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 12 de Agosto, 2021 

Siemens Energy firma acordo com Petrobras para  
fornecimento de software de modelagem, planejamento e 
suporte à tomada de decisão 
 

A Siemens Energy e a Petrobras celebraram um acordo para a ampliação de licenciamento do  

software Oil & Gas Manager™ (OGM™) até 2026. Usando funcionalidades abrangentes e algoritmos  

de custo com recursos de design flexíveis, o programa oferece suporte à tomada de decisão para 

engenheiros e gerentes, garantindo dimensionamento e custo de ativos de produção confiáveis e  

precisos, desde a avaliação inicial de viabilidade até o design do projeto final. 

  

O software OGM™ analisa rapidamente os conceitos de desenvolvimento, examina os impactos das  

opções de projeto e estima o custo das instalações necessárias para extrair, processar e refinar  

fluidos de poços de petróleo e gás. Além disso, o programa reduz significativamente as horas  

trabalhadas em engenharia e programação, pois a solução digitalizada gera resultados consistentes  

e rastreáveis, incorporando preferências de design, benchmarks e experiências de projetos  

anteriores. 

 

“Essa plataforma digital colaborativa possibilitará à Petrobras a contínua otimização de seus  

projetos, custos e riscos nos principais empreendimentos de O&G desse importante player do  

setor de Energia”, afirma Leandro Russo, gerente de Vendas da Siemens Energy no Brasil. 

 

Disponível como uma solução Software-as-a-Service (SaaS), o OGM™ segue os padrões  

internacionais das principais regiões produtoras de petróleo e gás no mundo, aplicáveis para  

avaliação de vários ativos convencionais e não convencionas para operações onshore e offshore.  

 

Saiba mais sobre o Oil & Gas Manager™ em www.siemens-energy.com/oil-gas-manager. 
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A Siemens Energy é uma das principais empresas de tecnologia de energia do mundo. A empresa trabalha com  

seus clientes e parceiros em sistemas de energia para o futuro, apoiando assim a transição para um mundo mais  

sustentável. Com nosso portfólio de produtos, soluções e serviços, a Siemens Energy cobre praticamente toda a  

cadeia de valor de energia - da geração e transmissão de energia ao armazenamento. O portfólio inclui tecnologia  

de energia convencional e renovável, como turbinas a gás e a vapor, usinas híbridas operadas com hidrogênio,  

geradores e transformadores de energia. Mais de 50% de nosso portfólio já foi descarbonizado. Uma participação  

majoritária na empresa Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) torna a Siemens Energy uma líder global no  

mercado de energias renováveis. Estima-se que 1/6 da eletricidade gerada em todo o mundo seja baseada em  

tecnologias da Siemens Energy. A Siemens Energy emprega mais de 90.000 pessoas globalmente, em mais de  

90 países e gerou uma receita da ordem de 27,5 bilhões de euros no exercício fiscal de 2020.  www.siemens-energy.com. 
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