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Na octogésima primeira edição trazemos na capa do IBEF Informa o save 
the date para o nosso XIII Fórum IBEF de Óleo, Gás e Energia que será 
realizado no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
das 8h30 às 14h30 em 10 de agosto de 2018 com o tema Industry 4.0 
Digital Transformation: Opportunities and Challenges for the Oil & 
Gas Sector . Evento que contará com diversos painéis reunindo experts do 
setor. Aguardamos sua presença neste momento único de discussão com os 
principais players da indústria.

Apresentamos também a cobertura de diversos cursos e palestras da área de educação empresarial 
do IBEF-Rio, bem como o Almoço de Confraternização, evento tradicional entre os associados do 
Instituto.

Lembramos que o Anuário IBEF 2018 está disponível aos associados e interessados. O Anuário 
traz um resumo de nossas atividades e o mailing completo dos associados ao instituto. Quem 
ainda não o adquiriu poderá obtê-lo através de nossa secretaria, pelo telefone (21) 2217-5564 
ou financas@ibefrio.org.br

Uma ótima leitura a todos!

2
Fontes: http://oglobo.globo.com/

 https://noticias.uol.com.br/ciencia/
  

Pa
la

vr
a 

do
 P

re
si

de
nt

e Ricardo Vieira Coelho

Caros associados e amigos leitores, 

Notas
Turismo em Paris supera baixa pós-ataques e 
tem melhor ano em uma década em 2017 
Os ocupantes de hotéis da capital e da região mais ampla de Île-de-France 
chegaram a 33,8 milhões, disse a federação de turismo local, e houve um 
grande aumento nas visitas de japoneses, alemães e norte-americanos. No 
topo da lista de locais mais frequentados ficaram o Museu do Louvre, com 
8,1 milhões de visitas, o Palácio de Versalhes, com 7,7 milhões, e a Torre Eif fel, 
com 6,2 milhões.

Estação Espacial Internacional sobrevoa 
o Brasil Desde a última terça-feira (15) e até o dia 29 de maio, a 
Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) sobrevoa o Brasil . A 
boa notícia é a possibil idade de ver tudo aqui da Terra a olho nu, sem o 
uso de binóculos ou telescópio. A ISS é quase do tamanho de um campo de 
futebol americano: 109 metros de comprimento por 51 metros. Do lado de 
dentro, o volume aproximado é o de um Boeing 747. Para enxergar é preciso 
estar atento porque suas passagens pelo céu são muito rápidas. As mais 
longas duram apenas seis minutos.

Ondas azul-metálicas brilhantes surpreendem 
moradores no litoral da Califórnia Uma deslumbrante 
“onda” de azul metálico encheu de cor as praias de San Diego, na Califórnia.
O fenômeno, conhecido como “maré vermelha”, é produzido por algas e não 
era registrado desde 2013 na cidade americana. De dia, ele torna a água 
vermelha, mas ao anoitecer as algas ir radiam um brilho azulado ao serem 
agitadas por movimentos como o quebrar das ondas.
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l Cadastro Petrobras
Oficina de Cadastramento

No dia 22 de março, de 18h às 21h, 

a sede do IBEF-Rio recebeu o instrutor 

Fernando Potsch, que apresentou a 

palestra “Cadastro Petrobras: Oficina 

de Cadastramento – Como se preparar 

para o novo Processo Licitatório (LEI 

13.303/16)” para os interessados.

O objetivo principal foi mostrar, o metódo 

de transformação do cadastro, em uma 

importante ferramenta de inteligência 

de mercado, através de análises 

estratégicas e o uso de ferramentas da 

sociedade digital. Também apresentou 

as principais mudanças que estão 

ocorrendo no cadastro Petronect e 

orientou cada participante a navegar 

no portal. 

Tributação Sobre 
Estrangeiros no Brasil

André Hazan Fonseca, no dia 26 de abril, de 

16h às 20h, ofereceu aos presentes no curso 

“Tributação Sobre Estrangeiros no Brasil”, uma 

visão prática de todos os aspectos tributários 

relacionados à contratação de estrangeiros 

por empresas no Brasil, em especial nos 

casos de contratação sob visto temporário, 

conforme a RN CNIG nº 06/2017.

O tema visava habilitar o participante  à 

aperfeiçoar do controle de aquisição da 

residência fiscal no Brasil por estrangeiros, de 

forma a reduzir os custos tributários envolvidos 

nestas contratações. Redução de custos com 

multas de mora por cumprimento em atraso e 

mitigação do risco de autuações fiscais.
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Valuation

Avaliação de Empresas
pelo Fluxo de Caixa Descontado

A palestra “Consultoria: Entender o Mercado é o 

Primeiro Passo para seu Ingresso” foi realizada no 

dia 08 de maio de 09h às 12h, pelo palestrante e 

associado Luiz Affonso Romano.

Foi abordado como reprogramar os conhecimentos 

generalistas e técnicos auferidos na vida profissional 

dos participantes, canalizando-os para as atividades 

de consultoria organizacional . Técnica que se 

apresenta como um horizonte  seguro e promissor, 

pois é menos suscetível às ameaças da disrupção 

e em um cenário de mudanças, a figura do consultor 

vem assumindo um papel de extrema importância.

Consultoria: Entender o 
mercado é o primeiro passo 

para o seu ingresso

Com a crescente pressão dos acionistas ativos sobre 

as companhias no sentido de que as decisões internas 

devem agregar valor, a técnica de avaliação de 

empresas tornou-se uma ferramenta indispensável ao 

gestor atual. 

O gestor que entende como se calcula o valor da empresa 

e, consequentemente, sabe quais os direcionadores 

que afetam o seu valor, consegue tomar decisões mais 

acertadas, tornando-se desta forma um profissional 

valioso e competitivo. Todas essas informações foram 

apresentadas e desenvolvidas pelo instrutor Marcelo 

Grifo, ao ministrar o curso “Valuation - Avaliação de 

Empresas pelo Fluxo de Caixa Descontado”, realizado 

nos dias 11 e 12 de abril, de 18h às 22h.
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Expectativas e Desafios 

da Primeira Gestão

Almoço de Confraternização

Preparar os profissionais para sua primeira gestão, 

minimizando os efeitos de ruptura, quando é necessário 

abandonar muitos dos antigos hábitos, atividades e 

formas de trabalho do nível anterior, essencialmente 

técnico foi o objetivo do curso da instrutora Miriam 

Gold, ao ministrar o curso “Expectativas e Desafios 

da Primeira Gestão”, realizado nos dias 20 e 21 de 

março, de 18h às 21h.

Foram trabalhadas as primeiras competências do 

pipeline de liderança para o sucesso do primeiro 

cargo de gestão, quando cerca de metade do 

resultado provêm do trabalho em equipe. 

No dia 27 de março, das 12h30 às 14h, os associados 

se reuniram na Sede social do IBEF-Rio, para um 

almoço de Páscoa, com degustação de vinhos e um 

menu repleto de comidas da melhor qualidade. 

O encontro proporcionou diversas discussões sobre 

temas relevantes e também troca de presentes entre os 

aniversariantes do mês, criando um clima de networking 

e descontração.
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Não é preciso retorcer muito para verif icar que alguns anos atrás, mas precisamente no início da 

década atual, a situação do setor de Oil & Gas era considerada estável e previsível pela maioria 

dos especialistas e profissionais do setor.

No ano festivo de 2013, em que comemorou 60 anos, os números da Petrobras/Brasil eram 

impressionantes, refletindo o cenário mundial do setor: O Plano de Negócios 2013/2017 (elaborado 

por especialistas) tinha previsão de US$ 236,7 bilhões de investimentos; produção de 2,1 milhões 

de barris, com meta de 4,5 milhões até 2020; total de sondas terrestres e marítimas 137; 85 mil 

empregados próprios e preço do Brent de longo prazo de US$ 100,00 a uma taxa de câmbio de 

longo prazo de R$ 1,85.

Em um “piscar de olhos” tudo mudou: no ano de 2014, o Brasil foi pego no contrapé pela mudança inesperada do contexto 

do mercado mundial de petróleo. O preço do Brent passou de US$ 108 por barri l em janeiro para US$ 57 em dezembro. 

Chegou a patamares inferiores a US$ 30 por barri l no início de 2016. O total de sondas de per furação caiu para 16, sendo 

11 em blocos de terra e somente 5 em marítimos. O desaquecimento da demanda mundial, a elevação da produção de óleo 

não convencional nos EUA e a decisão dos países membros da OPEP em manter elevado os níveis de produção podem ser 

entendidos como as principais causas para a queda abrupta no preço do petróleo.

Cabe perguntar: porque os especialistas não conseguiram prever a crise? As previsões do valor do brent no Plano Estratégico 

da Petrobras 2030, apresentado em fevereiro de 2014, eram de US$ 100 no período de 2015/17 e RS$ 95 de 2018/30. Tudo 

isso baseado em informações/previsões da Agencia Internacional de Petróleo (AIE)! Estamos no meio do furacão de mudanças 

planetárias alavancadas pela transformação digital. Novas realidades impossíveis de compreensão pelos velhos paradigmas 

da sociedade linear surgem diariamente. Enquanto que as 500 maiores empresas americanas tradicionais levaram em média 20 

anos para atingir o valor de mercado de USD 1 bilhão, as empresas da sociedade digital estão diminuindo esse tempo de forma 

radical: Google com 8 anos, o Facebook 6 anos, o Uber, Whatsapp e Airbnb com apenas 2 anos. Essas “startups” aproveitaram 

a era da informação para mudar tudo aquilo que conhecíamos e tratávamos como verdade absoluta. Se imaginarmos que o 

smartphone só existe desde 2007, quando o IPhone revolucionou o mercado de telefonia móvel, f ica gritante a velocidade da 

mudança. Ao perceber que o Airbnb, maior rede de hospedagem do mundo, não possui um imóvel e o Uber, l íder em serviço de 

transporte, não possui frota de veículos, verif icamos a escala da disrupção que está por vir.

Em momentos de tesarac , (o velho insiste em ficar e o novo demora a chegar) é preciso coragem para abocanhar o novo, 

destruir para construir, adequar o olhar e entender que os modelos de gestão do período analógico estão sendo triturados 

pelas curadorias e plataformas inteligentes.

A evolução da robótica, da internet das coisas, da impressão 3D, de drones, da biotecnologia, da realidade virtual e 

outras tecnologias que ainda não foram inventadas são a base desse novo mundo. Eles estão impactando profundamente 

todos os setores da economia, num processo de quebra de valores e paradigmas. O surgimento de novos modelos de negócios 

comandados por empreendedores exponenciais com arsenais tecnológicos inimagináveis tem poder de fogo para enterrar 

monopólios que se julgavam intocáveis, indestrutíveis.

A profunda crise vivenciada pelo setor de Oil & Gas catapultou todos os atores a uma profunda reflexão e mudanças no seu 

“modus operandi” . Transformou esse momento em oportunidades exponenciais. A presença da INDUSTRIA 4.0 com uso intensivo 

de tecnologias disruptivas, necessárias para trazer as empresas a patamares de custos extremamente competitivos, exige novos 

modelos de negócios alinhados com a realidade atual.

A transformação digital em curso é uma questão de estratégia empresarial. Do desenvolvimento de um novo mindset para 

alcançar agil idade organizacional e a criação de valor continuo, em um mundo em que a efemeridade será a única certeza. É 

necessário um novo tipo de organização, que não seja somente capaz de gerir essa mudança, mas também de prosperar com 

ela. Não tem nada a ver com melhoria incremental e sim mudança radical. Inovar deve ser parte do seu DNA. A experimentação, 

a co-gestão, o coworking, o crowdfuding, o seu drive. Os dados, seu ativo estratégico. O pensamento centrado no cliente, a 

sua missão!

MOMENTOS DE TESARAC:
A efemeridade como constância, a inovação como solução

por Fernando Potsch, sócio diretor da Maintrends
Inteligência de Mercado e diretor de Oil & Gas do IBEF-Rio.

“Vivemos em uma era exponencial. Esse tipo de ruptura é uma 
constante. Para qualquer um que diri ja um negócio – e isso vale 
para startup e empresas estabelecidas - há apenasduas opções: 
autodestruir-se ou ser destruído por alguém”. Peter Diamandis
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