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EDIÇÃO ESPECIAL OTC BRASIL 2017

INDICADORES
IBOVESPA (26/10)| 1,01%

Vamos ser justos. É verdade que todos esperavam uma feira menor e não tão movimentada, nesta edição da OTC Brasil. A realidade

PETROBRAS ON (26/10)| 0,47%

pode não ter superado expectativas, mas a tradição foi mantida com o evento de petróleo e gás.

PETROBRAS PN (26/10)| 0,06%

Um dos resultados de maior destaque foi a Rodada de Negócios, organizada pela FIRJAN e pelo SEBRAE-RJ, que contou com a pre-

CÂMBIO (26/10)|
R$/US$| 3,2438

sença de 28 empresas-âncora e perto de 200 fornecedores. Os mais de 500 encontros individuais devem estimular uma geração de

R$/€| 3,7965

negócios de R$ 173 milhões nos próximos 12 meses.
PETRÓLEO|

A atuação do Sistema FIRJAN na OTC trouxe novidades. A Federa-

WTI US$/Barril (26/10)| 52,64
BRENT US$/Barril (26/10)| 59,30

ção lançou a revista FIRJAN Petróleo, apresentando notícias exclu-

GÁS NATURAL (26/10)|

sivas sobre o trabalho de seu Conselho Empresarial Petróleo e

HENRY HUB US$/MMBtu|

Gás, em 5 frentes: mercado e regulação; pesquisa, desenvolvi-

2,890

EDITAL DE FOMENTO

mento e inovação; campos maduros; downstream; e gás natural.
A publicação deve ter periodicidade semestral e evidenciar pleitos
e casos de sucesso do mercado.
Outra novidade foi a exposição da Unidade Móvel do SENAI, espaço no formato de uma sala de aula, que ficou dedicado para palestras dos Institutos SENAI de Tecnologia e da área de negócios do

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente, e Karine Fragoso, gerente de
petróleo, gás e naval, no estande do Sistema FIRJAN
Foto: Fabiano Veneza

Sistema FIRJAN.

O estande do Sistema FIRJAN teve a exibição de um vídeo de suas empresas associadas aos Sindicatos do setor Metalmecânico. No
espaço, também aconteceram reuniões e encontros de negócio com parceiros e clientes da Federação.

Conheça as categorias e
envie o seu projeto
Inovar é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. O Edital
de Inovação para a Indústria é uma
iniciativa que valoriza essa prática,
financiando o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços
inovadores.

Chamou bastante atenção a programação da conferência da OTC Brasil e Rio Pipeline 2017. A participação dos almoços-palestra possi-

PRÓXIMOS EVENTOS

bilitou a captura de mensagens-chave transmitidas nos discursos do Márcio Félix, secretário de petróleo, gás natural e combustíveis
renováveis do Ministério de Minas e Energia – MME, de Pedro Parente, presidente da Petrobras e de Andrew Brown, diretor global de

upstream da Shell.
O painel Bringing Together Key Players for the Resumption of the Oil In-

dustry Production Process mostrou a necessidade de união de esforços
para alcançarmos todo potencial do mercado de petróleo. Eduardo Euge-

30 de outubro | Rio de Janeiro

nio Gouvêa Vieira, presidente da Federação, ressaltou durante sua fala a
necessidade de garantir a participação sustentável das empresas aqui

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente do Sistema FIRJAN

CURSOS SENAI RIO
PETRÓLEO

instaladas nos investimentos desse mercado. "Já começamos a trabalhar



Inspeção Visual Subaquática

um novo ciclo de oportunidades no país. Mas precisamos ainda atuar em



Corte e Soldagem Subaquática

sinergia. É compromisso do Sistema FIRJAN continuar atuando em con-



Instalações Subaquáticas

junto, contribuindo para construção de um ambiente melhor para todos"



Pintura Industrial

ressaltou.



Básico de Mergulho Raso Profissional



Técnico em Petroquímica

Foto: Fabiano Veneza

As expectativas devem permanecer otimistas. A corrida para exploração de petróleo continua. Duas Rodadas do Pré-Sal estão por vir.
É nosso desejo que as empresas tenham preservado energia para excedermos todos os recordes. Assim, o grande vencedor será o
Brasil.

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

Para saber mais sobre o painel Bringing Together Key Players for the Resumption of the Oil Industry Production Process , clique aqui.

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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