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39º Encontro de RH
O RH catalisador de mudanças
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Nesta edição, na qual me despeço como presidente executivo do Instituto, 
posição em que permaneci por dois biênios, anunciamos o 39º Encontro de 
Recursos Humanos, que será realizado em 28 de março de 2019 (capa e p.3).

Reitero que nosso Forum IBEF Oil, Gas & Energy, em sua décima quarta edição, 
sucesso no Instituto, se realizará em agosto de 2019. O tema abordado será 
“Renewable Energies in the Oil & Gas Sector: Technology Building a Sustainable 
Future”. Confira artigo do diretor de Oil & Gas, Fernando Potsch na página 6.

Trazemos também nas páginas 4 e 5 a cobertura de alguns cursos da área de Educação Empresarial do 
IBEF-Rio. Para participar, inscreva-se no site: agenda.ibefrio.org.br

Finalizamos nossa edição com agradecimentos a todos os associados e parceiros do Instituto.

Uma ótima leitura a todos!
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Caros associados e amigos leitores, 

Notas
Tumba intocada de 4,4 mil anos é descoberta 
no Egito  A tumba foi achada em uma pirâmide no complexo de Saqqara, 
próximo da capital, Cairo. Estava preservada e nunca foi saqueada. “Ao 
fazer escavações, deixamos uma última camada de detritos”, disse Mostafa 
Wazari, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do País. 
“Quando a retiramos, há dois dias, encontramos cinco novas passagens que 
estavam fechadas.” As paredes estão decoradas com estátuas coloridas e 
escritos dos faraós. A descoberta está sendo descrita como um fato único 
nas últimas décadas. Autoridades dizem que mais tesouros ainda podem ser 
achados no local.

O pequeno país onde são faladas mais de 
800 línguas Por séculos, vilarejos ficaram isolados um do outro, 
espalhados em centenas de ilhas. Assim, l ínguas com diferentes raízes 
evoluíram sem inf luência externa.
A ausência de um poder central for te também contribuiu para a diversidade 
linguística. Mas a colonização britânica resultou na popularização do Tok 
Pisin. Atualmente, essa variação do inglês é a língua mais falada na Papua 
Nova Guiné. Outro idioma popular é o Kerewo, restrito ao sul do País.

Como a Finlândia fabrica roupa com 
madeira usada O processo cria fibras têxteis a partir de 
materiais como madeira, jornais, papelão e algodão e os converte em 
vestidos, cachecóis e pastas para laptop. Os ecologistas pedem aos 
consumidores que comprem roupa nova com menos frequência, mas mudar o 
comportamento das pessoas é difícil quando as empresas de moda promovem 
novas coleções a cada temporada.
Fazer roupas com materiais sustentáveis poderia ser uma alternativa mais 
realista.



Dizem que o modelo tradicional da área de Recursos Humanos 
está com os dias contados. Será? 

O fato é que, hoje, vivemos num mundo com modelos e mindset muito diferentes daqueles 

do século passado, em função de mudanças contínuas, ambiguidades e incertezas.

Nesse contexto, como o RH pode gerar valor? Poderá a área de RH atuar como 

parceira em mudanças necessárias que garantam a adequação da organização às 

novas demandas do século XXI?

A proposta do 39º Encontro de RH é fazer com que os participantes vivenciem 

experiências e troquem reflexões que os capacitem a atuar como agentes de mudança 

positiva nas organizações e em suas próprias vidas. Desenvolverão novas perspectivas 

sobre si mesmo, com ferramentas, insights e referências que aprofundam o mindset de 

people experience e os estimula a agir com maior otimismo e esperança em prol de seu 

desenvolvimento humano e profissional.

Os pontos abordados neste encontro serão:

De Dentro para Fora
O autoconhecimento é uma das habilidades mais importantes para o sucesso de uma pessoa. Para saber lidar bem 

com os outros e com o ambiente a seu redor o primeiro passo é se conhecer. O processo de autoconhecimento 

vem de dentro e se reflete no exterior, possibilitando mudanças positivas sobre a forma como a pessoa percebe 

o mundo e reage a ele.

O Motor Vital: a atitude ativa do otimismo científico e 
emocional
O mundo corporativo estabelece metas, reduz prazos, cobra 

resultados e envolve o profissional com uma série de situações 

estressantes. No entanto, algumas pessoas conseguem nutrir um 

sentimento de bem-estar e otimismo mesmo encarando fortes reveses. 

O que elas têm de diferente e como isso pode ser aprendido?

E agora, qual a minha jornada?
Para chegar a algum lugar é preciso ter uma direção. E essa direção precisa ter um valor para a pessoa. Vamos 

construir metas e ações sustentáveis para as reflexões saírem do circuito individual e fazerem a diferença, trazendo 

realização de vida e carreira.
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Nos dias 16, 17, 22, 23 e 24 de janeiro, durante 21 horas do curso 

“Perito Judicial” com o instrutor Luiz Cláudio Moraes Correia, os 

profissionais foram treinados a atuar na perícia aprofundando 

em todos os trâmites necessários, tais como, aceitar oficialmente 

o encargo da perícia, tomar ciência dos quesitos técnicos 

apresentados num processo, elaborar seus honorários, realizar 

diligências, esclarecer as dúvidas técnicas apresentadas nos 

autos do processo, produzir o laudo pericial, nas diversas 

esferas da Justiça.

Nosso curso habilita o profissional a fazer parte do Cadastro 

Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC) 

do TJ-RJ, em cumprimento à Resolução Nº 02/2018 do Conselho 

de Magistratura.

Nos dias 28 a 31 de janeiro, das 18h às 22h, o  curso 

“Comercialização de Energia Elétrica”  lecionado 

por Carlos Rogerio Rocha, apresentou uma visão 

geral sobre o tema no Brasil e principalmente 

abordou as mudanças que estão sendo propostas 

na regulamentação.

Disponibilizou conceitos dos aspectos regulatórios 

e dos comerciais, focando a Compra e Venda 

de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação 

Regulada – ACR e Ambiente de Contratação Livre 

– ACL.

Perito Judicial

Redação Empresarial
O curso “Redação Empresarial” realizado em 30 e 31 de janeiro, 

ministrado pela instrutora Miriam Gold orientou os participantes 

a aperfeiçoar a linguagem dos textos empresariais, tornando-

os mais adequados ao mundo empresarial: claros, objetivos, 

coerentes e eficazes na transmissão das ideias e informações.

Esta eficácia nas comunicações empresariais escritas está 

diretamente ligada à maneira como as informações são 

apresentadas. 

Miriam Gold é autora do livro “Redação Empresarial” que se 

encontra na 5ª edição consagrado no mercado por sua 

linguagem acessível e didática.

Comercialização de 
Energia Elétrica
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Compliance: Estratégia 
para a Empresa

No dia 11 de janeiro, das 9h às 18h, o instrutor 

Henrique Samuel Szajdenfisz, lecionou o curso 

“Compliance: Estratégia para a Empresa”, 

com o intuito de fornecer aos participantes a 

conscientização dos temas de Compliance de 

forma a permitir que seja feita uma avaliação dos 

procedimentos adotados, o desenvolvimento de 

melhores práticas, a obediência e observação 

às Legislações pertinentes, às Políticas Internas e 

às Instruções de órgãos fiscalizadores, evitando 

eventuais descumprimentos ou qualquer desvio 

de conduta frente aos valores, princípios e 

diretrizes da empresa.

Tudo sobre o Cadastro CRC 

Análise de Balanços
Financeiros

Fernando Potsch, diretor de Oil & Gas do 

IBEF-Rio realizou a palestra “Tudo sobre 

o Cadastro CRC – Como vender para o 

Grupo Petrobras?” no dia 30 de janeiro das 

18h ás 21h. Demonstrou como transformar o 

seu cadastro em uma importante ferramenta 

de inteligência de mercado, através de 

análises estratégicas e o uso de instrumentos 

da sociedade digital.

Nos dias 11, 12 e 19 de  fevereiro, de 18h às 

22h, o  curso “Análise de Balanços Financeiros” 

foi lecionado por Ed Luiz Ferrari, com o objetivo 

de orientar como efetuar um diagnóstico da real 

situação econômico e financeira de organizações, 

tendo como objeto os relatórios gerados 

pela Contabilidade em forma demonstrações 

financeiras, principalmente o Balanço Patrimonial e 

a Demonstração do Resultado do Exercício.
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Ao longo dos séculos, ocorreu um avanço surpreendente da matriz 
energética. No inicio a força muscular foi a principal fonte de 
energia utilizada pelo homem. Em seguida, a revolução agrícola 
com o uso da tração animal, da força dos ventos e 
das quedas d’água. Na antiguidade a navegação 
a vela. A lenha foi muito utilizada durante o Império 
Romano para a metalurgia e a produção de armas, 
responsável pelo desmatamento de grande das 
florestas da Europa. Todo esse uso energético e seus 
modelos predominaram até a Revolução Industrial. 
(Nogueira & Cardoso, 2015).

Avanços científicos durante séculos XVIII e XIX na 
exploração dos recursos energéticos com o uso de 
carvão mineral e outros combustíveis fósseis tiveram 
forte impacto no transporte, indústria e na geração 

de energia. 

O crescimento econômico e populacional do  século XX 
traz novas discussões sobre a matriz energética. Agências 
internacionais, estados e a sociedade, geram debate sobre 
consumo, recursos naturais e mudanças climáticas. O foco está 
nas energias renováveis e na eficiência energética. Tudo indica 
que o petróleo, como fonte de energia, ficará obsoleto.

O caminho para essa transição será necessariamente 
pavimentado com a participação ativa do setor de Oil & Gas. 
As Empresas de Petróleo fazem parte da resposta aos desafios 
que o mundo enfrenta. Será necessário um novo mindset. Novos 
modelos de negócios. O que faz uma empresa petrolífera ter 
sucesso não necessariamente levará ao sucesso no negócio de 
energia renovável.

Longe de ser um vilão, as IOCs devem ser vista comoimportantes 
aliadas das energias renováveis. Mudar para um futuro sustentável 
o mais rápido possível exigirá a ajuda das incríveis capacidades 
de geração de capital das maiores empresas petrolíferas do 
mundo. Elas possuem classificações de crédito com grau de 
investimento, know-how tecnológico, recursos de gerenciamento 
de projetos de energia em larga escala e anos de experiência 
em engajamento da comunidade.

RECORDANDO O AMANHÃ:
AS ENERGIAS RENOVÁVEIS DO SETOR DE OIL & GAS

por Fernando Potsch*, diretor de Oil & Gas do IBEF-Rio.

Avançar nessa direção será necessário impulsionar os limites 
da tecnologia e da imaginação para ampliar a produção de 
energia segura e sustentável, mas acima de tudo competitiva. 

Quebrar paradigmas. Construir um mundo com 
as ideias mais interessantes e atrativas para as 
novas gerações. As descobertas das bactérias 
capazes de desintegrar plástico ou aquelas que 
se alimentam de CO2 apontam para um futuro 
disruptivo! 

O desenvolvimento de tecnologias de sequestro 
de carbono, novos métodos e processos para 
tornar a energia do petróleo mais limpa, além de 
investimentos em energias renováveis como solar, 
eólica, geotérmica, maremotriz, biocombustível, 
etc. tem sido encorajada e liderada por grandes 
empresas do setor.

A OGCI (The Oil and Gas Climate Initiative) formada pelas 
principais empresas de Oil & Gas que engloba 25% da produção 
mundial, tem como meta investir um bilhão de dólares na próxima 
década para acelerar o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras que contribuam com uma matriz energética de baixo 
carbono.

À medida que a população mundial cresce e se torna mais 
próspera, aumenta a demanda por mais energia para aquecer e 
iluminar casas, alimentar o transporte e a economia. Ao mesmo a 
meta é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O acordo 
de Paris é o principal drive para essa ação.

Conhecer como as empresas de petróleo de hoje se tornar as 
empresas de energia de amanhã e seus impactos na construção 
de um mundo sustentável e melhor para todos são os principais 
objetivos do XIV FORUM IBEF OIL, GAS & ENERGY 2019 
denominado The Renewable Energies of the Oil and Gas Sector: 
Technology Building a Sustainable Future.

“Se você gosta de imaginar o que o futuro nos reserva, deve começar a enxergar 
o presente como uma realidade inacabada. Só quem questiona o jeito como o 

mundo é, pode imaginar uma realidade diferente”.
          Peter Thiel

* Psicólogo, Mestre em Ciência da Comunicação/ECA/USP, Pós Graduando em Web Intelligence & Digital Ambience do Centro de 
Referência em Inteligência Empresarial/CRIE/COPPE/UFRJ. Sócio Diretor da Maintrends Inteligência de Mercado. Empreendedor e 
mentor de startups e negócios inovadores. Professor/Instrutor nas áreas de marketing, inovação e estratégia. Coordenador do Forum 

IBEF Oil, Gas & Energy.
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