
23 A 27 DE NOVEMBRO I  EVENTO ON-LINE



O QUE É O
EVENTO?
UM ENCONTRO ENTRE O PRESENTE E O FUTURO
DO PETRÓLEO

A indústria mundial está passando por um processo de
transformação digital. Novas tecnologias chegaram ao
mercado, por exemplo, aprendizado de máquina,
internet das coisas, blockchain, Data Lake, etc. e estão
transformando o mundo e o modo de se trabalhar. 

Estas ferramentas são capazes de processar
miríades de informações e fornecerem resultados
aplicáveis na rápida tomada de decisões e no
aumento da eficiência e economicidade da indústria
do petróleo.

Atenta a esta realidade, a ABGP (Associação
Brasileira de Geólogos de Petróleo), idealizou o
Seminário de Inteligência Artificial com intuito de
proporcionar o compartilhamento de conhecimento e
a oportunidade de discutir os avanços da
inteligência artificial e sua aplicação na indústria do
petróleo, através do estudo de casos reais e
resultados práticos, separados por sessões
temáticas.

O primeiro evento foi um sucesso e tornou-se uma
referência na discussão sobre o tema. Desta forma a
ABGP, agora em parceria com a Energy Hub SdP
traz, neste ano de 2020, a segunda edição do
Seminário de forma totalmente virtual.



MAIOR EVENTO DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
DO SETOR DE O&G
O maior evento de inteligência artificial aplicada à
indústria do petróleo terá salas de palestras,  pitch de
startups e universidades, bem como espaços
interativos e áreas de exposição, todos em ambiente
virtual. O Seminário ocorrerá de 23 a 27 de novembro
de 2020.
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23 A 27 DE NOVEMBRO

PALESTRAS TÉCNICAS SOBRE IA &

CASES DE APLICAÇÃO DA IA NO
SETOR DE O&G

PITCH DAY DE STARTUPS EM 6
TEMÁTICAS RELEVANTES PARA O
SETOR DE O&G E STANDS VIRTUAIS

COM UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
DAS EMPRESAS PATROCINADORAS

 WEBINARS SERIES | IA TALKS - CADA

DIA UM TEMA PALPITANTE SOBRE OS

IMPACTOS DA IA COM REFERÊNCIAS

DO SETOR DE O&G



+800
PARTICIPANTES
ESTIMADOS

Profissionais relacionadas ao upstream, das mais diversas áreas
(geologos, geofisicos, engenheiros, administradores, economistas)

Especialistas em transformação digital, das mais diversas áreas
tais como: realidade aumentada, big data, robos autonomos,
simulações, sistemas integrados, computaçao de nuvem, internet
das coisas e inteligência artificial)

Pesquisadores e estudantes

PÚBLICO ESTIMADO

ENTIDADES INTERESSADAS :
COMPANHIAS DE PETRÓLEO
COMPANHIAS DE SERVIÇOS

INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS
UNIVERSIDADES

START-UPS



POR QUE SER UM
PATROCINADOR?

Comunicar diretamente com o seu público alvo gerando
oportunidades de negócio
Suportar o desenvolvimento do ecossistema de inovação no setor de
O&G
Apoiar a próxima geração de profissionais do setor
Ganhar exposição de marca em um seminário com temas relevantes
para a indústria de O&G;
Promover o desenvolvimento da indústria em um evento orientado
pela ciência e novas tendências tecnológicas.
Pacote de ingressos com acesso ilimitado ao evento, para sua
equipe conhecer as tendências da IA aplicadas à indústria de O&G

Patrocinadores são essenciais para o sucesso de um evento como o II
Seminário de Inteligência Artificial Aplicada à Indústria do Petróleo. A
contribuição da sua empresa permite aos participantes e apresentadores
desfrutarem das oportunidades de networking em um evento único que
integra especialistas na área de Inteligência Artificial. 

Patrocinando o Seminário sua empresa irá:·



Se você é uma empresa de tecnologia, operadora ou fornecedora da
cadeia de óleo & gás, e quer divulgar os seus produtos e serviços que
apliquem a Inteligência Artificial no setor de O&G, tenha um stand
virtual. Aproxime-se do seu público e faça negócios durante os 5 dias
do evento.

STANDS VIRTUAIS



PITCH DAY E
DESAFIO STARTUPS
Venha se conectar com startups que aplicam a Inteligência Artificial
nas suas soluções! Assista aos pitchs das startups e ainda submeta
Desafios Setoriais para o ecossistema de inovação!

PITCHDAY
Para cada dia de evento, teremos uma curadoria de até 10 startups
por categoria, apresentando seus produtos e serviços com foco na
indústria de O&G:

DESAFIO SETORIAL:
Você poderá propor Desafios Setoriais para a indústria de O&G,
dentro de uma das três temáticas: DIGITALIZAÇÃO,
DESCARBONIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO



NA ÚLTIMA EDIÇÃO...

250
PARTICIPANTES

60
ENTIDADES

22 universidades, 16 companhias de
serviço, 6 companhias de petróleo, 14
empresas de Tecnologia da Informação
e 2 empresas fabricantes de
equipamentos

65
TRABALHOS APRESENTADOS

distribuídos sob os seguintes temas: de
sub superfície (geologia e geofísica),
assuntos gerais, instalações de
superfície, poços, instalações de sub
superfície,   SMS e em mineração de
dados.

*Evento presencial realizado em 2019.



NA
ÚLTIMA
EDIÇÃO...

PATROCINADORES

APOIO

CORREALIZAÇÃO



QUEM
REALIZA?

A ABGP – Associação Brasileira de Geólogos do
Petróleo, única afiliada no Brasil da AAPG –
American Association of Petroleum Geologists,
congrega profissionais e estudantes interessados em
Geologia do Petróleo, incentivando a pesquisa
tecnológica e disseminando conhecimento em
Geociências no Brasil. Promove eventos e cursos com
renomados cientistas nacionais e estrangeiros,
buscando atender a crescente demanda por novas
informações direcionadas às nossas empresas
parceiras e à rede Acadêmica.
Sócios Corporativos : Petrobras, Ecopetrol, Enauta e
Barra EnergiaA ABGP– Associação Brasileira de Geólogos do

Petróleo

Clique nos ícones acima para ser redirecionado
para os canais da ABGP.

https://abgp.com.br/
https://web.facebook.com/ABGPGEO
https://www.instagram.com/abgpbrasil/


QUEM
REALIZA?

O Energy Hub SDP é um Hub de Inovação Setorial
Privado que busca conectar todos os agentes do
ecossistema de inovação: empresas, associações,
academia, universidades, fornecedores, startups,
investidores, mentores, instituições de fomento,
prestadores de serviços entre outros atores da cadeia
de energia.
Tem como propósito alavancar a jornada de
inovação aberta, transformação digital e mindset
empreendedor das empresas mantenedoras ligadas
aos segmentos de Óleo e Gás, Energia Elétrica e
Renováveis.

Energy Hub - Sai do Papel

Clique nos ícones acima para ser redirecionado
para os canais do Energy Hub SdP.

https://www.saidopapel.com.br/energy-hub
https://www.linkedin.com/company/energyhubsdp/?viewAsMember=true

