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Kassel / Hamburgo / Rio de Janeiro. A Wintershall Dea decidiu encerrar 

todas suas operações no Brasil e fechar o atual escritório no Rio de 

Janeiro após conclusão de todas medidas necessárias. O término das 

suas operações no país será feito de acordo com todos termos 

contratuais e normativas legais.  

 

“Esta decisão é o resultado de uma análise muito profunda do nosso 

portfólio global e da avaliação de projetos individuais e de como eles se 

encaixam na nossa estratégia a longo prazo”, explica Thilo Wieland, 

Membro da Diretoria da Wintershall Dea, responsável pelas regiões 

Rússia, América Latina e Transportes. O foco da produção global da 

Wintershall Dea é o gás natural, que atualmente responde por cerca de 

70% do portfólio. Além disso, a empresa continuará a fazer valer da sua 

longa experiência para produzir petróleo de maneira mais eficiente e 

responsável, concentrando-se em regiões e projetos selecionados que 

estejam de acordo com suas ambiciosas metas climáticas. 

    

No Brasil, a Wintershall Dea detém atualmente participações em um 

total de nove licenças de exploração, distribuídas pelas bacias de 

Potiguar, Ceará, Campos e Santos, que foram concedidas à empresa nas 
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rodadas de licitação em 2018 e 2019. Conforme previsto nos respectivos 

contratos de concessão, a empresa não tem compromissos mínimos de 

trabalho remanescentes referentes às licenças ou outras obrigações 

financeiras significativas.  

 

“Apreciamos muito as boas relações que construímos ao longo dos anos 

com nossos parceiros comerciais e as autoridades no Brasil e 

trabalharemos de forma construtiva junto a eles para assegurar uma 

transição suave”, diz Wieland. 

 

 

Sobre a Wintershall Dea 

A Wintershall Dea é líder das empresas europeias independentes produtoras de gás 

e óleo, com mais de 120 anos de experiência como operadora e parceira de projetos 

que abrangem toda a cadeia de valores de E&P. A empresa, com raízes alemãs e 

sede em Kassel e Hamburgo, busca e explora gás e óleo à escala mundial em 

13 países e por forma eficiente e responsável. Com atividades na Europa, Rússia, 

América Latina e na região MENA (Oriente Médio e África do Norte), a Wintershall 

Dea possui um portfólio mundial em Upstream e, com participações no transporte 

de gás, também sendo ativa na área de negócios em Midstream. Mais em nosso 

relatório anual. 

 

Como empresa europeia de gás e petróleo, apoiamos o objetivo da UE de se tornar 

neutra para o clima até 2050. Para este fim, estabelecemos metas ambiciosas: Até 

2030, queremos reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos Escopos 1 e 2 em 

todas as nossas atividades de exploração e produção operadas por conta própria 

e por terceiros para alcançar o nível zero de emissões líquidas. Além disso, 

Wintershall Dea visa reduzir sua própria intensidade de metano para menos de 0,1% 

até 2025 e continuar evitando completamente a queima rotineira do gás associado. 

As metas climáticas devem ser alcançadas por meio da otimização do portfólio, 

redução de emissões através de maior eficiência energética, investimentos em 

soluções de compensação baseadas na natureza e em tecnologias futuras, como 
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hidrogênio e captura e armazenamento de carbono (CCS). Para saber mais sobre 

esse assunto, vejo o nosso relatório de sustentabilidade. 

 

A Wintershall Dea foi fundada, em 2019, como resultado da fusão da Wintershall 

Holding GmbH e da DEA Deutsche Erdoel AG. Atualmente, a empresa emprega 

cerca de 2.500 trabalhadores, provenientes de mais de 60 países. 

 

Encontra mais informações na internet em www.wintershalldea.com ou siga no 

Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. 

 


