Um evento para repensar, inspirar e cocriar novas formas de comunicação e sustentabilidade
na indústria de óleo e gás.
Queremos que você tenha tempo para respirar conosco e nos acompanhe nas diversas
histórias inspiradoras que iremos apresentar por aqui.
O desafio é quebrar a rotina que nos mantém numa URGDviva sem tempo e espaço para
muitas vezes, nem sequer pensar onde estamos e para onde vamos.
Facilitar conexões que gerem valor para você, para o dia a dia do seu trabalho, para os
negócios e para o planeta é a nossa aposta nessa jornada. Vamos?

Apresentação:
Como sabemos, a pandemia de Foronavírus mudou de forma disruptiva o modo como convivemos
em sociedade e no trabalho, trazendo impactos significativos em todas as áreas das nossas vidas.
Para contribuir com as reflexões do momento, a TN lançou em 2021 o 1º TN Summit sobre
Comunicação e Sustentabilidade no O&G, onde levantamos, de forma inovadora, a importância da
comunicação e da sustentabilidade na promoção e manutenção da qualidade de vida das pessoas
no trabalho, nos resultados dos negócios e no bemestar do planeta.

A indústria de óleo e gás e a transição energética
A indústria de óleo e gásvive um momento muito especial na jornada da transição energética, e é
importante estabelecer com os seus diversos stakeholders uma comunicação clara e eficaz sobre o
que é essa transição.
Etimologicamente a palavra TRANSIÇÃO significa passagem de um lugar, de um estado de coisas,
de uma condição a outra.

TIM lat. transit(i)o,ōnis 'ação de passar, passagem.'. Passagem é aquilo que
possibilita a ligação ou comunicação entre duas ou mais coisas; caminho.

E é exatamente assim que nos posicionamos com a organização desta
2ª edição do TN Summit sobre Comunicação e Sustentabilidade na indústria de óleo & gás: como
facilitadores na construção desse caminho na jornada da transição energética.

E um caminho, é claro, não se faz sozinho Por isso, criamos aqui espaços com múltiplas
possibilidades de fala e interação, apresentações e bate papos, de todas as formas e tamanhos
para que todos que queiram possam vir com a gente e contribuir nessa construção. E , se temos
alguma certeza no momento, pDGHTXHDFRPXQLFDomRpHVHUiVHPG~YLGDDQRVVDJUDQGHDOLDGD
QHVVHGHVDILRGHQRVID]HURXYLUHDYDQoDUQDVDJHQGDVSURSRVWDVSHODHSDUDDLQG~VWULD

Objetivos do Evento:
Além de trazer para as empresas e profissionais DVcontribuições sobre como exercemos
sustentabilidade e comunicação, visto que ambos os temas saltaram para uma nova dimensão de
importância nas relações de trabalho e negócios, RHYHQWRtambém será uma fonte de referência e
informação para os jovens profissionais que estão chegando ao mercado e precisando de uma visão
mais segura e ampliada sobre o seu futuro profissional. E você? Quer vir com a gente?
O evento:
Nome: 2º TN SUMMIT SOBRE SUSTENTABILIDADE E COMUNICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE O&G
A JORNADA CONTINUA
Nesta versão abordaremos a importância da comunicação estratégica para uma melhor gestão da
informação interna e externa e dos diversos públicos da organização. Na contratação e retenção de
talentos, vamos mostrar o valor da cultura organizacional, além da remuneração, elevando a
importância da diversidade e da inclusão. O ESG, a Vustentabilidade e a transição energética
ganham potência em engajamento e resultados quando a comunicação entra como aliada nas ações
propostas pelas empresas. Pesquisa, Inovação e Tecnologia a serviço do bem estar das pessoas e
do planeta e a necessidade de tratar de perto a qualidade de vida e saúde mental do trabalhador.
Formato: Summit Online com duração de quatro dias, das 15K às 17K
Dias de realização: de 28 de junho a º de juOKR de 2022
Horário: das 15h às 17h
Público-alvo: lideranças da indústria, profissionais de todas as áreas e estudantes dos mercados de
O&G , outras fontes de energia e demais interessados no tema.

Agenda

Dia 28 de junho:
Abertura do evento
Palestrantes convidados:
✓ Beatriz Giacomini - Gerente de
Comunicação e Relações Externas,
na REPSOL SINOPEC
✓ Soraya de Almeida - People &
Organisation Leader, na Equinor
✓ Nir Lander - VP People &
Management, na Ocyan6$
✓ Francisco Francilmar - COO
Operations Director, na PRIO
✓ Marcelo Lima - Diretor de
Governança e Integridade, na Toyo
Setal

15h às 15K0 Lia Medeiros diretora de Comunicação e
Sustentabilidade da TN Petróleo e Vitor Friari, nosso
convidado para uma breve apresentação e prática de
awareness com os palestrantes e audiência.
15K20 às 17K30 Painel Cultura como Valor, Além da
remuneração (10 minutos finais para perguntas)
Quando a cultura e os valores da organização vão além
dos aspectos financeiros e encantam os colaboradores,
tornam a marca corporativa mais forte, admirada e
atrativa para os talentos que necessita e para todos os
seus stakeholders.
Neste painel vamos tratar de temas como Diversidade,
Equidade & Inclusão, ESG, Governança Corporativa,
Compliance Employer Branding, Employee Experience
e tudo o que estiver nesse imenso guarda- chuva da
Cultura Organizacional, abordando o que ajuda [de fato]
a tornar as corporações mais humanas e efetivas.

Agenda

Dia 29 de junho: Pesquisa, Inovação & Tecnologia a
Serviço do Bem-Estar das Pessoas e do Planeta
Palestrantes convidados:

15h às 15:05 Abertura e ApresentaçãoGRSDLQHO

✓Jorge Soto, Sustainable
Development Director at Braskem

15K05 às 17K Painel Pesquisa, Inovação &
Tecnologia a Serviço do Bem-Estar das Pessoas e do
Planeta (10 minutos finais para perguntas)

✓Maira Brito, | Science and
Innovation Programme Officer |
British Government
✓Hudson Mendonça, Líder do MIT
REAP Rio e Regional Sudeste Finep
✓Prof. Alexander Turra, do Instituto
Oceanográﬁco da USP, coordenador
da Cátedra Oceanos no Brasil

Vivemos em um mundo imerso em tecnologia e cada vez
mais, parece que precisamos dela para nos comunicar,
movimentar, trabalhar e viver. A pesquisa e a inovação
são seus pares nessa busca SRU soluções de crescimento
e amplificação que pedem, cada vez mais, agilidade e
eficácia, mas sem abrir mão da sustentabilidade.
Neste painel, vamos trazer empresas e profissionais que
WUDEDOKDP para cumprir o desafio de gerar essas
soluções, através do desenvolvimento de uma cultura
forte, baseada na inovação e que, acima de tudo,
beneficiem as pessoas e o planeta.

Dia 30 de junho: Comunicação e Saúde Mental
✓Prof. Dr. Fabiano de Abreu Neurocientista, PHPEURGDUHGHGH
FLHQWLVWDVODWLQRDPHULFDQRV5HGLODW,

15h às 15h05 Abertura e apresentação do painel

do comitê científico Ciência Latina,
da Society for Neuroscience, Chefe
do Departamento de Ciências e
Tecnologia da Logos University
International, diretor do Centro de
Pesquisas e Análises Heráclito,
professor na Universidad Santander
do México

(10 minutos finais para perguntas)

✓Margareth Goldenberg, CEO na
Goldenberg Diversidade - Gestora
Executiva Movimento Mulher 360
✓Ana Domingues, Diretora Executiva
da InPress Porter Novelli sobre o
movimento Mente em Foco, em
parceria com o Pacto Global da
ONU
✓Luiza Serpa, Fundadora do Instituto
Phi
✓Solange Viana, Programa Escolha a
Calma da Brahma Kumaris

15h05 às 17h Painel Comunicação e Saúde Mental

Neste painel, vamos falar sobre a importância da atenção
na comunicação que praticamos e consumimos para
garantir a saúde mental das pessoas na sociedade e no
mundo do trabalho.
A qualidade dessa comunicação é fator chave para
ajudar a promover e efetivar a D&I nas organizações e
todas as mudanças necessárias para um ambiente de
trabalho mais fluido, feliz e efetivo.
Escuta ativa, Comunicação Não Violenta e Inclusiva e
Infodemia, estarão presentes no painel.

“Relacionamentos fortes são baseados
em confiança e comunicação. Mas se não
houver comunicação, não pode haver
confiança.” - Simon Sinek

Agenda

Dia 1 de julho:
#VamosJuntos

15h às 15h05 Abertura e apresentação do painel
15h05 às 17h Painel #VamosJuntos (10 minutos finais
para perguntas)

Palestrantes convidados:
✓Natan Battisti, Representante do
Até o Último Barril
✓Alesson Tadeu, CEO, no ENERGYC
✓Thaise Temoteo, do Comitê
Jovem do IBP
✓ Vic Ribeiro, fundadora da
Liga Empreendedora UFES

Mundo VUCA, Mundo BANI, /ifelong Oearning, trabalho
híbrido, zoom fatigue, burnout Ufa! O que os jovens
profissionais podem esperar (de verdade) do futuro do
trabalho num mundo em turbulência e dentro de uma
indústria em transição?
Neste painel, vamos conhecer diversas iniciativas que
esses jovens estão promovendo entre si, impulsionados
por desafios educacionais, corporativos e sociais.
Essa é uma geração que está chegando agora e já
precisa reinventar o mundo, trazendo a Fomunicação e a
sustentabilidade na veiaHQDSDOPDGDPmR.
Agradecimentos finais e encerramento do evento.

Para informações sobre participação e patrocínio:
liamedeiros@tnpetroleo.com.br
dagmar.brasilio@tnpetroleo.com.br
matias@tnpetroleo.com.br

