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Agência Nacional de Hidrocarbonetos da 
Colômbia implementa tecnologia blockchain 
para gerenciar o processo permanente de 
alocação de áreas de operação
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Bogotá, 19 de abril de 2021 

A indústria do petróleo colombiana foi, nos últimos anos, o motor 
da economia do país. O petróleo é o primeiro produto de 
exportação, com 55,4% do total das exportações, e o principal 
contribuinte para as finanças do Estado. Os recursos fiscais das 
regiões foram beneficiados pelo influxo de royalties no valor de 
5,9 trilhões de pesos nos últimos 4 anos. 

O compromisso do governo é trabalhar para garantir que o 
setor tenha a agilidade necessária para garantir a 
sustentabilidade energética e fazer da Colômbia um país 
competitivo. Além da exploração, é importante aumentar a 
produção, não apenas de novos campos, mas também por meio 
da reativação de campos descobertos que permanecem não 
desenvolvidos.

A necessidade de melhoria e transparência do Processo 
Permanente de Alocação de Áreas (PPAA)para exploração e 
produção é um dos pilares do plano de reativação da indústria 
na Colômbia. Com o objetivo de alcançar esta melhoria 
fundamental no processo, a Agência Nacional de 
Hidrocarbonetos (ANH em espanhol) avaliou diferentes opções e 
tecnologias e determinou que o uso de tecnologias blockchain 
era uma alternativa viável dada sua imutabilidade, segurança e 
disponibilidade. 

Assim, a ANH � alinhada com a política de reativação de 
investimentos no setor de energia � implementou um novo 
processo de alocação de áreas de atuação através do uso 
desta tecnologia, implementando efetivamente uma alternativa 
digital segura ao físico tradicional modelo de ofertas e 
contra-ofertas. 

Em 23 de outubro de 2020, a ANH emitiu o Adendo nº 18 de 
2020, que estabelece uma série de modificações aos Termos 
de Referência do Processo Permanente de Alocação de Áreas 
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(PPAA) na Colômbia. A alteração mais importante introduzida 
pelo Adendo é a implementação de blockchain para envio de 
propostas pelos Participantes Qualificados e Licitantes Iniciais, 
que, segundo a ANH: “constitui um motor para a melhoria dos 
processos da Entidade”.

Solução implementada

A solução implementada para a gestão do Processo 
Permanente de Atribuição de Áreas (PPAA) é composta por 
diferentes tecnologias; Entre elas, destaca-se a utilização da 
tecnologia blockchain, pois permite a salvaguarda e a 
certificação da documentação envolvida na apresentação das 
licitações, bem como a certificação do processo de abertura e 
seleção. 

A ANH escolheu o Grupo Sabra, empresa de tecnologia com 
experiência na implantação de projetos de blockchain em 
empresas e órgãos governamentais da região, para a 
implantação desta primeira versão da solução, que incluirá 
novos recursos em versões futuras para ser implementado pela 
agência. “Para nossa equipe, este primeiro projeto com a ANH é 
uma experiência enriquecedora, pois nos permite demonstrar 
em um caso real os benefícios desta tecnologia em processos 
simples, mas de alto impacto, como a alocação de áreas de 
extração de petróleo , possibilitando investimentos concretos de 
forma transparente e segura ”, disse Esteban Musso, CEO do 
Grupo Sabra.

Benefícios e resultados da primeira implementação

Em dezembro de 2020 foi executado o primeiro processo de 
alocação de áreas de operação utilizando, por um lado, o envio 
físico de documentos, mas registrando todas as informações na 
plataforma montada em blockchain. A experiência mostrou-se 
mais simples e transparente, tanto para os licitantes quanto 
para os membros da ANH que tiveram que atestar as licitações 
para sua seleção.

“Para nós, a incorporação de novas ferramentas digitais que 
nos permitem fornecer eficiência e transparência aos 
processos-chave representa um objetivo estratégico. Esta nova 
plataforma nos permitirá impulsionar o objetivo de atrair mais 
investimentos para uma indústria que é fundamental para o 
nosso país ”, expressou José Armando Zamora Reyes, presidente 
da ANH.
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Grupo Sabra

O Grupo Sabra é uma empresa de desenvolvimento de software com sede na Argentina. A 
empresa se concentra na integração da tecnologia tradicional com tecnologias de blockchain e 
contratos inteligentes. A empresa possui uma equipe de especialistas em blockchain com mais de 
seis anos de experiência na implementação de soluções em setores como Energia, Governo, 
Saúde, Bancário e Mercado de Capitais.

Para mais informações, acesse: http://www.gruposabra.com/ 

Extrimian

A Extrimian é uma joint venture entre IOVlabs,  e  Grupo Sabra  que se concentra na construção 
de plataformas de blockchain como um serviço para empresas e agências governamentais. A 
plataforma RSK Enterprise Cloud é usada para implantar infraestruturas de rede Blockchain, 
conectar diferentes redes e integrar a arquitetura blockchain com os sistemas das organizações 
de uma maneira mais simples, reduzindo os tempos de implementação e desenvolvimento e 
manutenção custos.

Para obter mais informações, acesse: https://extrimian.com/ 

RSK

A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida pelo 
incomparável poder de hashing da Bitcoin, através da mineração combinada.
O objetivo da RSK é agregar valor e funcionalidade ao ecossistema bitcoin, permitindo contratos 
inteligentes, pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação 
probabilística, detecção de fraude e muito mais.

Para obter mais informações, acesse  https://www.rsk.co/


