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Tamanho e importância da Cadeia Nacional de Fornecimento

de Bens do Setor de Petróleo e Gás na economia

3Fonte: IBGE. Elaboração DECOMTEC/FIESP

� Responde por 3,7% do PIB brasileiro

�Emprega 700 mil trabalhadores

� 0,7% do total de postos de trabalho do país
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Como exemplo, a produção de uma plataforma
do tipo FPSO no valor de R$1,0 bilhão gera, direta e 
indiretamente, na economia doméstica:

6Elaboração: DECOMTEC/FIESP

� R$ 1,2 bilhão em produção adicional

� 1.532 empregos diretos e indiretos

� R$ 294 milhões em massa salarial

� R$ 520 milhões em tributos



Fonte: PIA-IBGE. Participação média no período 2007-2015 das CNAEs 24.3, 26.1, 26.5, 27,1 e 28. Elaboração: Decomtec-FIESP.

Os investimentos da indústria de 
O&G dinamizam a economia 

nacional, principalmente a 
economia do estado de 

São Paulo , por deter a 

maior parte do parque 
fabril nacional dos 

fornecedores de bens 
para o setor

49% do valor da produção

57% dos postos de trabalho

52% da massa salarial

51% do faturamento do setor

51% das unidades produtivas

53% do PIB dos setores
...da indústria brasileira de 

bens¹ para o setor O&G está 
instalada no Estado de São Paulo

51%
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A cadeia fornecedora 
de bens e serviços 
do setor está 
dispersa por todas as 
regiões do estado de 
São Paulo



Fonte: ANP. Elaboração Decomtec-FIESP

Produção de PETRÓLEO no estado de São Paulo

329 mil barris/dia - 2017

• A produção de petróleo no estado de São Paulo passou a obter maior expressão a partir da 
produção dos campos do Pré-Sal.

• Em 2017 a produção no estado foi de 329 mil barris/dia , equivalente a 12,5% do total 
nacional , sendo no período entre 2000 e 2009 a produção média foi de 1 mil barris/dia.

• Essa expansão colocou o estado como o 3º maior estado produtor brasileiro, atrás do 
Rio de Janeiro (68,0% do total nacional) e próximo do Espírito Santo (14,4% do total nacional).

Média de 1 mil barris/dia 
entre 2000 e 2009

• Responde por 12,5% da produção 
nacional de petróleo

• No período entre 2009 e 2017, contribuiu 

com 49% do aumento da 

produção brasileira de petróleo.

9



19 mil m³/dia - 2017

Produção de GÁS NATURAL no Estado de São Paulo

2º maior produtor nacional de gás 

natural.

38% do aumento da produção 

nacional de gás natural no período entre 

2010 e 2017 foi realizado pela produção 
do estado de São Paulo.

Fonte: ANP. Elaboração Decomtec-FIESP

• O mesmo cenário na produção de gás natural
• Em 2017 a produção de gás natural no estado foi de 19 mil m³/dia , equivalente a 17% do 

total nacional , sendo no período entre 2000 e 2009 a produção média do estado foi de          
900 m³/dia, equivalente a 2% do total nacional.

• São Paulo passou a ser o 2º maior estado produtor brasileiro, superando os estados do 
Amazonas e da Bahia, e ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.
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PROGRAMAÇÃO

� 14h15 – Petrobras em Compliance

� 14h45 – RLCP: Regulamento de Licitações e Contratos da 
Petrobras

� 16h00 – Visão de Sistemas Petronect

� 17h00 às 18h00 – Atendimento de empresas
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Bom evento à todos

José Ricardo Roriz Coelho
2º Vice-Presidente da FIESP e do CIESP
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