a inclusão de três 
temas transversais no conceito dos pro-
jetos – Equidade de gêneros (objetivo de 
eliminar a discriminação contra a mulher), 
Igualdade Racial e Inclusão de Pessoas 
com Deficiência.
O pleito do patrocínio será realizado com 
seleções públicas em âmbito nacional e 
regional. Podem participar entidades sem 
fins lucrativos com atuação no terceiro 
Setor, com documentação regularizada e 
em exercício há mais de um ano. Os pro-
jetos enviados dentro do prazo estipulado 
no edital da seleção pública passarão por 
uma triagem administrativa e, posterior-
mente, por uma avaliação técnica. 
Para dar suporte e tirar dúvidas dos pro-
ponentes, serão promovidas caravanas 
por diferentes lugares do país durante 
o período das seleções, com palestras 
presenciais e atendimento virtual. Para 
mais informações e acompanhamento 
das datas e prazos das seleções e carava-
nas, acesse o site do programa Petrobras 
Socioambiental – http://sites.petrobras.
com.br/socioambiental/.

Petrobras Socioambiental, que está com inscrições abertas para a primeira seleção pública em nível nacional e regional, 
abrange sete linhas de atuação e três temas transversais

Programa Petrobras Socioambiental amplia suas 
vertentes e alcança todos os povos
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