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Anos

XIII Fórum IBEF de 
Óleo, Gás & Energia

Evento



Em agosto, realizamos algumas iniciativas com a participação de diversos 
associados e convidados. 

Nosso “XIII Fórum IBEF de Óleo, Gás & Energia”, contou com expressiva participação 
de empresas do setor e palestrantes que engrandeceram as temáticas do evento, 
que o Instituto realiza há treze anos.

A parceria e patrocínio da KPMG, do Bradesco Corporate, da PetroRio e do escritório Pinheiro Neto 
Advogados, trouxe ao evento suas experiências e moderação, contribuindo na dinâmica dos painéis e 
no sucesso do fórum.

A novidade no Instituto é o novo site de “Locação de Ambientes”, onde associados e parceiros, 
encontram salas, auditório e salão de eventos, ideais para realização de suas atividades. 
Acesse loc.ibefrio.org.br e conheça nossa sede.

Finalizamos nossa edição com artigo do vice-presidente do IBEF Rio de Janeiro, Sergio Raposo.

Uma ótima leitura a todos!

2 Fontes: http://oglobo.globo.com/
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Caros associados e amigos leitores, 

Eclipse parcial do sol é registrado no hemisfério Norte 
Um eclipse solar parcial foi registrado no hemisfério Norte em 11 de agosto. 
Um dos locais de melhor visualização foi Yakutsk , na Rússia, onde 57% da 
super fície solar chegou a ficar encoberta.
O fenômeno também pode ser observado de diversos pontos da Europa e 
da Ásia, com variados graus de visibilidade. Mas em alguns locais o excesso 
de nuvens prejudicou a experiência, como no norte das ilhas britânicas.

A mochila high-tech que pode ‘coletar do ar’ 
40 litros de água por hora A proposta foi apresentada 
pelo engenheiro mecânico Shing-Chung Josh Wong, professor da 
Universidade de Akron, nos Estados Unidos. Em um evento promovido 
pela Amer ican Chemical Society, ele demonst rou a v iabi l idade de 
uma engenhoca que promete serv i r para “coletar” par t ícu las de água 
da atmosfera . Em forma de uma mochi la , ser ia capaz de obter até 40 
l i t ros de água l impa e potável por hora, mesmo em ambientes ár idos .

Como é a ‘serpente gigante’ que cientistas querem 
usar para limpar os oceanos O principal elemento do “projeto 
serpente” é o sistema de coleta, que é passivo. Isso significa que não há 
mecanismos ou máquinas. Em vez disso, foi projetado para se mover e pegar 
gentilmente qualquer plástico em seu caminho. A máquina tem a forma de 
uma cobra gigante e é composta por seções de tubos. Mede 600 metros 
de comprimento e f lutua em forma de “U”. Por baixo, carrega uma tela de três 
metros.

Notas
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No dia 10 de agosto de 2018, 

o Instituto realizou o XIII Fórum 

IBEF de Óleo, Gás & Energia no 

Centro de Convenções da Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro. O 

tema desta edição do Fórum foi 

Industry 4.0 Digital Transformation: 

Opportunities and Challenges for 

the Oil, Gas & Energy Sector. O 

evento contou com os principais 

experts do setor, ao longo de 

diversos painéis.

Como principais conclusões dos painéis tivemos: O novo na transformação digital do setor de Oil & Gas não 

é o digital. A quantidade de dados desintegrados produzidos por milhares de sensores é o principal desafio 

atual do setor na busca de construir BIG Data e Analitycs.

Setor pioneiro em inovação vive atualmente o dilema entre INOVAR X GESTÃO DE RISCO. Posição conservadora 

predominante nas empresas limita tentativas de mudanças de paradigmas, inovações disruptivas.

Quando perguntado a todos os presentes se existia algum Cientista de Dados, a resposta negativa mostrou 

a distância entre o novo profissional do futuro x formações da “sociedade analógica”.

Os departamentos de RH das empresas não estão preparados para receber, essa geração digital, os 

millennials, enquanto que a geração está preparada para trabalhar em qualquer empresa para alcançar 

seu projeto de vida de curto prazo, mesmo que seja “pulando de galho e galho” caso não se sintam motivados 

nos locais de trabalho.

XIII Fórum IBEF de Óleo, 
Gás & Energia 2018

Alfredo Renault, superintendente 

da ANP, discursou na abertura do 

evento sobre o tema, A Indústria 

4.0 para o setor de Oil & Gas: 

Construindo um Futuro Inovador!

Networking durante o intervalo das palestras.

Integração dos participantes.

Marcos Varejão, secretário geral do IBEF Rio de

Janeiro, abre o XIII Fórum IBEF com auditório lotado.

Notas
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Industry 4.0
Digital Transformation

Revolução Digital em Oil & Gas: 
Impactos e Tendências

O painel teve como moderador nosso diretor, professor e 

diretor da MainTrends BI, Fernando Potsch. Augusto Borella 

Hougaz, gerente geral Transformação Digital da Petrobras/

CENPES, Gerhard Haase, diretor da Wintershall Brasil e 

Milton Costa Filho, secretário geral do IBP, integraram o 

quarteto, responsável pelo primeiro painel.  

Prosseguindo o debate, o painel seguinte se apresentou 

com Adriano Bastos, presidente da BP Energy do Brasil, 

Chandra Yeleshwarapu, diretor global de Transformação 

Digital da Halliburton/USA, Gabriel Roisenberg, Internet of 

Things (IoT) O&G Leader da KPMG e Ricardo Clemente, 

diretor executivo da Intelie/USA.

Ricardo Vieira Coelho, nosso presidente e sócio do  

escritório Pinheiro Neto Advogados, foi moderador do 

terceiro painel, onde discutiram Robótica & Emprego no 

Setor de Oil & Gas, juntamente com Alejandro Duran, Brazil 

Country Manager Baker Hughes, a GE Company, Eduardo 

Costa, CEO da Ouro Negro e Victor Chaves, CEO da Rio 

Analytics.

No último painel, antes do almoço-palestra, nosso diretor, 

professor e diretor da MainTrends BI contou com Fabiano 

Lobato, diretor do Centro de Pesquisa & Tecnologia  da 

Equinor, Isabel Waclawek, diretora de R&D da Total E&P do 

Brasil e Mario Faria, CEO da Schlumberger, para finalizar as 

palestras.

Inovações Disruptivas: Custo, Competitividade e 
Segurança - Cases de Sucesso no Setor

Robótica & Emprego: A Formação de Profissões 
Inexistentes na Indústria Petrolífera

Transformação Digital: Oportunidades 
Exponenciais para a Cadeia Produtiva do Petróleo
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Opportunities and Challenges
for the Oil, Gas & Energy Sector

Cláudio Makarovsky, diretor presidente da Abespetro, palestrou durante o almoço que encerrou o XIII Fórum com o 

tema “Indústria 4.0”, abordando a infraestrutura e a conjuntura econômica das políticas públicas para o setor.

O evento teve como patrocinadores, a KPMG, o Bradesco Corporate, a PetroRio e o escritório Pinheiro Neto 

Advogados, os quais engrandeceram nosso encontro. Diversas instituições contribuíram, como apoiadores: Abespetro, 

Advance Auditores Independentes, ANP, Baker Hughes a GE Company, BP Energy do Brasil, Brasil Energia Petróleo, 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, EQUINOR, Halliburton, IBP, Intelie, ISA do Rio de Janeiro, Multiterminais, 

Ouro Negro, Plurale, Revista IBEF, Rio Analytics, Schlumberger, SOBENA, SubSea World Brazil Magazine, Terrasse Club 

do Rio de Janeiro, TN Petróleo, Total E&P do Brasil, TOTVS e Wintershall.

Patrocínio



SÓ O EXÉRCITO NAS RUAS, NÃO VAI RESOLVER...
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A intervenção Federal na segurança do Rio de Janeiro, per se, não será capaz de reduzir a violência 

nossa de cada dia por um tempo duradouro. Caso seja possível interromper a forte tendência de alta da 

violência que ocorre desde o fim das Olimpíadas, já será uma razoável vitória. Porém, de qualquer forma, 

alguma coisa tinha que ser feita e a intervenção, com certeza, só será prejudicial ao tráfico de drogas e ao 

banditismo em geral. Deixar as coisas como estavam para ver como ficariam é que não seria aceitável pela 

população, que sofre cada dia mais as agruras da total insegurança em que está nosso Estado além de 

outros mais em nossa Federação.

Há, contudo, algumas medidas per feitamente possíveis de serem tomadas a curto prazo e que seriam 

capazes de ajudar em muito os novos esforços de combate ao crime iniciados com a intervenção. Primeiramente, 

como pano de fundo de todas as outras medidas, a violência urbana no Brasil só será realmente controlável 

depois da legalização de todas as drogas, tão logo possível. É de uma terrível miopia pensar que um ou 

mais exércitos nas ruas poderão controlar forças de mercado, as quais trocam regimes, derrubam governos e 

fazem guerras quando contrariadas. Há uma forte e incontrolável demanda por drogas. Há fornecimento disponível, através de uma lucrativa 

operação comercial. Não há como impedir este mercado, mas há como regulamentá-lo e controlá-lo, tornando-o lícito, como são o das 

drogas álcool e cigarros. Simples assim.

O país precisa reduzir a maioridade penal para 16 anos, já. Se há uma larga parcela da população jovem envolvida ativamente no 

crime, é preciso a considerar criminalmente adulta. Foi por reconhecer que jovens de 16 anos já tinham suficiente discernimento que a idade 

para votar foi reduzida para 16 anos. Em que é o conceito diferente para a maioridade penal?

Temos que encarar a realidade de que nossas fronteiras terrestres com 10 países são mais furadas do que queijo suíço. O tráfico de 

armamento pesado, na esteira do tráfico de drogas, é de muito dif íci l controle na imensa fronteira. Será mais fácil coibir o seu uso, internamente, 

através de legislação que agrave, tanto quanto a Constituição permita, a posse, propriedade e comércio de qualquer arma de uso privativo 

das Forças Armadas. Meliante encontrado com fuzil, escopeta e afins deve ser preso em flagrante, inafiançável até julgamento, e deve ser 

julgado por tentativa de homicídio, pelo menos. A pena deve excluir reduções e indultos e os recursos possíveis devem ser l imitados.

Qualquer infração ou crime relacionado a qualquer atividade que envolva drogas precisam ser tratados com máximo rigor, com todo o 

agravamento de pena possível e, de novo, sem qualquer possibil idade a reduções e/ou indultos. também com os recursos possíveis sendo 

limitados.

Nas décadas de 80 e 90 o governo federal fez uma muito bem sucedida campanha na mídia divulgando os malefícios à saúde que o 

cigarro causava. O resultado é que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde o consumo per capita de cigarros cai todos os anos, à 

medida que fumantes mais velhos ao morrerem são substituídos por jovens que não têm mais interesse em fumar porque deixou de ser chique. 

O mesmo precisa ser feito com relação ao consumo de drogas urgentemente. Tal campanha deverá ser orientada para jovens entre 14 e 24 

anos, pois é nessa faixa etária que o consumo começa. Se drogas forem firmemente associadas a seus malefícios, notadamente a perda de 

apetite sexual e ao envelhecimento precoce, o consumo certamente vai cair, como ocorreu com os cigarros.

Finalmente, além dessas medidas relativamente inovadoras, vale ressaltar a necessidade de reforçar o controle nas fronteiras contra o 

contrabando de armas e de drogas. Brasil não produz fuzis nem drogas, a exceção da maconha. Precisamos perder a hipocrisia de que as 

Forças Armadas só devem ser usadas para a defesa de ameaças externas. São 300 mil homens pagos pelos contribuintes que, felizmente, não 

têm tido muito a fazer em termos de ameaças externas nos últimos 120 anos. A sociedade precisa que participem ativamente do controle de 

nossas fronteiras terrestres e marítimas, pois, hoje, a ameaça vem de dentro, com o uso do contrabando.

Também o forte aumento do incentivo a cidadãos para que denunciem traficantes e bandidos em geral, especialmente os que se 

escondem em favelas, poderá ser muito úti l. Como será a vida de um ou mais traficantes se houver um prêmio pago anonimamente de, 

digamos, R$ 100 mil ou R$ 200 mil, para quem, com sucesso, indicar o paradeiro de um chefe do tráfico? A vida dele se transformará 

imediatamente em um inferno, pois não confiará mais em nenhum de seus auxil iares.

Enfim, sem a legalização das drogas, temos que ser criativos e pensar em medidas menores que possam quebrar a espinha dorsal do 

tráfico. A violência urbana no Brasil é fundamentalmente dependente do tráfico, pois não há crime mais rentável no mundo. Muito dinheiro 

traz muito poder. Enquanto os traficantes tiverem recursos praticamente i l imitados, só o exército nas ruas, mesmo com grande dedicação e 

desprendimento, infelizmente, não vai resolver!

por Sergio Raposo, advogado, economista e vice presidente do IBEF Rio de Janeiro
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Márcio João de Andrade Fortes
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01/09 Alfredo Egydio Setubal 
01/09 Eduardo da Silva Flores  
04/09 Carlos Jereissati   
04/09 Marcelo F. Nunes de Magalhães   
05/09   Ricardo Bisordi de Oliveira Lima   
06/09 Gennaro Oddone   
06/09 Paulo Sérgio Kakinoff    
09/09 Manuel Fernandes R. de Sousa   
10/09 Eduardo Luiz dos Santos da Silva   
11/09 Cesar Suaki dos Santos   
13/09 Cristiano Mendes de Oliveira   
13/09 João Eduardo Azevedo Silva   
14/09 Renata Baiense de Paiva Greco   
15/09 Eduardo Antônio Kalache    
15/09 Rita Aparecida de Souza  
15/09 Wilson Lemos de Moraes Júnior  
17/09 Mario Colares M. L. de Almeida   

02/10 Luis Carlos da Costa Plaster 
02/10 Ronaldo Prado Serenini    
03/10 Fernando Augusto Freitas de Araújo 
03/10 Marcio Campos Chouin Varejão   
04/10 Márcio João de Andrade Fortes  
05/10 Alexsandro Broedel Lopes  
05/10 Antero de Almeida Costa    
05/10 Helia Lucia Patricia de Azevedo  
05/10 Jurema Mellone    
05/10 Renato Monteiro dos Santos    
07/10 Eduardo Mazzili de Vassimon    
07/10   Rômolo Isaia  
08/10 Frederico Carlos G. Johannpeter   
08/10 José Francisco Vieira Coelho    
08/10 Paulo Cesar de Souza e Silva    
09/10 Bernardo Kos Winik  
11/10 Francisco de Assis Nunes Bulhões   
11/10 Wagner José Augusto  
12/10 Nelson Ricardo Teixeira   
13/10 Cristiano Buarque Franco Neto   
13/10 Roberto Egydio Setubal 
15/10 Cristiane Barretto Sales   

18/09 Silvio Soares da Cunha 
20/09 Carlos Henrique V. Pedras   
20/09 Manfred Heinrich G. Moises   
21/09 Adriano Navarini    
21/09 Carlos Mario Giraldo Moreno    
21/09 Fernando Potsch de C. e Silva    
23/09 Sammy Birmarcker    
23/09 Vinicius Ottone Mastrorosa   
24/09 Sergio Eraldo de Salles Pinto    
26/09 Adalberto Fernandes Granjo 
26/09 Marcelo Feriozzi Bacci   
26/09 Sérgio F. de Aguiar Tostes    
28/09 Rogerio Pessoa C. de Albuquerque    
29/09 Moses Frajhof   
29/09 Ricardo Marcelo Cavallo   
30/09 Benedicto Barbosa da Silva Junior   

Visite nossas Redes Sociais

            /ibefrio

            /company/ibef-rio

            /ibef_rio

15/10 Eduardo Henrique de M. M. Loyo  
15/10   Marcelo Kalim 
16/10 Sérgio Burrowes Raposo  
16/10 Fabiana Klajner Leschziner  
17/10 Oswaldo Barbosa Pereira    
17/10 Erika Jereissati Zullo  
19/10 Paulo Mário Hazan da Fonseca  
20/10 Cristina Anne Betts 
20/10 Pedro Moreira Salles 
21/10 Marcelo Eduardo Martins  
23/10 Henrique Guaragna Marcondes   
25/10 Ana Lucia de Mattos B. Villela    
25/10 César Manoel de Souza    
25/10 Christophe Jose Hidalgo   
26/10 João Carlos Reichmann Mader   
26/10 Nicola Moreira Miccione   
26/10 Tarcisio Francisco Felisardo   
27/10 José Antonio de Almeida Filippo   
28/10 Karin Regina Luchesi  
28/10 Julio Cesar Nogueira   
29/10 Marco Antonio Milleo  
30/10 Marcelo Luiz Dias Chianello  
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