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Oil & Gas sector to highlight digital technologies in Rio

For the first time, Rio Oil & Gas will have an area dedicated to digital technologies. The 19th
edition of the largest oil & gas event in Latin America will be held from September 24 to 27 in
the city of Rio de Janeiro. The congress, which will have representatives of the sector in Brazil
and in 31 countries, will discuss four other axes: Exploration & Production; Gas &
Energy; Downstream (Refining and Supply); and Industry Management.
“Digital technology is leading the industry to migrate to predictive instead of- preventive
evolution, when we will develop actions absolutely instrumented to maximize digital
evolution. Technology 4.0 is reaching all industries, and Rio Oil & Gas is a meeting point to
discuss the impacts of this topic on the oil & gas sector. This is one of the highlights of this
edition”, emphasizes José Firmo, president of the Brazilian Petroleum, Gas and Biofuels
Institute (IBP), the entity that has been organizing the event since 1982.
This biannual event had 4,177 participants in 2016, the largest number of congress participants
of all editions. This year IBP expects a 20% growth in public, taking 41,000 participants to
Riocentro, among congress participants, exhibitors and visitors. Rio Oil & Gas also has direct
impact on the city’s business tourism. The congress affects more than 30 hotels in Rio de
Janeiro, and, according to forecasts, is expected to generate more than 3,000 direct and
indirect jobs in the city.
The full program is available at www.riooilgas.com.br.
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Setor de óleo e gás debate uso de tecnologias digitais no Rio
Pela primeira vez, a Rio Oil & Gas terá um bloco dedicado às tecnologias digitais. A 19ª edição
do maior evento de petróleo e gás da América Latina acontece entre os dias 24 e 27 de
setembro, na cidade do Rio de Janeiro. O congresso da feira, que contará com representantes
do setor no Brasil e em 31 países, vai debater ainda outros quatro eixos: Exploração &
Produção; Gás e Energia; Downstream (Refino e Abastecimento); e Gestão da Indústria.
“A tecnologia digital está levando o setor à migração para a evolução preditiva e não
preventiva, quando construiremos ações absolutamente instrumentadas para maximizar a
evolução digital. A tecnologia 4.0 está chegando a todas as indústrias, e a Rio Oil & Gas é um
ponto de encontro para debater os impactos desse tema no setor de petróleo e gás. Esse é um
dos diferenciais dessa edição”, destaca José Firmo, presidente do Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), entidade que organiza a feira desde 1982.
Realizada a cada dois anos, a Rio Oil & Gas teve 4.177 participantes em 2016, o maior número
de congressistas de todas as edições. A previsão do IBP para esse ano, no entanto, é
registrar crescimento de 20% de público, levando 41 mil participantes ao Riocentro, entre
congressistas, expositores e visitantes. A Rio Oil & Gas também impacta diretamente o turismo
de negócios da cidade. O congresso movimenta mais de 30 hotéis do Rio de Janeiro, e a
expectativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos na cidade.
A programação completa pode ser acessada no portal www.riooilgas.com.br.
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