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Rio de Janeiro. Mudança na liderança da Wintershall Dea no Brasil: 

Valerie Bosse é a nova Managing Director da unidade de negócios da 

Wintershall Dea no Brasil e assumirá todas as atividades das anteriores 

empresas Wintershall e DEA no país. A 30 de abril de 2019 as duas 

empresas alemãs Wintershall Holding GmbH (Wintershall) e DEA 

Deutsche Erdoel AG (DEA) completaram a sua fusão internacional, 

criando a Wintershall Dea agora a maior empresa independente 

europeia nos setores do gás e do óleo. A sua totalmente subsidiária 

brasileira Wintershall Dea do Brasil assume a plena responsabilidade 

sobre todas as atividades brasileiras processadas até á data pelas 

empresas Wintershall e DEA. Valerie Bosse sucede a Gerhard Haase 

(Wintershall) que se aposenta e a Christoph Schlichter (DEA) que 

assumirá, no México, a integração na Wintershall Dea da recentemente 

adquirida Sierra Oil & Gas. 

 

Desde 1989, Valerie Bosse ocupou vários cargos em diferentes setores de 

atividade da Wintershall dos quais resulta a sua ampla experiência em 

E&P. Ela foi responsável pelas explorações na Líbia (2003-2007), nos 

Países Baixos (2007-2011) e chefiou diversos projetos de exploração no 
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Brasil, África do Norte e Reino Unido. Desde 2011, Valerie Bosse era vice-

Presidente para Global Exploration and New Ventures. Nesta função ela 

era responsável por todas as atividades globais de exploração da 

Wintershall.  

 

Em 2018 a Wintershall retomou com sucesso as suas atividades no Brasil 

e prossegue na sua rota de crescimento. À empresa foram atribuídas, no 

Brasil, sete licenças de exploração. A partir de agora, em quatro dessas 

licenças, a Wintershall Dea assumirá a função de empresa operadora. 

Essas licenças estão localizadas na costa do Norte bem como do 

Sudeste do Brasil e revelam um grande potencial. Em dois dos blocos 

atribuídos, as atividades preliminares de exploração já estão em 

andamento. A costa brasileira é considerada como uma das regiões 

petrolíferas mais promissoras do mundo. No plano de crescimento da 

Wintershall Dea também se inclui o acesso ativo a novas regiões. No 

Brasil, a Wintershall Dea pretende construir um amplo e diversificado 

portfólio com atividades em diferentes bacias. 

 
 

Sobre a Wintershall Dea 

Com a fusão da Wintershall Holding GmbH com a DEA Deutsche Erdoel AG, estas 

duas empresas de grande sucesso e longa tradição se colocam, com a Wintershall 

Dea, na liderança das empresas europeias independentes produtoras de gás e óleo. 

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 
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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 se orgulha de mais de 120 anos de experiência como operadora 

e parceira de projetos que abrangem toda a cadeia de valores de E & P. A nível 

mundial, a empresa emprega cerca de 4.000 trabalhadores, provenientes de mais 

de 60 nações. A empresa pretende aumentar, entre 2021 e 2023, a produção diária 

média de cerca de 590.000 barris de óleo equivalente (boed) para 750.000 a 800.000 

barris. A médio prazo está planejada a estreia na Bolsa. 

 

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/

