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Associação à Rede Petro – BC
O foco da Rede Petro – BC é proporcionar a criação de ambientes
favoráveis para geração de negócios para seus associados.
Atuando como articuladora entre clientes e fornecedores de bens e
serviços estratégicos e agentes de desenvolvimento e pesquisa da
cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, a Rede Petro – BC
posiciona-se como parceira diferenciada para as empresas e instituições
que atuam na Bacia de Campos.
Associar-se à Rede Petro – BC representa hoje, para mais de 90
instituições, integrar-se a um dos canais mais qualificados para troca de
informações, diversificação da carteira de clientes e cooperação entre os
agentes atuantes de toda a cadeia produtiva de petróleo, gás e energia
da Bacia de Campos. Não perca a oportunidade de associarse à Rede
Petro – BC e integrar a maior rede de negócios da Bacia de Campos.
Critérios de Adesão
Para se tornar um associado da Rede Petro - Bacia de Campos é
necessário:

1)

Possuir um CNPJ na região da Bacia de Campos;
Conheça os municípios que fazem parte da Região.

2)

Não ser somente um representante comercial;

3)

Ter no mínimo 6 (seis) meses de atuação na região da Bacia de
Campos;

4)
5) Ter certificação ISO 9000 ou CRCC - Petrobras ou Cadastro Local
de Fornecedores da Bacia de Campos - Petrobras ou Certificado
do Programa Capacitação de Fornecedores - SEBRAE/Petrobras
ou Cadastro ONIP ou Histórico de fornecimento na região da
Bacia de Campos.
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Contribuição Mensal
A empresa conveniada contribuirá mensalmente com a Rede Petro – BC;
o valor estipulado é referenciado pelo número de funcionários da
empresa:

Número de
Funcionários
Até 19
funcionários
De 20 a 99

funcionários

Contribuição Mensal
R$ 84,00
R$ 130,00

De 100 a 499

funcionários

R$ 221,00

Acima de 500

funcionários

R$ 351,00

Procedimentos para Associação
Caso sua empresa ou instituição atenda aos critérios informados, basta:
1. Acessar e preencher o formulário de associação disponibilizado no
portal: http://redepetro-bc.com.br/associese.aspx
No formulário de solicitação, é indicado o envio do Termo de
Adesão assinado pelo representante legal da empresa ou
instituição. Não é obrigatório enviar esse arquivo, nem qualquer
outro documento em anexo ao formulário.
Após análise dos dados cadastrados no formulário, os próximos passos
para associação são:
2. Aprovação da documentação por parte da Rede Petro – BC;
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3. Reunião com representante da empresa e coordenadores da Rede
Petro;
4. Aprovação final do pedido de associação pelos membros do nosso
Comitê Gestor;
5. Cadastro da empresa no banco de dados;
6. Empresa ou instituição complementa seus dados para o catálogo
digital.
A Rede Petro – BC manterá contato com o representante legal da
empresa ou instituição informando sobre o andamento do processo.
Após o terceiro passo (reunião com coordenadores) informaremos a data
em que a empresa ou instituição deverá se apresentar aos membros do
Comitê Gestor. Também encaminharemos o boleto para pagamento da
taxa de adesão (valor correspondente a três mensalidades).
Benefícios
Após a adesão a Rede Petro – BC, a empresa se beneficiará através de:
 Articulação empresarial-institucional
 Apresentação em uma Reunião Geral
 Encontro de negócios
 Participação em feiras e eventos
 Visitas de negócios
 Marketing empresarial
 Catálogo digital
 Benefícios do Projeto Fortalecimento do APL de Petróleo Gás e Energia
da Bacia de Campos
 Cadastro e divulgação no site da Rede Petro-BC, que funciona como
uma ferramenta de comunicação e negócios para sua empresa.
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Lista de Cidades – Bacia de Campos
Conheça a lista de municípios que fazem parte da Região.



Campos



Carapebus



Macaé



Quissamã



Rio das Ostras



Búzios



Cabo Frio



Casimiro de Abreu



Conceição de Macabu



São Francisco do Itabapoana



São João da Barra



São Pedro da Aldeia



Arraial do Cabo

 Voltar para Critérios de Adesão

------------------------------------------------------------------------------Caso o perfil da sua empresa não esteja de acordo com os critérios
citados neste arquivo, entre em contato com a Rede Petro – BC; estamos
à disposição para auxiliar no desenvolvimento de negócios na Bacia de
Campos e apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo,
gás e energia.
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Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (22) 2796-6122 ou
pelo e-mail redepetro-bc@redepetro-bc.com.br.
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