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Rio Oil & Gas opens space for future professionals 
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Among the side events, Rio Oil & Gas 2018 will promote another edition of the Future 
Professional (Profissional do Futuro), whose objective is to bring university students and key 
managers from the oil and gas sector together. Created 15 years ago, the initiative, which 
takes place on September 25, will have digital transformation as a theme and will promote 
debates on career and professional perspectives. 
 
There will also be a dinner with CEOs, which will allow contact and exchange among young 
(under 35 years old) professionals - possibly the future leaders of the industry - with 20 
executives who are ahead of the main companies operating in the energy industry in Brazil. 
To register for Future Professional go to profissionaldofuturo.ibp.org.br. 
 
The 19th edition of Rio Oil & Gas, the largest oil & gas event in Latin America, will be held 
from September 24 to 27 in the city of Rio de Janeiro. 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. Thirty-one countries will be present. 
 
The full program is available at www.riooilgas.com.br. 
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Rio Oil & Gas abre espaço para profissionais do futuro 
 
A Rio Oil & Gas 2018 promoverá, entre os eventos paralelos, mais uma edição do 
Profissional do Futuro, cujo objetivo é aproximar estudantes universitários e grandes 
gestores do setor de petróleo e gás. Criada há 15 anos, a iniciativa, que acontece no dia 25 
de setembro, terá a transformação digital como tema e promoverá debates sobre carreira e 
perspectivas profissionais. 
 
Haverá ainda um jantar com CEOs, que permitirá o contato e o intercâmbio entre jovens 
profissionais de até 35 anos - que possivelmente serão os futuros líderes da indústria - com 
20 executivos que estão à frente das principais empresas da indústria de energia no Brasil. 
As inscrições para o Profissional do Futuro podem ser feitas pelo site 
profissionaldofuturo.ibp.org.br. 
 
A 19ª edição da Rio Oil & Gas, maior evento de petróleo e gás da América Latina, acontece 
entre os dias 24 e 27 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro. 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. Trinta e um países estarão presentes. 
 
A programação completa pode ser acessada no portal www.riooilgas.com.br. 
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