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Especial OTC Houston 2019

Indicadores
Ibovespa (06/05)| 1,04%

Firjan e ONIP estão no Pavilhão Brasileiro da OTC Houston 2019
Petrobras ON (06/05)| 0,07%

Houston, 07 de maio de 2019

Petrobras PN (06/05)| 0,3%

Público interessado e boas expectativas certamente não faltaram na abertura da Offshore Technology
Conference - OTC, que, nesta edição, está comemorando 50 anos.
Do lado brasileiro, a programação iniciou uma semana mais cedo, com a missão empresarial de
internacionalização promovida pela Apex-Brasil, que contou com visitas técnicas e palestras. Dentre elas,
a apresentação de cases da Radix, Intelie e Technofink, empresas brasileiras com sólida atuação no
exterior.
O interesse no Brasil é concreto. Todas as sessões relacionadas ao país atingiram capacidade máxima,
com a venda de ingressos esgotada. Ao longo do primeiro dia da feira, pelo menos três palestras oficiais
foram realizadas pela OTC com foco no Brasil: Café da Manhã com a Petrobras, Palestra-Almoço com o
Ministério de Minas e Energia - MME, e um painel dedicado ao detalhamento do projeto de Teste de
Longa Duração da área de Libra, no pré-sal.
O Pavilhão Brasileiro, em especial, a Arena de palestras organizada pela Organização Nacional da
Indústria de Petróleo - ONIP, com a presença de autoridades e participantes brasileiros, atraiu o
interesse de participantes estrangeiros. Na abertura, a fala de Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira presidente da Firjan e presidente do Conselho Deliberativo da ONIP, destacou o novo momento de
conexão entre os elos da cadeia de fornecedores do mercado de petróleo e gás, também refletido na
nova identidade visual da Organização. “Não tenho dúvidas quanto ao potencial que o Brasil apresenta
para o mercado de óleo e gás mundial e a ONIP está renovada e mais forte que nunca para apoiar o
mercado” pontuou.
Com a presença do Cônsul Brasileiro em
Houston, José Borges, o Gerente de
Investimentos da APEX Brasil, Marco Poli,
o secretário de petróleo, gás e
biocombustíveis do Ministério de Minas e
Energia, Márcio Félix e outros importantes
palestrantes, a programação do Pavilhão
durante o primeiro dia de feira foi
intensa. O objetivo principal foi mostrar o
potencial que o Brasil apresenta para
atração de investimentos.

R$/US$| 3,9624
R$/€| 4,4367
Petróleo|
WTI US$/Barril (06/05)| 62,25
Brent US$/Barril (06/05)| 71,24
Gás Natural (06/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,52

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

O leilão do excedente da cessão onerosa é
a grande aposta para atrair ainda mais
empresas para o país. Com um potencial
de dobrar as reservas de óleo do país, a
rodada, que será realizada em outubro
deste ano, também é considerada como
uma oportunidade única para expansão da
demanda por bens e serviços para a
indústria nacional.
Para o segundo dia, a programação será
focada em apresentar a visão das
empresas que atuam no Brasil sobre o
oceano de oportunidades vislumbrado.
Estão confirmadas apresentações de
representantes da Petrobras, Equinor,
Total, BHGE, Siemes e Total.

Câmbio (06/05)|

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Abertura oficial do Pavilhão Brasil na OTC Houston

Programação da Arena ONIP - Estande nº 338

Fonte: Firjan - 06/05/2019
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