
Razão social: Nova Transportadora do Sudeste AS - NTS 
 
Ramo da atividade: Óleo e Gás  
 
Ano de fundação: 2017  
 
Endereço completo: Praia do Flamengo, 200, 23º andar. Flamengo, Rio de 
Janeiro – RJ. CEP: 22210-901 
 
Número de empregados: 224 
 
Descrição da atividade: A NTS (Nova Transportadora do Sudeste S/A - NTS) 
transporta gás natural por meio de um sólido sistema de gasodutos, conectando 
a região mais industrializada do Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primarização das atividades durante a pandemia da COVID 19: Desafios e 
oportunidades 

 
 
Resumo: 
 
A Nova Transportadora do Sudeste surgiu em Abril de 2017, como parte de um 
dos desinvestimentos da Petrobrás, gerindo contratos de Operação e 
Manutenção. Contudo, a fim de se tornar uma referência no transporte de gás 
natural, surgiu o projeto intitulado “Long Term”, com objetivo de primarizar todas 
as atividades de Operação e Manutenção dos ativos da NTS, que até então eram 
realizadas integralmente pela Transpetro. Todas as áreas da companhia 
estiveram diretamente envolvidas nesta transição, com destaque para as 
Diretorias de Operações e de Gente e Gestão, responsável por contratar novos 
profissionais, dobrando o número de empregados, e por qualificá-los, garantindo 
a excelência e segurança operacional dos nossos serviços.  
Para este grande desafio, foi contratada uma consultoria especializada em 
estratégias de educação, e juntamente com os times de gasodutos e operações, 
desenhou-se uma trilha completa de aprendizagem para os mais diversos cargos 
operacionais. Deste primeiro grande escopo, e em uma parceira essencial com 
a UNIBP, surgiram trilhas de treinamento específicas para os Técnicos de 
Gasodutos e Operadores do Centro de Controle Operacional, principais atores 
das atividades.  
Diante das limitações impostas pela pandemia da COVID 19, houve a 
necessidade imediata de mobilização de todo o curso presencial para a 
modalidade online. Sem atrasos no cronograma, foi possível migrar todos os 
recursos para uma plataforma de aprendizagem virtual (AVA), disponibilizada 
pela UNIBP, e realizar o treinamento de forma efetiva, ágil e com total segurança 
para os empregados. Desta forma, realizamos um extenso curso, com duração 
de aproximadamente 6 meses, de forma remota, em uma plataforma intuitiva, e 
com profissionais da educação extremamente qualificados e treinados na 
ferramenta de ensino virtual. Foram envolvidos cerca de 55 professores externos 
e 14 instrutores internos (empregados da NTS), além dos mediadores, que 
permaneciam em sala auxiliando em possíveis dúvidas ou quaisquer 
dificuldades de acesso que os alunos poderiam apresentar.  
O curso de formação proporcionou resultados bastante expressivos e de grande 
relevância para a organização, gerando uma cadeia de valor intelectual, que 
impacta diretamente na qualidade e segurança das atividades operacionais. Em 
termos quantitativos, temos 75 empregados qualificados em 6 trilhas de 
formação, totalizando 316 cursos, com carga horária aproximada de 5.000 horas 
de treinamento. Nossos próximos esforços estão concentrados em realizar a 
internalização completa de parte da trilha de formação original, criando um 
espaço de educação corporativa para prover com mais agilidade oportunidades 
de desenvolvimento ao quadro da empresa e aos futuros integrantes do negócio. 
 
 
 
 
 
 



 
Introdução: 
 
Sobre nosso negócio: 
 
A NTS (Nova Transportadora do Sudeste S/A - NTS) transporta gás natural por 
meio de um sólido sistema de gasodutos, conectando a região mais 
industrializada do Brasil com segurança e confiabilidade. 
São mais de 2.000 quilômetros de malha com capacidade de transporte 
contratual de 158,2 milhões m³ de gás por dia. Os gasodutos da NTS ligam os 
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (responsáveis por 
aproximadamente 50% do consumo de gás no Brasil) ao gasoduto Bolívia-Brasil, 
aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás. 
Nossa grande missão é assegurar o transporte seguro e sustentável de gás 
natural.  
Valorizamos a excelência, o cuidado genuíno com as pessoas e uma cultura 
embasada em ética, respeito e transparência. 
 
Histórico e método de trabalho: 
 
 
A NTS foi criada a partir de um Termo de Compromisso assinado com a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no qual a Petrobras 
se comprometeu a reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e 
suas subsidiárias integrais, inaugurando uma transportadora do sudeste e uma 
no nordeste e norte do país.  
No ano de 2017, a Petrobras finalizou a operação de venda de 90% das ações 
da companhia na NTS para um fundo de investimento gerido pela Brookfield 
Brasil Asset Management Investimentos Ltda. 
Com foco na implantação de um novo modelo operacional alinhado com 
necessidades estratégicas e de mercado, a NTS desenvolveu um projeto de 
longo prazo de Operação e Manutenção, conhecido internamente como "Long 
Term".   
Esse projeto iniciou-se com um estudo detalhado das vantagens e oportunidades 
da primarização das atividades pela NTS. 
O grande objetivo era preparar a empresa para alcançar sua autonomia 
operacional e assumir em definitivo toda a operação e manutenção dos seus 
ativos, que até então era realizada pela Transpetro. 
Essa força tarefa envolveu diretamente todas as áreas da empresa, desde o 
planejamento até a execução. Foram contratados diversos profissionais para 
atender as demandas deste importante projeto, controlando o cronograma 
estruturando novos processos, ferramentas e ações que seriam crucias para a 
nossa “virada de chave”.  
Vale destacar a mudança na estrutura física da companhia. Foram construídas 
ou reformadas 5 bases operacionais, além da construção do nosso Centro de 
Controle Operacional, que comanda todos os ativos remotamente e que se 
consolida como um serviço essencial para a segurança, confiabilidade e 
operação do nosso negócio.  
Além de proporcionar toda infraestrutura de facilities, o time de gente e gestão 
foi responsável por contratar todo o time de técnicos das bases operacionais, os 



operadores do CCO (Centro de Controle Operacional), e os engenheiros do time 
de manutenção. Foram contratados gestores e consultores com ampla 
experiência em transporte de gás para a gestão do planejamento, além de 
profissionais técnicos com vasta experiência em suas especialidades. 
 
Um dos papéis mais importantes do RH, e que se configura como tema central 
deste case, foi a estruturação de um grande programa de formação, que 
habilitasse todos os profissionais contratados para operar e manutenir os 
gasodutos. A construção deste programa iniciou-se com a contratação de uma 
consultoria especializada em estratégias de educação para empresas, que nos 
auxiliou na construção das nossas trilhas de aprendizagem.  
As trilhas foram desenvolvidas em aproximadamente 6 meses, num esforço 
conjunto dos times de Operações (Medição e Qualidade, Planejamento e 
Programação e Centro de Controle) e Manutenção de campo, para que 
pudéssemos preparar um curso completo e de qualidade. 
Deste primeiro estudo, foram geradas trilhas, que atendessem os cargos 
técnicos, de nível superior e liderança. Além disso, foram mapeados os requisitos 
de saúde, segurança e meio ambiente para todas as funções anteriormente 
citadas.  
O resultado deste trabalho inclui disciplinas, ementas básicas, carga horária 
estimada e indicação de potenciais instrutores e prevê 4 dimensões de ações: 
formar, especializar, vivenciar e inovar, sendo que no início focamos nas três 
primeiras dimensões. 
A figura abaixo ilustra com clareza esses pontos: 
 

 
Após essa importante etapa, foi planejada a execução das ações de treinamento, 
produzindo as turmas do Curso de Formação e a contratação da nossa parceira 
de ensio. Na definição dessas ações, foi contratada a Universidade Corporativa 
do IBP – a UnIBP, altamente capacitada para acessar instrutores do segmento, 
e com grande expertise pedagógica aliada à indústria de óleo e gás.  
Foram definidas 3 turmas por afinidade de cursos e natureza das atividades, 
considerando objetivos de simplificação pedagógica, conforme figura abaixo: 



 
*Turma ECOMP e CCO - Técnicos que atuam nas Estações de Compressão e 
os Operadores do Centro de Controle Operacional. 
*Turma Estações – Técnicos que atuam nos pontos de entrega da malha NTS 
*Tuma SEG, PCM e Faixa – Técnicos de Segurança, Técnicos de Planejamento 
e Controle da Manutenção e Técnicos de Faixa. 
 
O programa teve início em Junho de 2020, e foi inicialmente moldado para 
atender a uma modalidade de ensino presencial e nos moldes tradicionais de 
ensino, mas diante das limitações impostas pela pandemia da COVID 19, houve 
a necessidade imediata de mobilização de todo o curso presencial para a 
modalidade online. Sem atrasos no cronograma, foi possível migrar todos os 
recursos para uma plataforma de aprendizagem virtual (AVA), disponibilizada 
pela UNIBP, e realizar o treinamento de forma efetiva, ágil e com total segurança 
para os empregados. 
Durante todo o curso de formação, foram revisadas e validadas as ementas de 
cada curso, produzindo um material de treinamento de qualidade, conduzido por 
professores e instrutores altamente capacitados e com experiência nas suas 
respectivas disciplinas. 
As turmas foram criadas em ambiente virtual, respeitando a saúde dos 
profissionais e os valores da NTS. 
O ambiente permitiu a gestão e avaliação da aprendizagem dos empregados, 
devidamente monitorados pela NTS e UnIBP. Os profissionais eram 
acompanhados por mediadores treinados, que podiam sanar dúvidas e 
dificuldades pedagógicas ou de acesso as aulas.  
 
 
 
 
 



Resultados e Conclusão: 
 
O curso teve duração aproximada de 6 meses, envolvendo cerca de 55 
professores externos e 14 instrutores internos (empregados da NTS).  
Obtemos resultados bastante expressivos e de grande relevância para a 
organização, gerando uma cadeia de valor intelectual, que impacta diretamente 
na qualidade e segurança das atividades operacionais.  
Em termos quantitativos, temos 75 empregados qualificados em 6 trilhas de 
formação, totalizando 316 cursos, com carga horária total de aproximadamente 
5.000 horas de treinamento. Os 75 profissionais receberam certificados de 
conclusão de curso e obtiveram 100% de aproveitamento. 
 
O gráfico abaixo ilustra a carga horária por disciplina técnica: 
 

 
 
Nossos próximos esforços estão concentrados em realizar a internalização 
completa de parte da trilha de formação original, criando um espaço de educação 
corporativa para prover com mais agilidade oportunidades de desenvolvimento 
ao quadro da empresa e aos futuros integrantes do negócio. Este processo já 
está em andamento, e até o final de 2021, teremos os 6 primeiros cursos do Ciclo 
Básico prontos para serem disponibilizados integralmente pela NTS. 
 
A primarização das atividades foi iniciada formalmente no dia 28 de julho de 
2021, com total segurança, sucesso e qualidade. Hoje a NTS opera plenamente 
seus ativos a partir de seu centro de controle operacional, contando com 
profissionais extremamente capacitados e competentes.  
O sucesso desta transição vem de um histórico de planejamento, disciplina, 
engajamento, comprometimento e dedicação de cada um envolvido neste 
momento histórico. 
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Anexo: 
 
Neste anexo é possível observar um retrato da nossa rota de atuação (Figura 1). 
Fotografia do curso de formação (Figura 2), e foto da Operação em Campo pós 
primarização dos serviços (Figura 3). 
 

 
 
Figura 1: Malha de gasodutos da NTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Fotos do curso de formação no ambiente virtual da UNIBP 
 



 
 
Figura 3: Operação dos Gasodutos na ECOMP de Campos Elíseos – RJ 
 


