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UM PRIMEIRO ANO DE SUCESSO: 
UM CAMPEÃO EUROPEU PARA O GÁS E PETRÓLEO 
 

• CEO: a fusão chegou no momento exato  
• Wintershall Dea é líder em custos de produção  
• Uma integração com sucesso cria potenciais 
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Kassel/Hamburgo. A Wintershall Dea festeja seu primeiro aniversário. 

Com o objetivo de se tornar líder das empresas europeias 

independentes, produtoras de gás e óleo, a empresa Wintershall Holding 

GmbH, com sede em Kassel, e a empresa DEA Deutsche Erdoel AG, com 

sede em Hamburgo, se fusionaram no dia 1 de maio de 2019. Desta forma 

se juntaram dois E&P Player, com longa e rica tradição e que otimamente 

se completam, tendo unido agora com sucesso seus respetivos 

potenciais. 

 

“A fusão chegou no momento exato”, declara Mario Mehren, Presidente 

do Conselho de Administração da Wintershall Dea. “O ano passado nos 

configuramos por forma diferente para obtermos a dimensão ideal. 

Como Campeão Europeu somos suficientemente grandes para nos 

tornarmos relevantes para as sociedades petrolíferas nacionais. 

Simultaneamente mantemos nossa independência e agilidade, para 

também podermos reagir em tempos de crise como no presente“. 
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Confiabilidade com simultânea flexibilidade, são requisitos que podem 

ser decisivos perante grandes desafios como aqueles que se colocam 

atualmente às indústrias do petróleo e gás. “A crise desencadeada pelo 

Coronavírus e a esperada contração da economia mundial, juntamente 

com o baixo nível histórico dos preços do petróleo e do gás são 

verdadeiros testes de estresse para a nossa indústria“, afirma Mehren. 

“Venceremos este desafio reforçando a nossa mais-valia.”   

 

Neste contexto a Wintershall Dea já fez uma parte das suas tarefas. 

Com reduzidos preços de produção em comparação com a concorrência, 

grandes reservas e um portfolio de produção estrategicamente 

equilibrado e com especial enfoque para o gás natural, a empresa se 

encontra bem equipada também para os períodos de crise que 

atravessamos. 

 

“Podemos nos sentir orgulhosos do que conseguimos construir durante o 

último ano: uma empresa de sucesso com uma equipa fantástica“, 

afirma Mario Mehren, fazendo uma retrospetiva por ocasião do primeiro 

aniversário da empresa. “Foram cerca de 2 800 colegas no mundo inteiro 

que tornaram possível, com paixão e grande dinâmica, o sucesso da 

fusão a que se dedicaram. Em nome de todo o Conselho de 

Administração pretendo aqui expressar a minha gratidão - Obrigado! 

Nós conjugamos quase 250 anos de experiência conjunta com um ano de 

história comum que também iremos prosseguir com sucesso nestes 

tempos difíceis que vivemos“. 
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No primeiro dia após a fusão o objetivo imediato era garantir a 

continuação da produção segura e eficiente, ou seja, Business Continuity, 

bem como a performance conjunta da nova marca. Nos passados doze 

meses conseguimos grandes progressos no contexto da estrutura 

empresarial conjunta, na introdução de um novo modelo operacional e 

na utilização de identificados potenciais de sinergia.   

 

“Seguramente que, na atual crise com o Coronavírus, também nos é útil 

o fato de, com a fusão de há um ano, termos introduzido novas 

Collaborations-Tools, tornando mais eficientes as cooperações à escala 

mundial em quase todos os setores empresariais“, adianta Mario Mehren.  

 

Até ao final de 2019, já foram realizadas sinergias em um valor superior 

a 100 milhões de Euros, mais do que se esperava. Elas se registraram 

sobretudo no âmbito das medidas no México, Egito e Noruega bem como 

nas poupanças tanto no setor das aquisições como no da organização. 

A partir de 2022, o objetivo da empresa é efetuar poupanças de, pelo 

menos, 200 milhões de Euros anuais. 

 

A fusão das duas tradicionais empresas alemãs, Wintershall e DEA, em 

maio de 2019, teve como consequência uma planejada reestruturação e 

uma daí resultante diminuição de pessoal. Neste contexto, e após 

negociações muito construtivas, a empresa Wintershall Dea fechou 

acordos com os comités de empresa alemães e com o IG BCE (Sindicato 
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para os setores industriais de Minas, Química e Energia) bem como com 

os comités de empresas e sindicatos da Noruega e dos Países Baixos. O 

objetivo é que a redução de pessoal se faça o mais socialmente 

responsável possível. 

 

Wintershall Dea e as representações de trabalhadores chegaram a um 

consenso, socialmente aceitável, sobre as medidas de redução de 

postos de trabalho: no total, o quadro de pessoal foi reduzido em cerca 

de 1000 postos de trabalho.  

 

Independência e agilidade - são as duas premissas em que se apoiará, 

também no futuro, a empresa Wintershall Dea a fim de poder responder 

com flexibilidade em tempos de crise como no presente.   “Seguimos um 

trajeto claramente estratégico com enfoque para a segurança e 

sustentabilidade, rígida disciplina financeira, equilibrado Upstream-

Portofolio bem como continuação de receitas estáveis das nossas 

atividades em Midstream”, prossegue Mario Mehren. Desde a fusão, o 

Portofolio da empresa já foi otimizado e enxuto através de uma série de 

desinvestimentos. Wintershall  

 

Dea tem atividades em quatro regiões: Norte de Europa, Rússia, América 

Latina, bem como no Norte de África e Médio Oriente. Para além destas 

regiões, a empresa pode contar com Cashflows estáveis resultantes do 

segmento de Midstream, com gasodutos Offshore como o Nord Stream 

1 e redes de condução Onshore na Alemanha. “Isto se revela 
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particularmente vantajoso na atual volatilidade de preços do petróleo 

e do gás“, afirma Mario Mehren. 

 

Os resultados referentes a seu desempenho no primeiro trimestre de 2020 serão 

apresentados pela Wintershall Dea na quarta-feira, 20 de maio de 2020. A 

apresentação dos dados de negócios referentes ao primeiro trimestre, bem como 

material informativo complementar estarão disponíveis na Website a partir das 

08.00 horas (MEST). 

 

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. 

 

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 2.800 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. 

http://www.wintershalldea.com/
https://twitter.com/wintershalldea
https://facebook.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/company/wintershalldea/
https://www.youtube.com/channel/UCje_eGYF31gCVmmNj-Njy1A
https://www.instagram.com/wintershalldea/

