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CRÉATIVE FRANCE: A França aposta na retomada do setor de petróleo e gás em 2017 

 
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016 – Outubro é o mês que a Business France e a indústria francesa voltam 

suas atenções para a cidade do Rio de Janeiro para estreitar os laços entre dois países na área de petróleo e gás 
no Brasil. Com competências variadas, as nove empresas participantes que desembarcarão na cidade 
pretendem apresentar ao mercado brasileiro soluções em eficiência e  alta tecnologia. 
 
Investimentos diretos no Brasil 
 
Apesar da crise global no setor, a delegação francesa contará com a presença de empresas que não só 
acreditam no potencial do mercado brasileiro como decidiram investir no último ano no Brasil: a RECHERCHE 
EXPLOITATION PRODUIT (REP) e o GROUPE COURBIS, com investimentos no Estado do Rio de Janeiro no caso 
da REP, e em São Paulo no caso do GROUPE COURBIS.  
 
A REP decidiu aumentar sua capacidade produtiva no Brasil através da instalação de uma fábrica de produtos 
químicos em Três Rios, no interior do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi assessorado pela Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN através de um programa de incentivos e 
promoção de investimentos no Estado do Rio de Janeiro.  Essa é a primeira fábrica da REP fora da França, Com 
investimento na ordem de R$ 13 milhões, a REP vai gerar 40 empregos diretos na cidade.  
 
Já o GROUPE COURBIS, uma das principais fabricantes europeias de equipamentos em poliuretano de alto 
desempenho, tomou a decisão de investir mais de 3,6 milhões de reais na sua unidade de produção na cidade 
de Itatiba, a 30 km de Campinas. A unidade de produção da empresa conta com 3800 m² de área construída e 
foi equipada com máquinas modernas vindas da França e Taiwan. A empresa espera operar com até 40 
funcionários até o final do ano. Seus produtos atendem os setores de petróleo e gás, automotivo e máquinas e 
equipamentos que precisam estar protegidos da corrosão.  
 
A intenção de ambas é continuar os investimentos no país em caso de aceleração dos negócios nos próximos 
anos.  
 
Ações francesas na feira Rio Oil & Gas 2016 
 
A Business France além de organizar o Pavilhão França no evento organizará reuniões B to B durante os quatro 
dia de feira, aumentando assim a possibilidade de gerar negócios através de parcerias comerciais, industriais ou 
venda direta. A intenção da agência é que esta edição do evento represente o início de uma retomada dos 
negócios no setor. 
 
A estratégia francesa será identificar os melhores parceiros brasileiros e estrangeiros que atuem nos segmentos 
de engenharia, serviços subsea e plantas de processo para o setor upstream e downstream. A ideia é começar o 
ano de 2017 com o estabelecimento de alguns contratos de parceria e desenvolvimento nessas áreas.  
 
No dia 25 de outubro, está previsto o já tradicional coquetel francês, um evento exclusivo a convidados do 
setor e que contará com a presença do Consul Geral da França no Rio de Janeiro, Senhor Brice ROQUEFEUIL.  
 
 
 



Empresas francesas presentes no evento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APIX ANALYTICS – Empresa especializada em equipamentos miniaturizados de 
análise de gases.  Sua tecnologia  modular permite uma redução significativa 
no CAPEX  e OPEX  em plantas de processo industriais mais complexos e 
totalmente adaptado para ambientes explosivos. 

CHROMATOTEC / AIRMOTEC – Campeã nacional francesa no segmento de 
analisadores complexos de gases para plantas industriais e laboratórios. Sua 
tecnologia avançada consegue detectar e medir mesmo as quantidades 
menores de gases e substancias na atmosfera. Uma solução ideal para 
ambientes protegidos e que necessitem grande pureza do ar.   

ECA GROUP – Mais tradicional empresa francesa dos segmentos de robótica e 
automação para fins civis e militares. A empresa já forneceu seus 
equipamentos para as maiores empresa de serviços submarinos do mundo e 
no Brasil já atua no segmento de ROV e AUV  de alta tecnologia.  

GROUPE COURBIS – Fabricante de materiais em elastômeros, a empresa 
inaugurou sua primeira fábrica no Brasil em 2016 para atender os mercados de 
equipamentos, automóveis e petróleo e gás no país. O compromisso com o 
conteúdo local a coloca entre as principais empresas de fornecimentos de 
equipamentos submarinos do Brasil  para projetos em águas profundas e ultra 
profundas do Pré-Sal.  

IFTS – A companhia é especialista em testes e normatização de filtros e 
equipamentos de separação nos setores de energia e automóveis.. No Brasil, 
a empresa já fornece seus serviços diretamente para as grandes montadoras 
instaladas no Brasil  e busca se diversificar no segmento de petróleo e gás. A 
empresa concebe e fornece equipamentos de testes e filtros sob medida 
para fabricantes, homologa produtos e presta serviço de consultoria técnica 
para  fabricantes.  

OPENOCEAN – Empresa francesa é uma start-up de consultoria e 
fornecimento de tecnologias para modelização de ambientes marinhos e 
atmosféricos. Sua solução METOCEAN ANALYTICS® permite que as operações  
e projetos offshore se tornem mais previsíveis e seguros a partir de 
informações confiáveis e precisas.  

PARLYM INTERNATIONAL – Grupo independente de engenharia em EPCI, 
Assistência Técnica, Gestão de Projetos e Procurement, tem como principal  
marca a sua grande resiliência  em desenvolver projetos de alta 
complexidade em ambientes  hostis e perigosos. Forte presença no mercado 
onshore e downstream.  

REP – Empresa francesa de produção de produtos químicos para os setores 
de exploração e produção de petróleo e gás . Abriu recentemente sua 
primeira fábrica fora da França no Brasil e já é reconhecida como uma das 
principais  empresas do seu segmento no país, reconhecida pela sua 
capacidade de fornecer produtos sob medida para cada cliente.    

SCHNEIDER ELECTRIC – Gigante do setor de componentes e sistemas 
elétricos no Brasil e no mundo, a empresa participa desta edição como 
convidada do Pavilhão França na Rio Oil&Gas, pelo seu exemplo de 
profissionalismo e qualidade dos produtos no mercado de petróleo e gás 
nacional.  



Patrocinadores do Pavilhão França na edição 2016 do salão Rio Oil & Gas . 
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