RELEASE II FORUM RPR
O II Fórum Interno da Rede Petro Rio,
apoiado pelo SEBRAE RJ, aconteceu na
tarde desta última quarta-feira (27/03), na
sala U desta Instituição, no Centro do Rio de
Janeiro, e teve como objetivo apresentar às
empresas associadas as ações do Plano
Diretor 2019, na direção de uma maior
efetivação de negócios.
A abertura
do evento foi feita, pela Coordenadora de Petróleo,
Gás e Energia do Sebrae/RJ, Sra. Maíra Campos,
que apresentou o calendário 2019 do setor de PGE
da instituição e também, enfatizou o segmento de
energia sustentável como a maior tendência de
oportunidades de negócios.
Em seguida tivemos a apresentação da
Diretora Institucional da RPR, Sra. Selene
Barreto (Empresa Evolução Consultoria),
falando sobre o novo posicionamento da
Rede Petro Rio, como formadora de
opinião no setor e a importância do
engajamento de todas as associadas para
o alcance dos objetivos compartilhados..
O próximo foi o Diretor Administrativo e
Financeiro da RPR, Sr. Rômulo Souto
(Empresa Maximator), que explanou
sobre o crescimento da Associação, a
organização administrativa,
os
investimentos financeiros feitos e
futuros, como por exemplo, a Feita Ita
Gas&Oil 2019, com a organização já
em andamento.



O Diretor de Comunicação e Marketing da RPR,
Sr. Carlos Eduardo Cavalcanti (empresa 3R
Brasil), falou da abrangência do monitoramento de
mercado que vem sendo feita e as conquistas de
novas parcerias estratégicas, no intuito de ampliar
as oportunidades de negócios, além dos projetos
em andamento, como a nova área restrita no site da rede, exclusiva para as empresas
associadas e a RPR Tv (canal de entrevistas no youtube). O departamento de
marketing encontra-se no momento, focado na parte comercial da Ita Gás&Oil, que
será realizada em julho. A convergência setorial e o compromisso com os resultados,
diretriz principal do presidente da RPR, Sr Luis Viana, está sendo executada.
Fechando a apresentação das ações do
Plano Diretor, a Diretora de Inovação e
Novos Negócios da RPR, Sra. Rafaella
Rosa (Empresa Play Cipa), falou da
importância dos negócios intra-rede e
das associadas se integrarem, através
da criação de grupos de trabalhos
setoriais, para o alcance maior dos
resultados.
Apontou
ainda
as
oportunidades de negócios que estão
surgindo com a criação do Cirtuito do
Gás, na região Leste Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro,

Também deu detalhes da I Feira Ita
Gas&Oil, que acontecerá em 24 e 25 de
Julho/2019,
em
Itaboraí,
nas
instalações do Colégio Adventista. O evento está sendo organizado pela Rede Petro Rio,
com a participação confirmada da Petrobras e apoio institucional da Prefeitura de
Itaboraí, Conleste, Sebrae, Firjan, Abespetro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Integração para assuntos do COMPERJ de
Itaboraí. O evento terá expositores da região do Circuito do Gás, rodada de negócios,
palestras direcionadas ao mercado de PGE e um espaço de entretenimento voltado na
indústria 4.0 e a robótica.



Dando proseguimento ao cronograma do evento, tivemos a
apresentação do Diretor Técnico da Global Opsi, Sr. Luiz
Maurício Janela, que abordou a importância dos
relacionamentos intra-rede, para que alcancemos uma força
de venda conjunta e efetiva.
Também tivemos a visita do Gerente de
Grandes Empreendimentos do Sebrae/RJ, Sr.
Renato Dias Regazzi, que ratificou a
importância da RPR no encadeamento
produtivo, como uma associação qualificada
para atender vários setores de mercado, e as
oportunidades da convergência setorial,
parabenizando a todos os empresários
presentes e confirmando o apoio do SEBRAE
à RPR neste momento de retomada do mercado de PGE.
Finalizando o encontro, as novas empresas associadas
apresentaram seus diferenciais.
A primeira foi Lext Propriedade Intelectual, representada
por seu Sócio-Diretor, o Sr. Kris Williamson.
A segunda foi a BQ.Escritórios, que apresentou as excelentes
oportunidades de
parcerias com a Rede e as empresas associadas, e
também, o próximo evento em parceria com
nossa associação, uma Palestra direcionada ao
setor de PGE, ministrada pelo Sr Alfredo Renault,
Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico da ANP, além da surpresa de termos
um bônus com a participação do setor de compras
da Petrobrás. O evento será no dia 11 de abril no
auditório da BQ Escritórios.
Finalizando as apresentações, duas empresas retornando a rede, a Huthil Soluções em Ti,
representada por seu
Diretor Comercial, o Sr.
Leonardo Esteves e a
Contabilidade Carioca,
pela Gerente Comercial
da empresa, a Sra.
Emanuele
Caetano.
Sejam bem vindas!



Para o encerramento convidamos o Sr. Sergio
Mattozo, Diretor da empresa Megatherm, que
agradeceu as ações realizadas pela Diretoria
da Rede, e ratificou que a retomada do setor
de PGE está apenas começando, para que
todas empresas liguem o radar e que usem as
facilidades que a RPR oferece, na viabilização
de seus negócios.
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