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Edição Especial Rio Oil & Gas 2018
Notícias em Destaque
Firjan apresenta estratégias para o desenvolvimento de startups e empresas inovadoras
Gerente geral de Negócios da Firjan, Carlos Magno Lucas defendeu uma
relação mais aberta entre os grandes players de petróleo e gás e empresas
iniciantes, as chamadas startups, como forma de melhorar cada vez mais o
ambiente de inovação do estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, por ser o
grande hub da indústria, a Firjan possui uma rede de conexões não só no
estado como em todo o país para apoiar as pequenas e médias empresas a
inovarem.
Ele citou que a Firjan já disponibiliza para os empresários iniciantes ambiente
de coworking e Fablabs, além de promover encontro de negócios e linhas de
internacionalização para aquelas empresas que desejam promover seus
produtos em novos mercados. Carlos Magno lembrou que continua aberto o
edital de Inova de Inovação para a Indústria 2018, iniciativa do SENAI, SESI e
SEBRAE, com investimento de até R$ 55 milhões para o desenvolvimento de
projetos em empresas industriais de todos os portes, incluindo startups de
base tecnológica.
No estande da Firjan, no Pavilhão 4 da Rio Oil & Gas, especialistas podem tirar
as dúvidas sobre como fazer a inscrição no edital que tem como um dos
principais objetivos financiar o desenvolvimento soluções inovadoras para a
indústria brasileira, sejam produtos, processos ou serviços de caráter inovador. Além disso, as empresas do mercado de petróleo e gás podem ter
acesso aos projetos de inovação tecnológica bem como às soluções para formatar um negócio inovador, desenvolvidos pela Firjan e Firjan SENAI.
Fonte: TN Petróleo - 25/09/2018

Começa a Rio Oil & Gas 2018 com perspectivas positivas de retomada de negócios
Fonte: PetroNotícias - 24/09/2018

PetroRio apresentará projeto de revitalização de campo de polvo na Rio Oil & Gas
Fonte: PetroNotícias - 24/09/2018

Indústria e governo dão recado firme na abertura da Rio Oil & Gas
Fonte: Brasil Energia - 24/09/2018

Outras Notícias em Destaque
Produção de petróleo e gás natural em agosto
Fonte: Agência Petrobras - 24/09/2018

Sai regra para royalties em campos maduros
Fonte: Brasil Energia - 24/09/2018

Governo tenta destravar Gás para Crescer
Fonte: Brasil Energia - 24/09/2018

Opep leva petróleo ao maior nível em quase quatro anos
Fonte: Valor Econômico - 25/09/2018

Resolução sobre fórmula de cálculos dos preços divide setor de derivados
Fonte: Valor Econômico - 25/09/2018

ANP busca manter interesse de investidor em meio a transição
Fonte: Valor Econômico - 25/09/2018
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