Visite o principal evento global em energia offshore
A Conferência de Tecnologia Offshore (OTC) é onde profissionais da área de energia se reúnem para trocar ideias e opiniões para
promover o conhecimento científico e técnico para recursos offshore e questões ambientais. A OTC atrai mais de 70.000 visitantes de
mais de 100 países e mais de 2.300 empresas em exibição. A OTC é patrocinada por 13 organizações sem fins lucrativos no setor
energético, as quais cooperam para desenvolver o programa técnico. A renda da OTC beneficia diretamente os a carteira de membros
dessas sociedades.
Aprenda informações técnicas que você pode aplicar no escritório
A OTC oferece informações-chave fornecidas por especialistas globais em avanços técnicos, soluções de segurança e concentradas no
meio ambiente e impactos econômicos e regulatórios. Aqui estão os pontos principais do
programa de 2017:
Notícias sobre Projetos Globais: Os baixos preços do petróleo criam a demanda para métodos
revolucionários e de baixo custo, resultando em um ambiente rico para tecnologias
inovadoras. Esses avanços fundamentalmente mudam o que fazemos – e a OTC é o palco onde
eles são apresentados.
Estratégias para se Adaptar a um Ambiente com Preços Menores: Tratar do uso efetivo da
tecnologia e da padronização para reduzir custos.
Novos Desenvolvimentos em Grandes Bacias Offshore: Grandes mudanças estão ocorrendo no México e no Brasil no que tange à
regulação e ao desenvolvimento de recursos offshore.
Gerenciamento de Segurança e Risco: Embora a transição para um custo mais baixo seja crítica para a indústria, as responsabilidades
de segurança e ambiental permanecem sendo as bases do sucesso.
Energia Renovável Offshore: Projetar e desenvolver estruturas e infraestrutura de energia
renovável offshore.
Revolução Digital: Prestar atenção a dados sérios e à importância crescente da segurança
cibernética.
Acompanhe palestrantes executivos e oficiais de governos que você pode não encontrar em
qualquer outro lugar
Os cafés e almoços dedicados da OTC incluem executivos seniores de grandes petrolíferas internacionais, nacionais e operadores
independentes. As apresentações cobrem uma ampla gama de questões ligadas ao gerenciamento, globais, de pesquisa e de
tecnologia.
Cafés-da-manhã da indústria oferecem as visões de especialistas sobre a realização de negócios em áreas geográficas emergentes de
interesse para a indústria de óleo e gás. O Departamento de Comércio dos EUA também trabalha com a OTC para organizar esses cafés
-da-manhã. Todos os ingressos para cafés-da-manhã e almoços são vendidos a US$ 60 cada.
Veja inovações revolucionárias e encontre os principais fornecedores de produtos e serviços
Você encontrará o que quer que esteja procurando em matéria de energia offshore dentro das Mostras da OTC. A mostra será
realizada em várias localizações internas e externas: NRG Center, NRG Arena, OTC Pavilion e OTC Parkway.
A OTC e o Programa Internacional de Compradores
A OTC é uma participante orgulhosa do Programa Internacional de Compradores (IBP) do Departamento de
Comércio dos EUA. Por meio da rede de escritórios do Departamento de Comércio americano em Embaixadas
e Consulados americanos por todo o mundo, o IBP recruta delegações de compradores estrangeiros préselecionadas e as leva a mostras comerciais específicas, conectando empresas dos EUA a compradores
internacionais.
Os especialistas em comércio do Departamento de Comércio americano localizados em sua Embaixada ou
Consulado local podem ajudá-lo com o registro na mostra, ajudá-lo a localizar produtos ou serviços que deseja
comprar e ajudar a marcar reuniões com empresas americanas. Encontre sua Embaixada ou Consulado local por meio do
www.buyusa.gov e se junte a uma delegação do Programa Internacional de Compradores na OTC.

