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Pioneirismo, qualidade, humanização, modernidade, busca constante da excelência
e o encantamento total do cliente, sempre foram o foco da MED•RIO CHECK-UP.

Com o mais completo Programa Integrado de Medicina Preventiva, equiparado aos
da Cleveland Clinic e Mayo Clinic nos Estados Unidos e Hospital Americano de Paris.

A MED•RIO CHECK-UP é a única que disponibiliza os resultados em 24 horas,
podendo ser acessados a partir de aplicativo móvel próprio e a única a disponibilizar 

mamografia digital para complementar o check-up feminino “in loco”.

Uma equipe médica formada por 12 especialistas, do mais alto padrão
técnico, estará a sua disposição nas unidades Barra da Tijuca e Botafogo.

Seu check-up médico completo é realizado em apenas 5 horas, numa manhã
ou uma tarde, priorizando assim sua saúde sob a orientação do ISO 9001.

Após o check-up desenvolvemos programas de promoção a sua saúde.

Conforto e privacidade é o que você vai encontrar nas
duas unidades da MED•RIO CHECK-UP.
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FOCOFOCOFOCOFOCO
SOB A CHANCELA DO COMITÊ OLÍMPICO 

INTERNACIONAL, A COCA-COLA TRANSFORMOU 
O ARMAZÉM 3, NO PORTO MARAVILHA, EM 
DESTINO OFICIAL DOS JOVENS DURANTE A 

RIO 2016, COM A PARADA COCA-COLA. A MAIS 
ANTIGA PATROCINADORA DOS JOGOS OFERECEU 

AO PÚBLICO UM AMBIENTE PARA FOTOS EM 
360 GRAUS COM A TOCHA OLÍMPICA E NOVE 
SHOWS EXCLUSIVOS. OS FREQUENTADORES 
TIVERAM AINDA A CHANCE DE CONHECER DE 

PERTO AS MEDALHAS OFICIAIS E A MAIOR LOJA 
DE PRODUTOS LICENCIADOS DA MARCA NA 

AMÉRICA LATINA, COM 465 M².     
FOTO I HATE FLASH /PADILHA



O encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os primeiros realizados em 
um país da América do Sul, e a votação do impeachment encerram um ciclo 
no Brasil e no Rio. Novas oportunidades se abrem para o País e a cidade. É o 
que mostra esta edição da Brazilian Business. Na reportagem de Capa, assinada 
por Luciana Calaza, especialistas, entre eles, diretores da Câmara de Comércio 
Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio), apontam como o Brasil pode 
retomar uma agenda positiva. Enquanto o governo prepara medidas econômi-
cas para destravar investimentos, o Congresso Nacional analisa projetos funda-
mentais para o futuro do País.

O momento de transição por que passam o Brasil e a cidade do Rio também 
foi tema da Carta do Presidente. Rafael Motta destaca a necessidade, cada 
vez maior, de se aperfeiçoar mecanismos de compliance e gestão nas empresas 
e avalia a importância de fomentar as relações bilaterais entre Brasil e Estados 
Unidos. Um passo nesse sentido foi a recente parceria estabelecida entre Em-
braer e Boeing na área da defesa, como analisa a embaixadora dos Estados Uni-
dos no Brasil, Liliana Ayalde, na seção From the Usa. No Perfil, entrevista-
mos Luis Carlos Patrão Novo, da TMF Group, que fala sobre o investimento em 
internacionalização.

Com um olhar especial sobre o Rio de Janeiro, a revista apresenta, ainda, os 
desafios da cidade após a Rio 2016. A indústria hoteleira, por exemplo, defen-
de uma agenda de eventos para manter a ocupação dos quase 60 mil quartos  
disponíveis na cidade, como relata o repórter Natanael Damasceno.  
Em Opinião, a Cisco revela como o uso da tecnologia foi fundamental para 
ampliar o legado olímpico no Rio. Na Foco, a Brazilian Business mostra como a 
Coca-Cola transformou um armazém na região portuária em point para cario-
cas e estrangeiros, tornando-se uma das grandes atrações da Olimpíada.

A revista também celebra a 12ª edição do Prêmio Brasil Ambiental e dá um pa-
norama de como o tema da sustentabilidade avançou dentro das empresas. Para 
concluir, anuncia a segunda edição do People Connections. 

Desejamos a todos uma boa leitura!

EDITORIAL

amchamrio.com

Conselho editorial

Antonio Carlos Worms Till 
Helio Blak 

Rafael Sauer Eisenberg 
Robson Barreto 

Comunicação  
AmCham Rio 

Thaiza Pauluze, Vanessa 
Barros e Veriza Duca

Edição 
 Nau Comunicação 

 
Jornalistas responsáveis 

Cristina Alves  
(MTB 19.683) 

Regina Eleutério  
(MTB 17.858) 

contato@naucomunicacao.com

Colaboraram  
nesta edição: 
Fabio Matxado  

(edição de arte),  
Luciana Maria Sanches 

(revisão), Luciana Calaza 
(texto) e Natanael 
Damasceno (texto)

Os artigos assinados são de 
total responsabilidade dos 

autores, não representando, 
necessariamente, a opinião 
dos editores e a da Câmara  

de Comércio Americana  
do Rio de Janeiro

Publicidade 
Felipe Tavares 

felipetavares@amchamrio.com

A tiragem desta edição  
da Brazilian Business  
é de 2 mil exemplares

Fotos de capa:  
Fernando Frazão e Fabio 
Rodrigues Pozzebom (Ag.
Brasil), divulgação Engie 

Brasil Energia e Petrobras 
 

Impressão: Walprint

Uma publicação  
da Câmara de Comércio 

Americana do Rio  
de Janeiro

 
Praça Pio X, 15, 5º andar 

20040-020 Rio de Janeiro RJ 
Tel.: (21) 3213-9200  
Fax: (21) 3213-9201 

amchamrio@amchamrio.com 
www.amchamrio.com

Leia a revista também pelo 
site amchamrio.com

Caso não esteja 
recebendo o seu 

exemplar, ou queira 
atualizar seus dados, 
entre em contato com 

Cyntia Beatrice:  
(21) 3213-9200

A Brazilian Business usa  
papel com certificação 
FSC, garantia de que a 

matéria-prima florestal tem 
manejo social, ambiental e 

economicamente adequado.

 CARTA DO PRESIDENTE 
06 Rafael Motta fala sobre a retomada 

do crescimento após a Olimpíada e a 
conclusão do processo de impeachment  

 PEOPLE CONNECTIONS 
08 Segunda edição do evento discute 

inovação em RH e atração de talentos

 PRÊMIO BRASIL 
AMBIENTAL

10 Como o entendimento das empresas  
sobre a sustentabilidade evoluiu 
desde a primeira edição da premiação

 INDÚSTRIA DO TURISMO
14 Os desafios do setor para otimizar o 

investimento na ampliação da rede 
hoteleira após os Jogos Olímpicos

 OVERVIEW
18 John Kerry, secretário de Estado dos EUA, 

veio à cidade para a Rio 2016 e ressaltou a 
importância das relações bilaterais

+ INCLUSÃO

Fundação Gol de 
Letra, Ginásio 
Experimental 
Olímpico e projeto 
Tênis Para Todos 
são iniciativas de 
sucesso que unem esporte, educação 
e negócios. Veja as fotos. 

+ CONTEÚDO

Polêmica Lei da Repatriação e benefícios 
da adesão ao RERCT.  
http://bit.ly/leiamchamrio

TMF e FGV discutem a ascensão do CFO na 
América Latina. http://bit.ly/eventocfo

Como estar entre as melhores empresas 
para se trabalhar?  
http://bit.ly/eventonasajon

+ FOCO

Acesse e confira o ensaio fotográfico completo da  
Coca-Cola para a coluna Foco. http://bit.ly/BB297Foco

+ BUSINESS&NEWS

Assine a nossa newsletter:  
bit.ly/NewsAmChamRio

+ REDES SOCIAIS

Curta amchamriopage

Siga @amchamrio

amchamrio.com.br/linkedin/

AS EDITORAS 

 CAPA
20 País se prepara para a votação de projetos 

no Congresso que podem levar a uma 
retomada do crescimento 

 PERFIL 
30 TMF Group discute  

ambiente regulatório  
complexo e promove  
expansão internacional

 OPINIÃO
32 Rodrigo Uchoa, diretor da 

Cisco, fala do legado do projeto 
olímpico para a cidade 

 FROM THE USA
34 Embaixadora americana  exalta  

o potencial de cooperação entre Brasil  
e EUA na área da defesa 

 AMCHAM NEWS 
36 Especialistas debatem sobre o aumento de 

pedidos de recuperação judicial no País

SUMÁRIO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

M
AR

LO
N

 F
AL

C
ÃO

/D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 C
O

C
A-

C
O

LA
Recuperação ambiental: o projeto do hotel 
Grand Hyatt. http://bit.ly/hotelgrandhyatt

Entre cafés e troca de cartões:  
Networking Coffee na Barra.  
http://bit.ly/netcoffeebarra

Normas e procedimentos do e-mail 
marketing para empresas.  
http://bit.ly/comitemarketing



6_Edição 297_jul/ago/set 2016

A conclusão do processo de impeachment e a votação de temas eco-
nômicos importantes no Congresso Nacional trazem a perspecti-
va de retomada dos planos de investimento, essenciais para o País 

voltar a crescer. Abre-se, portanto, um novo ciclo para o Brasil, o Rio de 
Janeiro e as empresas.

O encerramento dos Jogos Rio 2016, os primeiros realizados em um 
país da América do Sul, igualmente lança importantes desafios para a ci-
dade e o Estado. Após sete anos de obras, as arenas ficaram lotadas pelo 
público, que foi acompanhar o desempenho de mais de 11 mil atletas, de 
200 países. A repercussão internacional alcançada pela Olimpíada é ins-
trumento importante, mas não o único, na busca por alternativas que con-
tribuam para a reativação da economia fluminense. 

Vivemos momentos de transição. Deixamos para trás a euforia do iní-
cio da década, mas é preciso se manter de cabeça erguida, na certeza de 
que este país tem um povo resiliente, inovador, que tem sido capaz de se 
reinventar ao longo dos anos diante das adversidades. Tem uma democra-
cia jovem, que, no entanto, a cada sobressalto, consolida-se e amadurece, 
com respeito às instituições. É nas crises que se constroem os consensos e 
as soluções. E é também nas crises que surgem as melhores oportunidades 
para crescer.

Neste momento, é fundamental que cada um faça a sua parte, dê sua 
contribuição. As empresas, por sua vez, estão conscientes do seu papel. 
Aperfeiçoaram mecanismos de compliance e gestão e também, inegavel-
mente, avançaram em temas como responsabilidade social e corporativa. 
Para destravar investimentos, sobretudo em áreas vitais como energia, in-
fraestrutura e logística, é indispensável ter segurança jurídica e sinais po-
sitivos claros por parte de governos e Congresso. Afinal, com seu enorme 
mercado consumidor, o Brasil é peça-chave no mundo dos negócios.

Neste novo ciclo que se inicia, a Câmara de Comércio Americana do 
Rio de Janeiro (AmCham Rio) está pronta para fazer o que tem feito de 
melhor nos seus cem anos de história: contribuir para fomentar as relações 
bilaterais com os Estados Unidos e aprimorar o ambiente de negócios no 
Estado do Rio e no País, com planejamento, seriedade e integridade. 

RAFAEL MOTTA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO AMERICANA DO RIO DE JANEIRO 

P
ED

R
O

 K
IR

IL
O

S

CARTA DO PRESIDENTE

Um novo ciclo para  
o Brasil e o Rio
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Seminário debaterá inovação  
e relações interpessoais 
Segunda edição do evento de Recursos 
Humanos da AmCham Rio será em outubro

Com o objetivo de promover uma discussão de alto ní-
vel sobre tecnologia, inovação, atração de talentos e 
engajamento, a Câmara de Comércio Americana do 

Rio de Janeiro (AmCham Rio) realiza, dia 27 de outubro, a 
segunda edição do People Connections. O seminário traz ao 
Rio grandes empresas e especialistas para discutir mudanças 
na cultura organizacional a partir da incorporação de novas 
tecnologias e da chegada de uma nova geração. Mais informa-
ções no site da AmCham Rio, a partir de outubro.

Para a presidente do Comitê de Recursos Humanos da 
Câmara e diretora de Capital Humano na Amil, Claudia Da-
nienne Marchi, o evento é de grande interesse não só para a 
área de Recursos Humanos, mas para líderes e executivos que 
valorizam a gestão de pessoas. 

“A proposta é que o debate aborde temas estratégicos, de 
forma dinâmica e objetiva. Queremos compartilhar cenários, 
em um ano complexo, que desafiou as práticas corporativas, e 
antecipar tendências para 2017 consistentes e transformado-
ras”, afirma. 

O tema do primeiro painel aborda um dilema atual nas or-
ganizações: como manter o relacionamento interpessoal com 
tantas ferramentas digitais? Em grandes empresas, muitas ve-
zes, funcionários trabalham juntos há anos sem ter contato. 
Com o título “Relacionamento corporativo: as relações inter-
pessoais e digitais”, o painel discutirá alternativas para preser-
var e melhorar a comunicação interna. 

PEOPLE CONNECTIONS

No segundo painel, a discussão se dará em 
torno do profissional empreendedor, uma de-
manda crescente nas empresas. A proposta do 
tema “Inovação – reinventando o ambiente de 
trabalho” é questionar processos tradicionais 
e abordar estratégias inovadoras para o de-
senvolvimento de talentos, além de reavaliar a 
equação saúde, qualidade de vida e produtivi-
dade, pouco discutida nas organizações. 

"Nosso objetivo é debater conceitos e prá-
ticas, promovendo networking de alto nível, 
tanto para o público de capital humano como 
para líderes e executivos visionários, que va-
lorizam a gestão de pessoas. Queremos fo-
mentar uma oportunidade que seja referên-
cia no mercado do Rio”, diz Claudia, que fará 
a abertura do evento.

Temas-chave como empreender, conquis-
tar e engajar talentos e o sucesso da liderança 
também serão abordados.

A primeira edição, em 2015, reuniu 130 
profissionais para deliberar sobre a instabi-
lidade econômica do País, a forma de pen-
sar da geração millennial e a retração no 
mercado de trabalho. Entre os palestrantes 
convidados estavam o diretor-geral de RH 
da L’Oréal Brasil, Fabio Rosé; o consultor em 
Marketing Digital do Grupo Mktrix – Co-
municação, Marketing e Sustentabilidade, 
Juliano Kimura; membro do conselho da 
Azul Linhas Aéreas Pedro Janot; e o gerente 
regional de Vendas do LinkedIn, Domingos 
Zuccherelli.

"QUEREMOS COMPARTILHAR CENÁRIOS, EM UM ANO COMPLEXO, QUE 
DESAFIOU AS PRÁTICAS CORPORATIVAS, E ANTECIPAR TENDÊNCIAS 

CONSISTENTES E TRANSFORMADORAS PARA 2017”

Thaiza Pauluze
thaizapauluze@amchamrio.com
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Pedro Janot, membro 
do conselho da Azul 

Linhas Aéreas, na 
primeira edição do 

People Connections
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Do efeito estufa à 
erradicação da pobreza:  
a força da sustentabilidade
Em 12 anos, o que 
mudou para as 
empresas, para a 
sociedade e para 
o Prêmio Brasil 
Ambiental
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OPrêmio Brasil Ambiental surgiu 
em 2005, ano da COP 11, a pri-
meira Conferência das Nações 

Unidas Sobre Mudança do Clima após a 
entrada em vigor do Protocolo de Kyoto. 
Naquele ano, a cerimônia da Câmara de 
Comércio Americana do Rio de Janeiro 
(AmCham Rio) reuniu o empresariado 
nacional para reconhecer e incentivar 
ações de sustentabilidade. Em Montreal, 
o encontro da ONU selou o compromisso 
dos países industrializados de reduzir de 
20% a 30% a emissão de gases do efeito 
estufa até 2030. 

Desde então, o conceito de sustenta-
bilidade evoluiu bastante: aos compro-
missos ambientais se somaram desafios 
como o combate à pobreza e desigualda-
de. Em 2015, a 21ª Conferência do Clima 
– COP 21 aprovou a Agenda Pós-2015, 
um plano de ação com foco no caráter 
social da sustentabilidade. 

“A agenda reconhece que a erradicação 
da pobreza é o maior desafio global e requi-
sito para o desenvolvimento sustentável”, 
afirma Kárim Ozon, advogada especialista 

PBA

em Direito Ambiental do escritório Che-
diak Advogados e presidente do Comitê de 
Meio Ambiente da AmCham Rio.

Em um acordo histórico, os 193 esta-
dos-membros das Nações Unidas apro-
varam os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, propondo-se a tirar do papel 
uma série de ações para bater 17 grandes 
metas até 2030. O pacote de objetivos lide-
rado pela ONU atribui importância signi-
ficativa ao setor privado, citado mais de 40 
vezes no documento final. As metas bra-
sileiras são ambiciosas, como reduzir em 
37% as emissões de gases do efeito estufa 
até 2025 e zerar o desmatamento ilegal na 
Amazônia até 2030. Outro objetivo ousado 
é ter de 28% a 33% de energias renováveis 
não hidrelétricas na matriz energética. Do 
total de energia consumida no País, apenas 
6,3% é de fonte eólica e 7,3%, de biomassa. 
O uso de energia solar é ínfimo. No dia 12 
de setembro, após aprovação pelo Congres-
so Nacional, o País ratificou o acordo, que 
só entrará em vigor quando pelo menos 55 
países, responsáveis por 55% das emissões 
globais, fizerem o mesmo. 

“É IMPOSSÍVEL PENSAR UMA AGENDA SUSTENTÁVEL SEM PARTICIPAÇÃO 
DAS EMPRESAS. E, O PRÊMIO CONTRIBUIU PARA A CRIAÇÃO DA CULTURA 

DA SUSTENTABILIDADE NO SETOR"

KÁRIM OZON, PRESIDENTE DO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE DA AMCHAM RIO

Thaiza Pauluze 
thaizapauluze@amchamrio.com

“O Brasil foi o primeiro país emergente 
a anunciar uma meta absoluta, algo bastan-
te inovador em comparação a países como 
China e Índia. Mas é preciso definir regras 
adequadas para implantar as medidas e, 
principalmente, monitorar. A atuação con-
junta de empresas, governo e sociedade será 
essencial”, afirma Marina Grossi, presidente 
do Conselho Empresarial Brasileiro Para o 
Desenvolvimento Sustentável – CEBDS. Ela 
diz estar otimista, mas acredita que só será 
possível cumprir os compromissos com mais 
investimento em eficiência. 

Também em 2015, o Prêmio Brasil Am-
biental reconheceu a importância do setor 
privado ao lançar uma publicação sobre os dez 
anos de incentivo às boas práticas empresariais, 
com todos os projetos vencedores. 

“É impossível pensar uma agenda sustentá-
vel sem participação das empresas. E, o prêmio 
contribuiu para a criação da cultura da susten-
tabilidade no setor”, enfatiza Kárim. 

Marina Grossi ressalta que, do Protocolo de 
Kyoto ao Acordo de Paris, o engajamento das 
empresas cresceu. “Grande responsável por ge-
rar insumos e tecnologias que ajudam no com-
bate aos impactos ambientais, o setor privado, 
atualmente, promove ações de conservação da 
biodiversidade e de recursos hídricos, gestão 
de resíduos e redução das emissões de gases do 
efeito estufa e de efluentes”, destaca.

INVESTIMENTO ESTRATÉGICO 
A sustentabilidade está presente em todas as atividades da maior 

geradora privada de energia do País, a antiga Tractebel, que, em ju-
lho deste ano, passou a se chamar Engie Brasil Energia. Premiada 
por 11 projetos, em nove edições do Prêmio Brasil Ambiental, a 
companhia, sediada em Florianópolis, tem 85% de energia gerada 
por fontes renováveis. 

“O grupo passa por uma profunda transformação que começou 
na Europa, rumo a um ambiente de negócios baseado em descentra-
lização, digitalização e descarbonização”, afirma o diretor-presidente 
da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini, enfatizando que o res-
peito ao meio ambiente está no centro da filosofia, do planejamento 
e da estratégia da empresa.

De 1998 até agora, a Engie já investiu mais de R$ 168 milhões 
em 130 projetos de pesquisa e desenvolvimento, em parceria com 35 
entidades. Nos últimos cinco anos, foram feitos 11 pedidos de pa-
tentes. “Estamos investindo fortemente nas fontes renováveis, com 
ênfase em pesquisas de energia solar e eólica e otimização de proces-
sos a fim de melhorar o desempenho ambiental. Até 2018, teremos 
mais R$ 48 milhões de investimento”, diz Sattamini. 

O compromisso assumido nas Políticas de Gestão Sustentável e 
de Mudanças Climáticas da empresa abrange: controle das emissões 
atmosféricas, baixa pegada de carbono e água, redução e reciclagem 
de resíduos, conservação da biodiversidade e construção de centros 
de cultura, parques ambientais, hortos e programas de educação 
ambiental. As ações alcançaram amplo reconhecimento. A empresa 
é uma das dez que integram o Índice de Sustentabilidade Empresa-
rial – ISE, da Bolsa de Valores de São Paulo, desde que ele foi criado, 
em 2005, para acompanhar o desempenho financeiro de grupos lí-
deres em sustentabilidade com ações negociadas. Além disso, está 
em primeiro lugar no ranking do Prêmio Brasil Ambiental. >

TRACTEBEL, PETROBRAS E VALE 
LIDERAM RANKING DO  
PRÊMIO BRASIL AMBIENTAL

1º Tractebel Energia (11 projetos)
Categorias: ecossistemas, emissões 
atmosféricas, água e responsabilidade 
socioambiental.

2º Petrobras (5 projetos)  
Categorias: água, inovação e 
responsabilidade socioambiental.

2º Vale (5 projetos)  
Categorias: resíduos sólidos, emissões 
atmosféricas, inovação e ecossistemas.

3º Engie Brasil Energia (3 projetos) 
Categorias:  emissões atmosféricas, 
ecossistemas e patrimônio cultural 
brasileiro.

Kárim Ozon, presidente do Comitê de Meio 
Ambiente da AmCham Rio; e Silvina Ramal, 
presidente do Comitê de Responsabilidade 
Social da AmCham Rio
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“O prêmio é um dos mais importantes 
do País. Ser reconhecido em 11 projetos é 
a confirmação de que estamos no caminho 
certo”, afirma Sattamini. 

Nos 12 anos do Prêmio Brasil Ambien-
tal, a evolução do conceito de sustentabi-
lidade se refletiu em novas categorias. As 
de 2005 eram: gestão de águas, florestas, 
gestão de resíduos sólidos e mecanismo de 
desenvolvimento limpo. A partir de 2011, 
surgiram categorias como responsabilidade 
socioambiental, gestão sustentável e patri-
mônio cultural brasileiro. 

MUDANÇA DE PARADIGMA 
Consumidores conscientes, ao valo-

rizar marcas que respeitam o meio am-
biente, levaram o mercado a aprimorar o 
conceito de sustentabilidade. É o que afir-
ma Silvina Ramal, presidente do Comitê  
de Responsabilidade Social Empresarial 
da AmCham Rio e sócia da ID Projetos 
Educacionais. 

“Esse é um grande incentivo para as 
empresas privadas, que hoje sabem o que é 
trabalhar de forma sustentável. Um exem-
plo claro são as empresas cruelty-free, 
que não utilizam testes com animais na 
pesquisa e no desenvolvimento de novos 
produtos”, diz. 

Silvina destaca outros dois pontos que 
fazem diferença na tomada de decisão dos 
empresários: os investidores, que reco-
nhecem o valor de companhias que traba-
lham de forma sustentável, e o impacto na 
gestão de recursos humanos. 

“Estudos da BM&FBovespa mostram 
que os papéis das companhias ‘do bem’ 
têm melhor desempenho e menor vola-
tilidade do que os das demais empresas.  
E as que adotam programas de volunta-
riado têm uma redução significativa nas 
taxas de turnover”, exemplifica. Ela aler-
ta, porém, que não basta ter um depar-
tamento responsável pelo tema. “A res-
ponsabilidade social tem que permear o 
planejamento estratégico, influenciar os 
processos de trabalho, fazer parte da cul-
tura da organização.”

A presidente do CEBDS faz coro: 
“Práticas sustentáveis contribuem para 
a retomada do crescimento econômico, 
o desenvolvimento social e tecnológi-
co e colaboram na transição para uma  
economia de baixo carbono”, afirma Ma-
rina Grossi. 

Segundo ela, o Acordo de Paris, assinado após a COP 21,  
cria oportunidades para o desenvolvimento de tecnologias lim-
pas e aumenta a pressão da sociedade e de possíveis parceiros 
comerciais para que o modelo de negócio não tenha impacto am-
biental negativo. 

“As empresas têm um papel fundamental na mudança do 
paradigma da economia, que deve passar de um modelo focado 
exclusivamente no crescimento econômico, preocupado com in-
dicadores financeiros, para um modelo de desenvolvimento eco-
nômico que considera os aspectos social e ambiental”, destaca. 

Tal transformação demanda mudanças que passam por 
uma nova forma de pensar, consumir e produzir. Considerando  
os desafios mundiais, o encontro da ONU definiu três temas 
prioritários: energia e mudança do clima, cidades e alimentos e 
uso da terra.  

O Rio de Janeiro integra o grupo de Grandes Cidades Pela Li-
derança Climática (C40), que se comprometeu a reduzir as emis-
sões de carbono em 3 bilhões de toneladas até 2030.

“A interação e o compartilhamento têm surtido efeito. Em 
2011, 14% das ações climáticas partiram das cidades, percentual 
que, em 2015, alcançou 51%”, afirma a presidente do CEBDS. As 
soluções do Rio se concentram no setor de mobilidade urbana 
– responsável por 31% do total de emissões de 2012 – visando 
a estimular a melhoria do transporte público, a expansão de ci-
clovias e o uso de biocombustíveis. Outra iniciativa é a gestão de 
resíduos, com a campanha Lixo Zero, que investe em reciclagem 
e reúso de materiais.

Prêmio Brasil Ambiental: inscrições abertas!
As inscrições de projetos para o 12º Prêmio Brasil Ambiental vão até o dia 21 de 

outubro. Poderão concorrer projetos empresariais de sustentabilidade já concluí-
dos ou em fase final de implantação nas categorias: água, emissões atmosféricas, 
resíduos sólidos, inovação, ecossistemas e responsabilidade socioambiental. Os 
projetos podem ser em parceria com outras empresas, instituições de pesquisa e 
organizações não governamentais.
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O futuro  
é agora
Indústria do Turismo 
aposta em eventos 
para superar desafio 
de aproveitar a 
infraestrutura 
criada para os Jogos 
Olímpicos no Rio

Foram sete anos de preparação e um 
investimento de R$ 37,6 bilhões, 
sendo pelo menos 43% do setor pri-

vado. Dinheiro destinado à organização 
do evento e também à infraestrutura da 
cidade e à construção dos estádios e are-
nas. Os esforços, no entanto, não pararam 
por aí. O Rio se transformou e recebeu 
uma avalanche de melhorias em outros 
setores. Um deles é a indústria hoteleira. 
A  Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (Abih-RJ) estima um aporte de R$ 
10 bilhões em novos empreendimentos 
desde que a cidade foi escolhida, em 2009, 
para sediar a 31ª edição dos Jogos Olím-
picos da Era Moderna. Na ocasião, o Rio 
tinha 28 mil quartos à disposição. Quando 
os fogos anunciaram o início da Olimpía-
da, dia 4 de agosto, essa capacidade havia 
sido duplicada, atingindo a marca dos 56 
mil quartos, com uma taxa de ocupação 
de 98% na semana de abertura do evento 
e de 86% ao longo do mês. Um resultado 
inédito para o setor. 

 Se o legado é um dos objetivos dos 
jogos, esses números seriam uma evi-
dência do êxito do evento para a indús-
tria do turismo? Não necessariamente. 
Quem atua no setor é unânime em dizer 
que ainda é preciso muito trabalho para 

A rede Hilton inaugurou, 
na Barra, seu primeiro 
empreendimento em solo 
carioca: 298 quartos e business 
center para até 500 pessoas

REPORTAGEM

garantir o bom aproveitamento dos inves-
timentos feitos na cidade. “Pusemos um 
elefante de pé. Agora temos que fazê-lo 
andar”, diz Alfredo Lopes, presidente da 
Abih-RJ e do Rio Convention & Visitors 
Bureau. Ele afirma que, embora o cenário 
pós-Olimpíada pareça favorável, o poder 
público e a iniciativa privada precisam se 
mobilizar rapidamente para que a cidade 
possa aproveitar por mais tempo o ganho 
em imagem proporcionado pelo evento. 
“Apesar dos problemas econômicos do 
estado e da crise política do País, este é 
o momento para somar esforços. Preci-
samos de dois eventos internacionais por 
mês e, com essa infraestrutura, será muito 
mais fácil, barato e atraente trazer turistas 
para o Rio. O câmbio está favorável, e a 
mídia alcançada pelos jogos vai facilitar o 
trabalho de divulgação no mercado inter-
nacional”, defende.

Como exemplo, Lopes cita o projeto Rio 
20.20, lançado em junho, que tem como 
meta captar 20 feiras e congressos para a 
cidade até o ano de 2020, numa parceria 
entre Rio Convention & Visitors Bureau,  
Associação Comercial do Rio e Riotur. Mas 
argumenta que outras medidas devem ser 
viabilizadas com rapidez para incentivar o 
desenvolvimento do setor. Uma delas é a 

Natanael Damasceno
comunicacao@amchamrio.com

manutenção da isenção de visto de entrada para turistas estran-
geiros, medida adotada excepcionalmente até o fim dos Jogos Pa-
ralímpicos, que beneficia visitantes de Austrália, Canadá, Estados 
Unidos e Japão. Ele lembra que esse tipo de turista, que, em geral, 
fica de dois a três dias na cidade, hospedou-se no Rio, em média, 
12 dias durante os jogos. “O mercado nacional está retraído, e pre-
cisamos ter congressos, feiras e eventos. A iniciativa privada está 
se movimentando e tem buscado, no exterior, oportunidades para 
montar um calendário de feiras. Para outubro, temos dois grandes 
congressos fechados e podemos, a partir daí, tentar trazer shows e 
feiras internacionais. Mas o poder público poderia, por exemplo, 
liberar os vistos por pelo menos mais seis meses.”

Alexandre Cavalcanti, Diretor de Vendas da American Airlines 
e presidente do Comitê de Turismo e Negócios da AmCham Rio, 
concorda e vai além, ao afirmar que a câmara tem trabalhado em 
favor de medidas que facilitem a entrada no País. “Enquanto outras 
nações atraem o turista americano, aqui a burocracia por causa da 
reciprocidade dificulta muito. Precisamos, neste momento, abrir as 
portas”, defende, lembrando que a entidade, além de trabalhar na 
captação de eventos e divulgação da cidade, tem buscado atuar aqui 
e nos Estados Unidos para facilitar o trânsito entre os dois países. 

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, tem afirmado 
que um dos maiores desafios do Brasil será manter o crescimento 
do turismo após a Olimpíada. De acordo com o órgão, o turismo 
internacional no Brasil cresceu 7% em 2016, apesar da crise eco-
nômica. Só nas duas semanas da Olimpíada, segundo balanço di-
vulgado pelo Governo Federal, 350 mil turistas estrangeiros pas-
saram pelo País. Para garantir que o fluxo de visitantes continue, 
Lummertz afirma que é preciso divulgar mais, ter mais recursos 
para investimento e desenvolver a economia.>

Hotel do Complexo Barra da rede 
Windsor: 12 mil m2 e salões com 
capacidade para até 7 mil pessoas
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“PRECISAMOS DE DOIS EVENTOS 
INTERNACIONAIS POR MÊS E, 
COM ESSA INFRAESTRUTURA, 

SERÁ MUITO MAIS FÁCIL, 
BARATO E ATRAENTE TRAZER 

TURISTAS PARA O RIO”

ALFREDO LOPES, PRESIDENTE DA ABIH-RJ E DO RIO 
CONVENTION & VISITORS BUREAU

REPORTAGEM

Esses não são os únicos desafios que o 
setor terá de enfrentar. “Os jogos deixam 
como legado para o turismo as melhorias 
em mobilidade urbana e uma hotelaria mo-
derna, diversificada e com grandes bandei-
ras internacionais. São quase 60 mil quartos 
numa distribuição geográfica melhor, uma 
vez que, até então, esses empreendimentos 
se concentravam na Zona Sul da cidade. A 
zona portuária desponta como novo produ-
to turístico, com grande capacidade para re-
ceber eventos nos armazéns do Píer Mauá”, 
diz o presidente da Riotur e secretário mu-
nicipal de turismo, Antonio Pedro Figueira 
de Mello.

A principal mudança, no entanto, é de 
eixo do setor, rumo à Barra da Tijuca, um 
bairro que, apesar de ter recebido a maior 
parte dos investimentos, por ser o centro 
nervoso da Olimpíada, é pouco conhecido 
no exterior. “Vejo um panorama de muito 
trabalho, mas com muitas oportunidades. A 
Barra se consolida como região com estru-
tura para eventos e se complementa à Zona 
Sul, que tem um perfil diferente de turismo. 
A cidade ganha e mostra que está mais bem 
preparada para atender à demanda”, diz Lau-
ra Castagnini, general manager do Hilton 
Barra, primeiro empreendimento carioca 
da bandeira Hilton Hotels & Resorts, prin-
cipal marca da rede Hilton Worldwide. Com 
298 quartos e um business center capaz de 
abrigar até 500 pessoas, o empreendimento 
completou seu primeiro ano em abril. 

Para Laura, os hotéis internacionais 
inaugurados na região funcionam como 
selo de qualidade para o bairro e a cidade, 
facilitando a exposição internacional. Ela 
ressalta, no entanto, que ainda há muito a 
fazer. “Os investimentos em mobilidade 
deixaram o Rio menor. A Barra está mais 
perto do Centro. Temos que trabalhar para 
usufruir desse legado, entendendo que hoje 
temos uma base que não havia antes.” 

Laura, bem como outros profissionais da 
área, não descarta a ajuda de medidas como 
a liberação dos cassinos, proibidos no Brasil 
há 70 anos. Diversos projetos com esse fim 
tramitam no Congresso Nacional. Apesar 
disso, a executiva do Hilton diz que o foco 
precisa estar mesmo voltado para eventos. 
“Estamos concentrando esforços na capta-
ção de grandes eventos. Entre as medidas 
que podem incentivar a indústria estão a 
isenção fiscal para equipamentos para feiras 
e a questão dos vistos. A burocracia pode 

influir negativamente na tomada de decisão 
de um estrangeiro que queira vir ao Brasil. 
Por isso, o presidente internacional da rede, 
Christopher Nassetta, não só se posicionou 
a favor da inclusão do Brasil no programa 
Global Entry (que permite acelerar o in-
gresso nos Estados Unidos de passageiros 
pré-aprovados que apresentam baixo risco 
e tenham vistos válidos), como também tem 
se esforçado nesse sentido”, diz a executiva.

General manager do Windsor Conven-
tions & Expo Center, Marcos Bezerra aposta na capacidade do Rio e se 
diz otimista. “Temos sentido uma melhora. A escolha de cidades para 
realização de congressos tem ciclos, e acho que o Rio, que já sofreu com 
a fama de ser muito caro, está em alta novamente. Estamos muito mais 
competitivos, pelo alívio na questão tarifária”, diz Bezerra. O espaço que 
ele administra, inaugurado este ano na Barra, foi construído para ser o 
centro do Comitê Olímpico Internacional durante os jogos e fazer parte 
do Complexo Barra, que reúne ainda três hotéis – dois já em operação. 
Possui uma área total de 12 mil metros quadrados, 22 salões multiuso e 
capacidade para receber até 7 mil pessoas. Ele afirma que a expectativa 
é de que o empreendimento atraia grandes congressos, convenções e 
feiras da indústria e do comércio.

Outra rede internacional que apostou na cidade, a Hyatt chegou ao 
Brasil há 13 anos, com a unidade de São Paulo, e abriu as portas de seu 
novo empreendimento, o Grand Hyatt, entre o mar e a Lagoa de Ma-
rapendi, na Barra da Tijuca, em março. A rede diz que a realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi uma feliz coincidência, mas não a 
razão principal para a abertura do hotel. “Nosso foco é justamente ter o 
bairro como novo polo turístico no Rio. Acreditamos que, com a oferta 
de resort urbano, incluindo três restaurantes de nível internacional, um 
spa e outros serviços, conseguiremos atrair a atenção de quem visita a 
cidade. A área de eventos pretende atender desde pequenas iniciativas 
até grandes celebrações. Outro ponto de destaque é a transformação da 
Barra num polo de turismo e negócios”, informou a empresa. 

tmf-group.com

Anuncio Amcham RJ.indd   1 26/07/2016   13:21:30

Grand Hyatt: conceito de resort entre 
o mar e a Lagoa de Marapendi 
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O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, esteve na Rio 2016 repre- 
sentando o presidente Barack Obama. Kerry assistiu à cerimônia de abertura 
no Maracanã, posou para fotos com atletas americanos e, no Twitter, elogiou 
a “incrível energia dos torcedores brasileiros” em uma partida de vôlei de 
praia em Copacabana. A delegação americana encerrou a participação nos 
Jogos Rio 2016 com 121 medalhas (46 de ouro), o maior número entre os 
mais de 200 países na competição. Kerry destacou a oportunidade de Brasil 
e Estados Unidos trabalharem em conjunto a fim de aumentar o comércio 
bilateral de bens e serviços.

Jovens querem liderança, 
flexibilidade e senso de 
propósito
A quinta edição da “Millennial 
Survey”, da Deloitte, destacou que 
dois terços dos jovens nascidos após 
1982 desejam deixar sua empresa até 
2020 e que sete em cada dez afirmam 
que seus valores pessoais devem ser 
compartilhados pelas organizações 
para as quais trabalham. O equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal e o 
desejo de flexibilidade de horários 
e escolhas estão influenciando as 
opiniões e os comportamentos da 
chamada geração millennial. 

Inflação médica bate recorde  
e vai a 19,3%
Segundo o Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar – IESS, em 2015, 
as operadoras de saúde registraram 
crescimento de 19,3% nos custos com 
atendimentos médicos, comparados 
aos do ano anterior, sendo as 
internações a principal causa da 
alta. A inflação médica se manteve 
superior à variação da inflação geral 
(IPCA) no período, que foi de 10,67%.

Segurança da informação  
não impede consumo  
no ambiente digital
Levantamento com mais de 4,3 mil 
consumidores, em 15 países, aponta 
que apenas 62% dos consumidores 
estão preocupados com a maneira 
como seus dados pessoais são 
usados pelas empresas. Além disso, 
28% julgam não ter qualquer controle 
sobre o uso dessas informações, 
contra os poucos 10% que acreditam 
ter controle total. Mesmo assim, 
esses consumidores continuam 
usando o comércio eletrônico. 
As informações são do estudo 
“Mobilidade, Vulnerabilidade e o 
Estado de Privacidade de Dados”, do 
SAS – líder de mercado em analytics. 

Brasil e EUA 
assinam acordo 
para exportação  
de carne bovina  
in natura
Após negociação de 17 
anos, o governo do Brasil 
e o dos EUA abriram o 
mercado norte-americano para a carne bovina in natura 
brasileira, com expectativa de aumentar em US$ 900 
milhões os ganhos com exportações. O contrato define 
regras sobre temperatura e forma de armazenamento, 
para garantir a qualidade do produto e controlar os 
impactos ecológicos. O Brasil passará a integrar a cota 
que a América Central tem para exportar carnes para os 
EUA, de 64,8 mil toneladas anuais. 

Catálogo bilíngue para abrir mercado externo 
a produtos nacionais
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
aproveitou os Jogos Olímpicos para lançar um catálogo bilíngue 
com produtos de 215 empresas brasileiras participantes do 
projeto Chama Empreendedora, com o objetivo de abrir o mercado 
internacional para micros e pequenas empresas nacionais. O 
catálogo fica no site Vitrine do Exportador e reúne produtos de 
empresas que têm dificuldades de atuar no comércio exterior. 

NO RIO PARA A OLIMPÍADA, JOHN KERRY 
DESTACA PARCERIA ENTRE BRASIL E EUA
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País retoma agenda econômica no Legislativo, 
e setor produtivo cobra medidas para 
estimular investimentos 

Passados os Jogos Olímpicos e o impe-
achment da presidente afastada Dil-
ma Rousseff, o País volta as atenções 

para a votação no Legislativo de temas eco-
nômicos fundamentais para a retomada dos 
investimentos produtivos. Entre eles, está a 
Proposta de Emenda Constitucional – PEC 
do teto de gastos, que limita os dispêndios 
do setor público, incluindo saúde e educa-
ção, por um prazo de 20 anos, promoven-
do um amplo ajuste das contas públicas. O 
desejo do governo é ver o texto votado nas 
duas casas legislativas até dezembro. 

Outros projetos importantes são o da 
reforma da Previdência Social, o da re-
negociação da dívida dos Estados com a 
União (aprovado na Câmara) e o do novo 
marco de exploração do pré-sal, que, se-
gundo especialistas, tem boas chances de 
aprovação no Congresso. Os parlamen-
tares devem apreciar ainda o aguardado 
Projeto de Lei Orçamentária Anual – Ploa 
de 2017, com meta fiscal fixada em déficit 
de 2,1% do PIB.

Além das votações no Congresso, o 
Governo Federal anunciou, no dia 13 de 
setembro, a disposição de apoiar com  
R$ 30 bilhões um programa de concessões 
de 34 projetos de infraestrutura a partir do 
primeiro trimestre de 2017. Os recursos 
viriam do BNDES e do Fundo de Investi-
mento (FI-FGTS). Na lista, estão projetos 
nas áreas de saneamento, aeroportos, ener-
gia, rodovias, ferrovias, portos, mineração 
e óleo e gás. Entre os aeroportos que se-
rão concedidos estão os de Porto Alegre, 
Florianópolis, Fortaleza e Salvador. Já as 

CAPA

companhias de eletricidade são a do Acre, 
de Alagoas e do Piauí. O governo também 
vai prorrogar o prazo de contratos antigos, 
desde que haja novos investimentos, sobre-
tudo em rodovias. 

A previsão do Ministério da Fazen-
da é de que a retomada dos investimen-
tos garanta expansão do PIB já no quar-
to trimestre de 2016. Até agora, os sinais 
de recuperação ainda são tímidos, mas a 
economia começa a reagir. No segundo 
trimestre deste ano, a indústria mostrou 
pequena reação (0,3%) em relação ao pe-
ríodo de janeiro a março. O PIB encolheu 
0,6% em relação ao primeiro trimestre, se-
gundo o IBGE.

Em um mundo de juros negativos, o 
mercado financeiro se anima com a re-
tomada no ritmo de emissões das com-
panhias brasileiras no exterior. Após um 
ano frustrante, com captação de bônus de 
apenas US$ 7,6 bilhões, o volume de 2016 
já está em US$ 17,5 bilhões, ou seja, 130% 
maior do que em 2015. A previsão dos 
bancos é de que, com a nova rodada de 
operações em setembro e outubro, o total 
poderá chegar a US$ 25 bilhões.

Os pequenos sinais de reação se espa-
lham por diferentes setores. O índice de con-
fiança da indústria, por exemplo, bateu 51,5 
pontos em agosto, de acordo com a Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI. Foi o 
melhor resultado desde março de 2014. 

A luta para controlar a inflação, no 
entanto, ainda é um desafio. O boletim 
Focus, que reúne as previsões dos analis-
tas financeiros, indica 7,3% para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo – IPCA de 2016. Portanto, acima do 
teto da meta. Para 2017, a previsão está 
em torno de 5%. Para o PIB do ano que 
vem, os analistas apostam em crescimen-
to em torno de 1,3%. >

Luciana Calaza
comunicacao@amchamrio.com
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“A POLÍTICA FISCAL É MÃE DA POLÍTICA ECONÔMICA. O FRACASSO DA 

PRIMEIRA RESULTA, INVARIAVELMENTE, NO FRACASSO DA OUTRA” 
VIRENE MATESCO, ECONOMISTA E PROFESSORA DA FGV

REFORMAS PARA O BRASIL CRESCER 
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Economista e professora da Fundação 
Getulio Vargas – FGV, Virene Matesco 
acredita que a recuperação econômica 
virá pelo setor privado, por meio de con-
cessões e privatizações. Segundo ela, é po-
sitivo diminuir a ação do Estado em seg-
mentos estratégicos. 

“A perspectiva é boa. Houve aumento 
da confiança do empresariado e há ques-
tões em andamento que prometem devol-
ver à economia o potencial de competiti-
vidade. Novas projeções do PIB, controle 
da inflação, estabilidade cambial – tudo 
isso gera um clima saudável na economia, 
mesmo que o crescimento ainda esteja 
distante do ideal. Batemos no fundo do 
poço e começamos, lentamente, a voltar à 
tona”, afirma.

Segundo a economista, diferentes 
questões ajudam a emperrar a retomada 
mais efetiva do crescimento. A primeira, 
que classifica como “crônica”, tem origem 
institucional, alicerçada na má gestão pú-
blica e no descontrole fiscal. 

“A política fiscal é mãe da política econômica. O fracasso da 
primeira resulta, invariavelmente, no fracasso da outra. A polí-
tica fiscal define o nível de renda disponível da população, a ca-
pacidade de consumo e de poupança. E não vivemos isso apenas 
na esfera federal.”

RETOMADA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS
A Câmara dos Deputados aprovou, em julho, requerimento 

de urgência para o Projeto de Lei 4.567/2016, de autoria do sena-
dor José Serra (PSDB), que põe fim à obrigatoriedade de partici-
pação da Petrobras na exploração e produção do pré-sal e revoga 
a exigência de participação mínima de 30% da empresa nesses 
campos. O projeto está na pauta do Congresso e, segundo espe-
cialistas, sua aprovação será importante para a recuperação do 
setor de petróleo e gás. A mudança também daria fôlego extra à 
economia do Estado do Rio, que responde por 70% da produção 
nacional do segmento. 

No centro das investigações da Operação Lava Jato desde 
2014, a Petrobras finalmente registrou resultado positivo no se-
gundo trimestre deste ano, com lucro líquido de R$ 370 milhões, 
após três trimestres no vermelho. Na comparação com o mesmo 
período de 2015 (R$ 531 milhões), houve queda de 30,3%. Mas a 
empresa começa a reduzir o endividamento e deixou para trás o 
prejuízo de R$ 1,2 bilhão do primeiro trimestre de 2016. >

A gente sabe o quanto é difícil lutar contra a obesidade infantil. É por isso que a Amil está do lado dos pais nessa batalha. 
Quando seu filho abrir o berreiro por mais um doce ou mais um salgadinho, resista, diga “não”! Entre com a Amil nesta luta. 
E conte com todo o nosso apoio. Acesse o site e veja algumas dicas.

obesidadeInfantilNao.com.br     #EuDigoNao

Se não me der 
mais um doce, 
eu me jogo no chão.
É que eu ainda não sei 
o que é diabetes.

“A INDÚSTRIA DE ÓLEO  
E GÁS PODE ATUAR COMO  

UMA GRANDE PROPULSORA DA 
RETOMADA ECONÔMICA  

DO BRASIL”
RAFAEL JAEN WILLIAMSON, DIRETOR DA AMCHAM RIO

FE
R

N
AN

D
O

 F
R

AZ
ÃO

/A
G

ÊN
C

IA
 B

R
AS

IL



24_Edição 297_jul/ago/set 2016

CAPA

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis – IBP acredita que há boas 
perspectivas de leilões de sucesso, capazes 
de atrair grande volume de recursos. Entre 
os obstáculos a serem vencidos, está a defi-
nição de regras para a unitização, que ocor-
re quando um reservatório avança além das 
fronteiras delimitadas pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis – ANP para um determinado bloco. 
Outro pleito é a extensão do Repetro, que 
permite desenvolver atividades de explora-
ção e produção (E&P) por meio de desone-
ração de tributos. 

“Somente com o leilão de áreas uniti-
záveis, o País poderá receber investimen-
tos de US$ 120 bilhões. O instituto vê 
como grande oportunidade para o setor o 
leilão já anunciado no próximo ano, que 
terá ainda mais atratividade com o fim do 
operador único. Sem essa limitação, mais 
empresas poderão operar áreas de explo-
ração e produção no pré-sal, o que agrega-
rá empregos e novas tecnologias ao Brasil”, 
informa o IBP.

O setor de E&P é o que atrai o maior 
volume de investimentos com as atividades 
no País, com grande efeito multiplicador na 
cadeia de fornecedores, representando 13% 

do PIB e 55% dos investimentos industriais projetados entre 2015 
e 2018, segundo a Receita Federal.  

Rafael Jaen Williamson, diretor de Assuntos Corporativos da 
Chevron e diretor da Câmara de Comércio Americana do Rio 
de Janeiro (AmCham Rio), destaca a importância da estabilidade 
regulatória e fiscal, com regras claras quanto à sustentabilidade 
de toda a cadeia produtiva do setor. Segundo ele, a indústria de-
fende a adoção de um calendário regular e de longo prazo de 
rodadas de licitação pelo governo, que permitirá às empresas um 
planejamento mínimo na alocação de investimentos.

 “A indústria de óleo e gás pode atuar como uma grande pro-
pulsora da retomada econômica do Brasil”, disse.

Manuel Fernandes, presidente do Comitê de Energia da 
AmCham Rio e sócio da KPMG, afirma que o projeto que desobriga 
a Petrobras de ser operadora única do pré-sal abre caminho para a 
retomada de negócios no curto prazo, ao aumentar a competitivida-
de e tirar da Petrobras a exigência de realizar pesados investimentos.

“Agilidade e simplificação do processo para licenciamen-
to ambiental e regularidade de leilões garantem às companhias 
mais clareza para traçar planos de negócios. As expectativas já 
mudaram, e o nível de confiança dos empresários na economia 
aumentou. Parece não haver tempo para crescimento da econo-
mia em 2016, mas para 2017 se espera uma importante mudança 
de cenário”, afirmou.>
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“AS EXPECTATIVAS  
JÁ MUDARAM, E O NÍVEL  

DE CONFIANÇA DOS 
EMPRESÁRIOS AUMENTOU”
MANUEL FERNANDES, PRESIDENTE DO COMITÊ  

DE ENERGIA DA AMCHAM RIO
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“Sem ajuste fiscal,  
situação será calamitosa”

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), há três projetos fundamentais para fazer deslanchar a 
economia brasileira: a renegociação das dívidas dos Estados, a mu-
dança nas regras do pré-sal e a definição de um teto de gastos para 
os Estados e municípios. Ele acredita que tais reformas são essenciais 
para que o País volte a crescer. 

Brazilian Business: Quais as suas perspectivas em relação  
às votações?
Rodrigo Maia: Depois da renegociação das dívidas com os Esta-
dos, nas próximas semanas, teremos a votação do pré-sal, que é um 
ponto-chave para a retomada do crescimento do setor e atração de 
investimentos estrangeiros. [Em julho, a Câmara dos Deputados 
aprovou, por 337 a favor votos e 105 contra, o regime de urgência 
para o Projeto de Lei 4.567/16, que desobriga a Petrobras a partici-
par com o mínimo de 30% nos leilões de blocos de exploração do 
pré-sal]. Aos poucos, o Brasil volta à normalidade e se reencontra 
com o crescimento.

BB:  O ministro da Fazenda está confiante de que o Congresso 
manterá a integridade do texto do projeto que renegocia a dívida 
dos Estados. Como o senhor percebe o clima para votação? 
RM: Para conseguir apoio, houve um recuo do governo Temer, que 
retirou a regra que congelava por dois anos o reajuste dos salários 
dos servidores. Mas o mais importante está garantido. É claro que 
o ideal seria que nós tivéssemos feito um debate com participa-
ção maior dos governadores, porque todos precisavam dessa regra 
objetiva. Mais adiante, a PEC do teto de gastos terá que ampliar 
essa discussão, a fim de conseguir o apoio dos governadores. Não 
poderemos prescindir do debate.

BB:  E o ajuste fiscal?
RM: Se não conseguirmos votar ainda este ano o ajuste fiscal, correre-
mos o risco de iniciar 2017 com uma situação calamitosa. Todos têm 
que participar do ajuste porque precisamos garantir que a relação dí-
vida x PIB volte a cair o quanto antes. Se nada for feito neste segundo 
semestre e ao longo de 2017, perderemos o controle. Veja a situação 
da Previdência. No passado, para cada nove pessoas ativas, uma se 
aposentava. Daqui a alguns anos, serão duas para uma. É óbvio que 
a conta não vai fechar. E, mais uma vez, será o trabalhador quem vai 
pagar por isso. 

O Estado do Rio também se destaca 
na produção de gás natural, com 34,8%. 
A abertura do segmento pode atrair no-
vos agentes e estimular investimentos da 
ordem de US$ 170 bilhões em 20 anos, 
segundo estimativas da consultoria Wood 
Mackenzie. O Ministério de Minas e Ener-
gia anunciou as linhas gerais de um pacote 
de medidas que pretende lançar em no-
vembro para atrair investidores e antecipou 
que um dos objetivos é simplificar aspectos 
tributários e de regularização para criar um 
ambiente mais favorável aos negócios. 

SANEAMENTO É UMA DAS PRIORIDADES 
O Programa de Parcerias e Investimen-

tos – PPI prevê a concessão ao setor priva-
do dos sistemas de saneamento do Rio de 
Janeiro (Cedae), do Pará (Cosanpa) e de 
Rondônia (Caerd). Os leilões devem ocor-
rer no primeiro semestre de 2018. 

Anunciada em meados de agosto, a 
concessão da Cedae (a empresa do Estado 
do Rio) poderá gerar uma receita adicio-
nal de R$ 1,5 bilhão. O BNDES apresen-
tou proposta de Parceria Público-Privada 
– PPP com a companhia, que atende a 65 
dos 92 municípios do Estado. A ideia é 
criar quatro áreas geográficas de conces-
são em distribuição de água, coleta e trata-
mento de esgoto.

Para viabilizar uma série de projetos no 
Estado, a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e Serviços 
elaborou um programa de PPP. Um dos 
projetos mais adiantados, o saneamento 
da Baixada Fluminense e do Leste Metro-
politano, tem potencial de geração de R$ 9 
bilhões em investimento. 

“De janeiro a maio, houve queda de 
8,2% nas exportações fluminenses, na 
comparação com o mesmo período de 
2015. O recuo se deu, principalmente, pela 
crise do setor de petróleo e gás, responsável 
por 30% da economia local. Apesar disso, 
aumentou a venda de produtos industriali-
zados”, afirmou o secretário Marco Capute. 

Segundo ele, o Estado realiza estudos 
para implantação de Zonas de Processa-
mento de Exportações – ZPEs, nos por-
tos fluminenses.
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Com a decretação do estado de calami-
dade, pouco antes do início dos Jogos 

Rio 2016, os cofres públicos vazios e salá-
rios de servidores atrasados, o Estado do 
Rio vive um capítulo à parte na crise bra-
sileira. A Firjan entregou ao secretário do 
Programa de Parcerias de Investimentos do 
Governo Federal, Moreira Franco, estudo 
que sugere medidas para acelerar, em curto 
prazo, 27 projetos de infraestrutura logís-
tica, o equivalente a R$ 110,1 bilhões em 
investimentos. O estudo ressalta a impor-
tância da retomada dos programas de con-
cessão e Parcerias Público-Privadas – PPPs, 
com medidas que reduzam tempo, custos e 
riscos dos empreendimentos, tornando-os 
mais atrativos aos investidores.

O gerente de Estudos Econômicos da 
Firjan, Guilherme Mercês, diz que o alívio 
da carga tributária será fundamental para 
a retomada dos investimentos no Rio. Ele 
lembrou que o Estado tem o quinto ICMS 
mais alto do País. A Firjan defende o fim do 
adicional de 1% na cobrança do ICMS para 
o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e o 
adicional de 4% para os setores de energia e 
telecomunicações. Mercês também cita dis-
torções no piso salarial no Estado – que tem 
reajustes 20% acima do salário mínimo na-
cional – como outro entrave aos investimen-
tos das empresas.

Lançado recentemente, o “Mapa do de-
senvolvimento/RJ 2016-2025”, da Firjan, 
lista os principais desafios da economia 
fluminense e propõe ações para melhorar 
o ambiente de negócios em diferentes re-
giões. Um dos entraves ao setor produtivo 

no Estado do Rio é a precariedade de infra-
estrutura e logística, lembrou o gerente de 
Competitividade Industrial e Investimen-
tos da Firjan, Riley Rodrigues. Com mais 
acessos aos portos, ampliação da malha 
ferroviária e novas obras em rodovias, será 
possível reduzir o tempo e o custo do trans-
porte de cargas no Estado, afirmou.

“A duplicação do canal de acesso ao com-
plexo portuário da Baía de Sepetiba, que 
é o principal gargalo do Porto de Itaguaí; a 
adaptação do acesso aos portos do Rio, Ni-
terói/São Gonçalo para permitir atracação 
de embarcações maiores; a construção do 
acesso rodoviário ao Porto do Açu, em São 
João da Barra; e a construção da Estrada de 
Ferro Rio-Vitória (EF 118), que uniria todos 
os portos das duas regiões metropolitanas, 

Soluções para o Rio de Janeiro

TEMER QUER MAIS PARCERIA COM OS EUA 

O presidente Michel Temer planeja estreitar ainda mais as relações econô-
micas entre Brasil e Estados Unidos, o que pode render bons negócios em um 
momento delicado da economia nacional. Com PIB de US$ 17,42 trilhões, os EUA, 
segundo maior parceiro comercial do Brasil, têm muito a oferecer em diferentes 
setores estratégicos.

No ranking de maiores fornecedores aos EUA, o Brasil ocupa o 17º lugar e é o 
nono entre os principais destinos das exportações americanas. À sua frente, estão 
países como Canadá, México e China. 

Entre 2010 e 2014, a relação comercial entre Brasil e EUA cresceu 33,8%, pas-
sando de US$ 46,35 bilhões, em 2010, para US$ 62,03 bilhões. Produtos manufa-
turados representam mais da metade das exportações brasileiras para os EUA. 
Em seguida estão produtos básicos, como petróleo bruto e café, e os semimanu-
faturados, como ferro, aço e pastas de madeira.

são essenciais para desatar o nó na logística. 
Além disso, a Ferrovia EF-354, entre Uruaçu 
(GO) e São João da Barra (RJ), permitiria a 
integração com as malhas ferroviárias do 
Centro-Oeste e a ampliação da área de influ-
ência dos portos fluminenses, em especial o 
Porto do Açu”, afirmou Rodrigues.

A conclusão do Arco Metropolitano é 
outro ponto fundamental para melhorar o 
escoamento de mercados no Estado do Rio. 
O primeiro trecho, ligando Duque de Caxias 
a Itaguaí, foi inaugurado em 2014. A próxi-
ma etapa é duplicar o trecho de 27 quilôme-
tros entre Magé e Itaboraí. Segundo espe-
cialistas, a nova etapa permitirá a ligação do 
Arco com o Porto de Maricá (Ponta Negra), 
beneficiando de maneira expressiva a indús-
tria de petróleo e gás.
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“O Brasil não é um país  
para amadores”
TMF Group aposta em 
internacionalização 
e compliance para 
auxiliar crescimento 
de empresas
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Thaiza Pauluze
 thaizapauluze@amchamrio.com 

O desejo de fazer negócios no exterior existe, as oportunida-
des com a expansão internacional são concretas, mas os 
obstáculos – sistemas tributários complexos,  burocracia e 

mudanças regulatórias constantes – representam grandes desafios 
fiscais e contábeis. Para facilitar o crescimento das organizações, a 
TMF Group investe em serviços especializados – financeiros, ju-
rídicos e de recursos humanos – em mais de 80 países e se define 
como um grupo internacional de especialistas locais.

E a expansão não se limita aos clientes, que já são mais de 300, 
entre empresas estrangeiras e nacionais. “Nas Américas, a TMF 
Group adquiriu a Apriori, divisão de outsourcing da PwC Brasil, 
além da Swain & Associates no Canadá e a Axiss International Ma-
nagement nas Ilhas Cayman, nos últimos 15 meses”, afirmou Luis 
Carlos Patrão Novo, sócio da TMF Group Brasil e diretor da Câ-
mara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio).

Sócio da TMF Group 
Brasil, Luis Carlos 

Patrão Novo fala 
sobre importância 

do compliance e da 
internacionalização 

para as empresas

Brazilian Business: O Índice Global de 
Complexidade 2015 da TMF Group Brasil 
mostrou que o País está entre as dez 
nações mais complexas do mundo para 
fazer negócios. Como mudar esse quadro?
Luis Carlos Patrão Novo: Definitivamen-
te, o Brasil não é um país para amadores. 
O emaranhado de encargos e tributos, o la-
birinto da regulamentação e o código fiscal 
oneroso criam um ambiente difícil para ne-
gócios. Mudanças regulatórias estão sendo 
implantadas, e isso impacta a criação, o fun-
cionamento ou o fechamento de empresas. 
A redução da burocracia em São Paulo, por 
exemplo, facilitou o investimento estrangei-
ro, e o processo eletrônico reduziu à metade 
o tempo para obter visto de trabalho para es-
trangeiros. Mas muito ainda precisa ser feito 
para criar no País um ambiente mais propício 
aos negócios.

BB:  Quatro entre cinco diretores 
financeiros têm interesse no mercado 
externo, de acordo com pesquisa da 
TMF Group. A que atribuir número tão 
expressivo?
LCPN: A maioria das empresas busca expan-
são internacional. Nosso estudo mostrou que, 
para 82% dos entrevistados, o principal mo-
tivo é ganhar participação no mercado alvo. 
Em seguida vêm: abertura de novos merca-
dos, aumento da concorrência no ambiente 
doméstico e aperfeiçoamento de pesquisa e 
desenvolvimento e de recursos tecnológi-
cos. No Brasil, a desvalorização do real levou 
muitas companhias a ampliar exportações 
e até abrir filiais em outros países, a fim de 
diversificar a receita e reduzir a dependência 
do mercado interno.

BB:  O receio de entrar em novos mercados 
continua afetando o otimismo?
LCPN: A mudança para novos territórios 
pode ser um processo longo e oneroso, pois 
exige  profissionais adequados e conhecimen-
to do ambiente regulatório, fiscal e de com-
pliance local. Não importa o país escolhido, 
é primordial estar seguro em relação a todos 
os processos e trâmites locais. Conhecer o 
mercado é crucial para ter retorno do investi-
mento e evitar multas e entraves ao plano de 
expansão. Quem ignora práticas e hábitos lo-
cais corre o risco de ter prejuízos comerciais 
e de reputação. Para evitar tais contratempos 
é que a TMF Group se apresenta como par-
ceiro global com expertise local. 

BB:  Como falar sobre ética no mundo corporativo?  
Qual a importância do conceito de compliance na estratégia  
da empresa?
LCPN: As empresas estão cada vez mais heterogêneas no que se 
refere ao quadro de funcionários. A chave para falar sobre ética 
é o respeito, entre pares ou diferentes hierarquias. É fundamen-
tal que a empresa tenha valores éticos muito bem definidos e 
crie mecanismos internos para evitar que colaboradores des-
virtuem seus princípios. Esse código de conduta ética também 
deve permear a relação com o governo. Mais do que nunca, é 
primordial atuar conforme exigências legais e regulatórias, a 
fim de evitar processos, multas e prisões, que põem em risco 
a reputação de corporações e profissionais. A ética no mundo 
corporativo se tornou uma demanda social. 

A exigência de uma postura idônea das organizações, por 
parte de órgãos de controle e pela sociedade, só deve aumentar. 
Além de ter um modelo de governança corporativa transparen-
te e eficiente, é preciso garantir que ele seja aplicado em todas 
as esferas, sobretudo nas decisões estratégicas. A ética empresa-
rial deve ser percebida como geradora de diferenciais: valoriza 
a marca e a imagem da empresa, amplia a credibilidade e faz 
com que seja admirada por consumidores e desejada por bons 
profissionais e investidores. 

BB:  A busca por compliance e transparência ganha força nas 
empresas brasileiras. Qual a atuação da TMF nesse cenário? 
Como espera ser reconhecida pelos clientes?
LCPN: Todas as organizações estão sujeitas a fraudes, assédio no 
ambiente corporativo, comportamento não ético e outros riscos. 
Por isso, é importante ter um canal de denúncias para que co-
laboradores, parceiros ou outro stakeholder possa alertar sobre 
irregularidades. A TMF Group fornece uma solução chamada 
Ethicall, um canal de denúncia independente para receber relatos 
de situações críticas, de forma segura, confidencial e livre de con-
flitos de interesse. As empresas têm percebido que manter um 
canal independente é muito mais barato e eficaz do que descobrir 
erros ao acaso. A TMF Group atende a mais de 38 mil clientes no 
mundo, de startups a 40% do Fortune 500, e isso exige profissio-
nais extremamente qualificados. Somos reconhecidos pelo nosso 
alcance global e conhecimento local, ajudando os clientes na sim-
plificação das operações locais, na conformidade regulatória e na 
expansão dos negócios para quaisquer geografias. 

BB:  A TMF Group é uma das novas empresas mantenedoras da 
Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro.  
Como vê essa parceria?
LCPN: Não é de hoje que admiro a AmCham Rio. Uma das 
minhas iniciativas desde a aquisição da Apriori foi firmar 
essa parceria, que entendo como uma grande iniciativa para 
atingir os objetivos já mencionados. Participo da jornada da 
AmCham Rio há pelo menos 20 anos. Assim como a TMF 
Group é uma porta de entrada de novos negócios no Brasil 
e uma porta de saída, por expansão no exterior, de negócios 
locais, também a  AmCham Rio tem em seu DNA, há cem anos, 
atuar como canal de viabilização. Ou seja, as semelhanças se 
atraem e podem frutificar. 
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AOlimpíada não foi o fim, mas o começo 
de uma grande jornada de transforma-

ção da cidade. Como apoiadora oficial de 
equipamentos de rede e servidores corporati-
vos da Rio 2016, a Cisco tem vivenciado o 
impacto dos jogos mais conectados da histó-
ria na digitalização do Rio e participa de um 
processo histórico de transformação digital na 
cidade e no Brasil. Um exemplo é a plataforma 
tecnológica implantada no Porto Maravilha, 
que tornou a região um laboratório urbano 
vivo e exemplo de bairro digitalizado. 
Instalada em parceria com a Prefeitura, essa 
plataforma conectada é parte do Programa de 
Inovação Urbana da Cisco e agrega 15 solu-
ções inteligentes, permitindo experimentar e 
implantar novos serviços, fomentando o 
empreendedorismo e a inovação. A infraes-
trutura, com Wi-Fi no Porto Maravilha e uma 
plataforma colaborativa para cidadãos e turis-
tas, oferece ainda uma conexão segura para 
agentes do governo que atuam na região, 
como a Guarda Municipal. 

O papel da tecnologia é demonstrado a 
todo instante e fica ainda mais visível em um 
evento desse porte. Mais de 60 toneladas de 
equipamentos foram usadas na infraestrutura 
tecnológica dos jogos que conectou milhares 
de voluntários, colaboradores da Rio 2016, 
família olímpica, patrocinadores, atletas e 
imprensa. Ao criar conexões, cidades e pesso-
as passam a ter um ambiente mais colaborati-
vo e propício ao desenvolvimento e implanta-
ção de soluções inteligentes. No Porto 
Maravilha, o Wi-Fi público e gratuito tem 
ferramentas de análise de presença que dão 
informações sobre fluxo de pessoas e dados 
demográficos dos usuários, ajudando a 

Muito além dos Jogos Olímpicos: um legado para a cidade

RODRIGO UCHOA_DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E 
COORDENADOR DO PROJETO RIO 2016, DA CISCO

melhorar a gestão e a tomada de decisão. Sete estações de sen-
soriamento ambiental informarão ao Centro de Operações do 
Rio, em tempo real, dados ambientais que ajudarão a Prefeitura 
a mitigar riscos na região de forma mais precisa, contribuindo 
para melhorar a gestão da cidade.

No entanto, infraestrutura tecnológica não é nada sem 
pessoas qualificadas para operar e utilizar as novas tecnolo-
gias. Por isso, cerca de 300 jovens foram capacitados a ingres-
sar no setor, por meio do Curso Técnico Cidade Olímpica. 
Desses, cerca de cem trabalharam como técnicos de rede no 
apoio à Olimpíada e muitos outros conseguiram emprego na 
área, uma herança inestimável do evento. O programa de 
capacitação segue a metodologia global da Cisco Networking 
Academy e foi realizado pela Cisco, em parceria com a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de Janeiro 
e o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, por meio do 
Programa de Sustentabilidade Abraça Capacitação.

A proposta é que os jovens continuem se especializando 
na área – muitos já se inscreveram para os próximos módulos 
do curso – porque educação e formação profissional são lega-
dos mais transformadores do que bens materiais. As aulas 
ocorrem em oito Naves do Conhecimento da Prefeitura e na 
Nave do Conhecimento Cidade Olímpica, no Engenhão. Além 
de contribuir para a inserção no mercado de trabalho, o pro-
jeto visa conectar as comunidades: ao favorecer a troca de 
conhecimento entre moradores do Rio e o mundo, contribui 
com a formação cidadã desses jovens. Isso é possível pela pla-
taforma de telepresença, fornecida e instalada pela Cisco nas 
Naves, criando salas com infraestrutura de conectividade e 
soluções de colaboração capazes de revolucionar a forma 
como as pessoas recebem e compartilham conhecimento.

Esses e outros projetos são exemplos de um legado social 
e tecnológico duradouro para o Rio de Janeiro. Temos um 
compromisso de longo prazo com o País, que é apoiar a cons-
trução de um Brasil melhor por meio de conexões. Conexões 
que unem e transformam pessoas e empresas. Por isso, 
implantamos iniciativas com foco na inovação social e urbana 
para garantir que os benefícios dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos se estendessem a 
todos, estimulando a transformação 
contínua e duradoura do Rio e de 
seus cidadãos. 

Solicite 

esse curso 
In Company

Conte com a DPC (21) 3231-3700 dpc@dpc.com.br

Rio de Janeiro - São Paulo - Macaé www.dpc.com.br Siga-nos no

Federal.

Trata-se de um programa para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de 
origem lícita, não declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, 

O prazo para adesão ao RERCT vai até 31/10/2016.

A Domingues e Pinho disponibiliza especialistas para elaborar a 
declaração e capacitar sua equipe sobre o tema
de apresentar as formas e procedimentos para adesão ao RERCT, 

de imposto de renda e tratamento tributário, de 2015 em diante, 

Regime Especial de Regularização
 Cambial e Tributária (RERCT)

Sobre o RERCT

Anúncio Amcham - 03agosto.pdf   1   03/08/2016   10:47:20

UM EXEMPLO DESSE LEGADO É A PLATAFORMA TECNOLÓGICA IMPLANTADA 

NO PORTO MARAVILHA, QUE TRANSFORMOU A REGIÃO EM UM VERDADEIRO 

LABORATÓRIO URBANO VIVO E UM EXEMPLO DE BAIRRO DIGITALIZADO
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Defense Industry 
Dialogue aims to 
boost cooperation and 
economic development

A suburb 90 minutes outside of 
London may seem an unlikely 
venue to showcase the growing 

defense relationship between Brazil and 
the United States.  Yet this is exactly what 
was on display at the Farnborough Inter-
national Airshow two months ago when 
Embraer and Boeing announced an in-
novative partnership offering global sales 
support for the KC-390 military transport 
aircraft.  The KC-390 is not the first to en-
ter the market, but it is a concrete example 
of leading Brazilian and American defen-
se firms partnering to launch a globally 
competitive product, and shows what can 
be achieved when we work together. 

Brazil’s Minister of Defense Raul Jung-
mann has stated that the defense industry 
is a key driver of technological develop-
ment and economic growth.  I completely 
agree, and believe that our defense com-
panies could be doing much more.  This 
is why we are launching a new initiative 
– the Brazil-U.S. Defense Industry Dia-
logue (DID) – to convene leaders from 
the most important U.S. and Brazilian 
defense firms and political leadership and 
technical experts from both governments 
and militaries, to discuss partnership op-
portunities and technical defense topics.  
A delegation from the U.S. Departments 
of Defense, State, and Commerce, led by 
Acting Under Secretary for International 
Trade Ken Hyatt, will participate in the 
event in late September 2016.  

Established U.S. companies in Brazil 
are successfully partnering with local fir-
ms.  Rockwell Collins invested $10 million 
in recent years to build its partnership with 
Embraer to supply avionics to the KC-390, 
Legacy 500, and other Embraer aircraft.  

FROM THE USA

BAE partnered with Embraer to integrate 
cutting-edge “active side stick” technology 
into the KC-390, and with the Brazilian 
Army to locally upgrade and maintain its 
fleet of M-113 armored vehicles.  Harris 
Corporation teamed up with Embraer-
-subsidiary Savis and the Brazilian Army 
to supply tactical communication systems 
for Brazil’s marquee border surveillance 
program.  Raytheon recruited Brazilian 
interns to work in Stem fields.  Lockheed 
Martin and Brazil cargo operator Bravo 
Holdings partnered to expand service to 
underserved areas.

Our militaries and governments al-
ready enjoy extremely productive rela-
tionships that provide a solid foundation 
for bringing our defense industries toge-
ther.  The successful Rio 2016 Olympic 
Games are a clear example of our work 
together to support complex security de-
mands.  Last November, Brazil was an 
outstanding host of Unitas, the largest 
multilateral military exercise in the hemis-
phere, involving extensive coordination 
with the U.S. military.  A robust agenda of 
senior policy dialogues and working-level 
technical exchanges keep both countries 
focused on the most important bilateral 
defense issues. 

The U.S. and Brazil, the two largest 
democracies in the region, have much in 
common and much to gain by working 
together.  This is particularly true in the 
defense sector – a critical incubator for 
innovative technology, high-paying jobs, 
and economic growth.  Building on the 
foundation of existing relationships, the 
Brazil-U.S. Defense Industry Dialogue 
offers a new tool to get the most out of our 
defense industry ties.

THE U.S. AND BRAZIL,  
THE TWO LARGEST 

DEMOCRACIES IN THE REGION, 
HAVE MUCH IN COMMON  
AND MUCH TO GAIN BY  
WORKING TOGETHER

Liliana Ayalde_US AMBASSADOR TO BRAZIL
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Investimento social impulsiona gestão de negócios
Casos de sucesso mostram impactos positivos para empresas 

que patrocinam projetos esportivos e educacionais
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Para as empresas, investir em projetos socialmente responsá-
veis representa uma oportunidade de fortalecer a imagem, 

melhorar o relacionamento com comunidades próximas e enga-
jar funcionários. Mas para crianças e jovens atendidos, os impac-
tos positivos do investimento em esporte e educação são ainda 
maiores: melhor desempenho escolar, mais autonomia, respon-
sabilidade, disciplina e respeito. Esse foi o tema do debate pro-
movido pelo Comitê de Responsabilidade Social Empresarial, da 
Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham 
Rio), em 20 de julho. Com abertura e moderação de Silvina Ra-
mal, presidente do comitê, o encontro reuniu Ana Cristina Nas-
cimento, gerente de Responsabilidade Social da Firjan; Maria 
Barbosa, diretora de Recursos Humanos do Sheraton Grand Rio 
Hotel & Resort; Marcus Fonseca, idealizador do projeto Tênis 
Para Todos; Beatriz Pantaleão, diretora executiva da Fundação 
Gol de Letra; e Claudia de Sá Amaro, diretora executiva do Giná-
sio Experimental Olímpico – GEO. O evento também teve a pre-
sença de Noel De Simone, presidente do Comitê de Marketing e 
diretor da AmCham Rio. 

A Lei de Incentivo ao Esporte permite que empresas invistam 
até 1% do que pagariam de imposto de renda em projetos apro-
vados pelo Ministério do Esporte e até 4% pelo ICMS estadual. 
Para a Firjan, é fundamental conceber um projeto alinhado ao 
negócio da companhia. “Desenvolvemos 
ideias que minimizem problemas sociais 
decorrentes das atividades produtivas e 
dialogamos com os moradores para saber 
do que necessitam”, disse Ana Cristina, 
ressaltando que apenas 9% das empresas 
captam incentivos via Lei do Esporte.

As expectativas para a recuperação de 
investimentos no setor de energia fo-

ram tema de evento na Câmara de Comér-
cio Americana do Rio de Janeiro (AmCham 
Rio), em 14 de julho. Com abertura de Ma-
nuel Fernandes, presidente do Comitê de 
Energia e diretor da AmCham Rio, o debate 
teve a participação de Tatiana Mey, gerente 
de Novos Negócios e Parcerias da Parnaíba 
Gás Natural; Marco Capute, secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, In-
dústria e Serviços do Estado do Rio; e Gio-
vani Loss, sócio do escritório Mattos Filho 
Advogados. A moderação foi de Cynthia 
Silveira, consultora da FGV Energia.

Embora o setor esteja sofrendo o impac-
to do cenário de instabilidade política e eco-
nômica, o otimismo deu o tom do debate. “O 
índice de confiança da indústria, publicado 
pela FGV, chegou a 83,4% em junho, acima 
dos 79,2% de maio. O aumento das exporta-
ções e da confiança já dão um sinal positivo 
para os investidores”, afirmou a moderadora.

Na contramão da crise, empresas como 
a Parnaíba Gás Natural continuam inves-
tindo. A segunda maior operadora de gás 
no País não quer falar de crise energética e, 
sim, das oportunidades com a mudança na 
matriz, de hidrotérmica para termo-hídri-
ca, num momento de baixo nível dos reser-
vatórios. “As mudanças climáticas exigem 
uma matriz menos sujeita a fenômenos na-
turais”, disse Tatiana.

Com a queda do preço do barril de 
petróleo contribuindo para a busca por al-
ternativas,  a produção da empresa cresceu 
71%,  de janeiro de 2015 a julho de 2016: de 
4,9 milhões para 8,4 milhões de m³ de gás 
por dia. “Há muito potencial para ampliar 
a exploração onshore em poços brasileiros. 

NEWS

Thaiza Pauluze 
thaizapauluze@amchamrio.com

O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort viu no projeto Tênis Para 
Todos uma oportunidade de impactar positivamente moradores 
do Vidigal, Chácara do Céu e Rocinha. As aulas de tênis, para 50 
jovens de 10 a 18 anos, não se limitam às quadras nas dependên-
cias do hotel. Incluem valores do esporte e incentivo ao estudo: os 
alunos precisam estar matriculados no ensino formal e, além do 
tênis, recebem aulas de inglês e informática. “Transporte e alimen-
tação são fundamentais. No início, foi a alimentação que atraiu as 
crianças. Elas não conheciam o tênis e o hotel era um lugar muito 
diferente para elas”, disse Marcus Fonseca. 

Outra proposta que alia esporte e educação é a Fundação Gol de 
Letra, criada em 1998, e que tem entre os fundadores os ex-jogadores 
de futebol Raí e Leonardo. A proposta inclui práticas educacionais e 
de assistência social na Vila Albertina, em São Paulo, e no Caju, no 
Rio. “Com o esporte, trabalhamos de forma lúdica os valores da ci-
dadania. Mas há também atividades de expressão oral e escrita, cul-
tural, artística e corporal. Acreditamos que a transformação social 
vem da educação integral”, afirmou Beatriz Pantaleão. 

Nos GEOs, crianças e jovens praticam esportes e têm aulas 
de inglês diariamente, além de matérias eletivas e aulas de saúde. 
Atualmente, três escolas fazem parte do programa, nos bairros de 
Santa Tereza, Caju e Pedra de Guaratiba, atendendo a quase mil 
alunos. Claudia de Sá Amaro lembrou que estímulo à cidadania 

pelo esporte e responsabilidade social 
nas empresas são atitudes relativamen-
te novas no País. “Estamos evoluindo. 
O essencial é estimular o sucesso aca-
dêmico dos alunos por meio do espor-
te. Assim, formamos alunos-atletas-
-cidadãos”, disse.

Giovani Loss, Marco Capute,  
Cynthia Silveira e Tatiana Mey

Fundação Gol de Letra oferece atividades 
esportivas e educativas para jovens de 
baixa renda no Caju, zona central do Rio

Crise como oportunidade: diversificação e 
mudança regulatória no setor de energia

Empresariado e governo debatem obrigatoriedade  
da Petrobras como operadora única do pré-sal

O País tem a oportunidade de se tornar 
autossuficiente, mas é necessário inves-
tir em perfuração de poços,  aprimorar o 
ambiente regulatório e desenvolver tecno-
logias para reduzir ainda mais os custos”, 
destacou Tatiana. 

Quem também não vê motivo para 
alarde e garante que o preço do petróleo vai 
voltar a subir em breve é o sócio do Mattos 
Filho Advogados.  “Considerando o histó-
rico nas últimas décadas, o que temos hoje 
é um valor alto por barril. Mas nos últimos 
dez anos, os US$ 28 de fevereiro de 2016 
são o patamar mais baixo”, disse.

Segundo ele, a crise é uma oportunida-
de de diversificar o setor: “Há cinco anos, 
eu não acreditaria na venda de ativos da 
Petrobras. É o momento para a entrada 
de novos players”, avaliou. Quanto à re-
gulação, alerta que é preciso votar o mais 
rápido possível o projeto que retira a obri-
gatoriedade de a Petrobras ser a operadora 
única de todos os blocos  do pré-sal, pleito 
também defendido pela AmCham Rio.

Já Marco Capute destaca  outros pon-
tos para estimular investimentos, como 
a flexibilização da regra do conteúdo lo-
cal – de compra mínima de produtos e 
serviços no Brasil. “Essa obrigatorieda-
de prejudica as empresas. O investidor 
precisa ter segurança jurídica, contra-
tos respeitados e compensações. O Rio 
tem capacidade, mas é preciso alinhar 
a indústria com o Estado”, disse. Segun-
do o secretário, é necessário redefinir a 
distribuição do ICMS. “Mesmo sendo 
o maior produtor, o Rio é a oitavo em 
arrecadação com o petróleo e recebeu, 
em 2015, apenas R$ 3,8 bilhões, contra   
R$ 28 bilhões para São Paulo”, afirmou.

“COM O ESPORTE, TRABALHAMOS 
DE FORMA LÚDICA OS VALORES 

DA CIDADANIA”
BEATRIZ PANTALEÃO, DIRETORA EXECUTIVA  

DA FUNDAÇÃO GOL DE LETRA 
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Cresce 165,7% o número de 
empresas que recorrem à  
Lei de Recuperação Judicial
Especialistas debatem medida criada para 
reerguer negócios em dificuldade financeira  

ALei 11.101/2005, de Recuperação Judicial, bateu recorde de pe-
didos em janeiro deste ano, um reflexo da crise política e eco-

nômica do País. O número de pedidos do benefício legal – usado por 
empresas na ausência de alternativas para a continuidade dos negó-
cios – aumentou 165,7% no primeiro trimestre, em comparação ao 
mesmo período de 2015, segundo o Serviço Central de Proteção ao 
Crédito – SCPC. Mesmo após uma década da criação da lei, ainda 
falta consenso entre devedores, credores, magistrados e advogados.

O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Ame-
ricana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) promoveu, dia 28 de julho, 
um debate sobre aspectos financeiros e legais da recuperação judicial 
e da reestruturação de empresas. Luiz Claudio Salles Cristofaro, sócio 
do Chediak Advogados e diretor da AmCham Rio, abriu o encontro. 
O primeiro painel teve a participação de Luiz Roberto Ayoub, juiz e 
desembargador substituto da 26ª Câmara Cível do Consumidor do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Antonio Toro, sócio da PwC. 
Já o segundo foi composto por Cássio Cavalli, consultor sênior do 
escritório Veirano Advogados, e Eduardo Seixas, sócio da Alvarez & 
Marsal. Candice Buckley, associada do Vieira Rezende Advogados, 
foi a moderadora das mesas.

A avaliação é de que, apesar de a lei 
ter sido um progresso, falta aprimorar sua 
consolidação. “A lei é extremamente eficaz 
na recuperação de empresas viáveis, mas 
é preciso pensar em formas alternativas, 
como a mediação. Além disso, é necessá-
rio criar uma cultura, com mais conhe-
cimento e amadurecimento em torno do 
seu uso”, disse Ayoub, juiz que conduziu a 
recuperação judicial da Varig, a primeira 
realizada no Brasil.

                          NEWS
POR DENTRO DA CÂMARA

Novos Sócios

Delta Air Lines Inc.
Marcus Juste - Gerente 
Comercial Rio de Janeiro
Av. Presidente Antônio Carlos, 58,
9º andar
Centro – 20020-010
Rio de Janeiro – RJ
marcus.juste@delta.com
www.delta.com

Global  Marketing  &  Eventos
Alexis de Vaulx - Diretor
Av. Rio Branco, 4,  
salas 1.501 a 1.503
Centro – 20090-000
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3553-6628/3553-6629
alexis@globalmkteventos.com.br
comercial@globalmkteventos.com.br
www.globalmkteventos.com.br

SEJA UM ASSOCIADO. Tenha acesso a benefícios exclusivos, como:

>

>

Comitês setoriais
Fórum exclusivo de discussão e 
posicionamentos institucionais.

Salas AmCham Rio
Locação gratuita de salas de reunião  
da AmCham Rio (8h por trimestre, 
mediante reserva).

Chinezinho
Sérgio de Oliveira Duarte - 
 Vice-presidente
Rua Álvares de Azevedo,  
480 e 538  
Cachambi – 20785-080
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2107-5454
sergioduarte@chinezinho.com.br
www.chinezinho.com.br

TEL 11 3614 1123
comercial@bancoconfi dence.com.br

ENTRE CONTATO COM 
NOSSOS  ESPECIALISTAS

Acesse o nosso site e conheça tudo o que a 
Confidence preparou especialmente para 

apoiar seus negócios, em serviços de câmbio.

c o n f i d e n c e c a m b i o . c o m . b r 

CÂMBIO DESCOMPLICADO 
PARA CONECTAR SEUS 
NEGÓCIOS NO MUNDO

A Confidence Câmbio, que faz parte da Travelex, 
maior empresa de câmbio do mundo tem ampla 
experiência e foco total neste segmento, 
com capacidade de inovar constantemente 
e levar a você e aos seus negócios soluções práticas, 
ágeis e descomplicadas.

Importação e Exportação

Remessas Internacionais

Cartão Corporativo

Conta Corrente em Moeda Estrangeira

Câmbio Turismo

SEUS NEGÓCIOS NO MUNDO 

Broadspan Capital Engenharia 
de Negócios e Participações 
Ltda. 
Leonardo Manuel da Silva 
Antunes - Diretor
Av. das Américas, 3.434,  
bl. 4, sala 406, parte
Barra da Tijuca – 22640-102 
Rio de Janeiro – RJ  
Tel.: (21) 2543-5409 
lantunes@brocap.com 
www.brocap.com

Entre em contato com:
Felipe Tavares
Tel.: (21) 3213-9294
felipetavares@amchamrio.com

Luiz Claudio Salles Cristofaro, Candice 
Buckley, Luiz Roberto Ayoub e Antonio Toro

Além da companhia aérea, Parmalat, Casa & Vídeo, Teka, 
Mabe e as companhias do Grupo X, de Eike Batista, já recorre-
ram à lei. Para Ayoub, a legislação, inspirada no modelo ameri-
cano, ajudou na recuperação do crédito ao incentivar o diálogo 
entre credor e devedor e é importante passo para o desenvolvi-
mento do País: “Uma sociedade sem empresa é uma sociedade 
falida, sem empregos e sem geração de bens e consumo. Por isso, 
é importante dar preferência ao prosseguimento da companhia, 
analisando, claro, a viabilidade”, afirmou. Porém, 80% dos casos, 
segundo o juiz, recebem resposta negativa, ou seja, indicando 
que a organização não teria mais chances de continuar no mer-
cado. “Isso acontece porque as empresas demoram a buscar a Lei 
de Recuperação Judicial e não têm um plano de reestruturação”, 
disse Ayoub.

Para o sócio da PwC, não basta o plano de recuperação ser 
viável. Ele deve ser financiável, exequível e atrativo. “De onde 
virá o capital de giro? Os planos costumam ser omissos quanto 
a isso. A liquidez existe, o que falta é confiança dos credores no 
ambiente judicial brasileiro”, declarou. Toro afirma ser necessário 
ainda considerar o crescimento, a margem e as vendas possíveis e 
compatíveis com a empresa. Já atratividade é “pensar novas alter-
nativas e não se prender ao que havia antes”, afirmou.

O aspecto mais polêmico na lei é a blindagem sucessória, ou 
seja, a possibilidade de investidores não herdarem passivos fiscais e 
trabalhistas. Essa regra tem possibilitado a venda de ativos de em-
presas em dificuldade pelo preço de mercado, mais competitivo. 
“O desenho constitucional não fornece base para que uma empre-
sa se reestruture, então a recuperação judicial no Brasil nada mais é 
do que vender ativos”, enfatizou Cavalli, acrescentando que empre-
sas com muitos funcionários têm mais dificuldade de se recuperar 

porque, em geral, têm dívidas tributárias e 
trabalhistas mais pesadas.

Outra discussão é a sucessão do passi-
vo anticorrupção. Há o desafio de vender 
ativos, sendo que a empresa pode ter que 
arcar com multas ou devolver dinheiro 
desviado em processos ilícitos. “Se não 
houver blindagem, assistiremos ao co-
lapso das empresas por não conseguirem 
vender os ativos. E o caixa não permite es-
perar a lentidão da decisão judicial”, afir-
mou o sócio da Alvarez & Marsal.

“O DESENHO CONSTITUCIONAL 
NÃO FORNECE BASE PARA 

QUE UMA EMPRESA SE 
REESTRUTURE, ENTÃO A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO 
BRASIL NADA MAIS É DO QUE 

VENDER ATIVOS”

CÁSSIO CAVALLI, CONSULTOR SÊNIOR DO 
ESCRITÓRIO VEIRANO ADVOGADOS

TH
AI

ZA
 P

AU
LU

ZE

Thaiza Pauluze thaizapauluze@amchamrio.com
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Luiz Fernando Bertoncello_Vice-presidente, 
Prudential do Brasil

DIRETOR-SECRETÁRIO 
Helio Blak_ Diretor-presidente, Integridade 
Consultoria

DIRETOR FINANCEIRO 
Manuel Domingues e Pinho_Presidente, 
Domingues e Pinho Contadores

CONSELHEIRO JURÍDICO 
Luiz Claudio Salles Cristofaro_Sócio, Chediak 
Advogados

EX-PRESIDENTES 
Henrique Rzezinski; Roberto Ramos;  
Robson Goulart Barreto

PRESIDENTES DE HONRA
Luiz Alberto Figueiredo Machado_Embaixador  
do Brasil nos EUA

Liliana Ayalde_Embaixadora dos EUA no Brasil

PRESIDENTES DE COMITÊS
Assuntos Jurídicos – Julian Chediak_Sócio, 
Chediak Advogados

Propriedade Intelectual –  
Andreia de Andrade Gomes_Advogada, 
TozziniFreire Advogados

Tax Friday – Gerson Stocco_Sócio, Gaia, 
Silva, Gaede & Associados Advogados

Energia – Manuel Fernandes_Sócio, KPMG

Marketing – Noel De Simone_Sócio,  
Casa da Criação               

Meio Ambiente – Kárim Ozon_Sócia,  
Chediak Advogados

Recursos Humanos – Claudia Danienne Marchi_
Diretora de Recursos Humanos, Amil

Responsabilidade Social Empresarial –  
Silvina Ramal_Sócia, ID Projetos Educacionais

Saúde – Gilberto Ururahy_Diretor Médico,  
Med-Rio Check-Up

Seguros, Resseguros e Previdência –  
Acacio Queiroz_Presidente, Chubb do Brasil

Tecnologia da Informação e Comunicação –  
Gustavo Moreira_Responsável pela filial do Rio de 
Janeiro, IBM Brasil

Turismo e Negócios – Alexandre Cavalcanti_Diretor 
de Vendas Rio e Norte do Brasil,  
American Airlines

INICIATIVAS

Grupo de Trabalho de Óleo e Gás –  
Ana Lopes  _ Responsável pela Área de Relações 
Governamentais e Públicas, Chevron

Indústria Criativa e Cultura – Steve Solot_
Presidente, Latin American Training Center

Relações Governamentais – João César Lima_ 
Co-CEO, Grupo Case Benefícios e Seguros

DIRETORES
Adriano Bastos_Diretor Executivo, GE Óleo & Gás

Alexandre de Botton_Sócio-diretor, Korn Ferry

Antonio Carlos Worms Till_Presidente,  
Vita Check-up Center

Carlos Affonso S. d’Albuquerque_Diretor 
Financeiro e de Relações com os Investidores, Valid

Carlos Eduardo Sarkovas_Diretor Executivo, 
Bradesco Seguros

Claudette Marie Christian_Sócia-diretora,  
Hogan Lovells Consultores em Direito Estrangeiro

Fábio Maia _Diretor Comercial, Amil

Fernanda Leitão_Tabeliã, 15º Ofício de Notas

Gilberto Ururahy_Diretor Médico,  
Med-Rio Check-Up

Helio Blak_Diretor-presidente, Integridade 
Consultoria

Italo Mazzoni_Presidente, Ibeu

João César Lima_Co-CEO, Grupo Case Benefícios 
e Seguros

José Alberto Benamor_Segment head, Citibank

José Firmo_Vice-presidente sênior, Seadrill 

Luis Patrão Novo_Sócio, TMF Group

Luiz Claudio Salles Cristofaro_Sócio,  
Chediak Advogados

Luiz Fernando Bertoncello_Vice-presidente, 
Prudential do Brasil

Manuel Domingues e Pinho_Presidente, 
Domingues e Pinho Contadores

Manuel Fernandes_Sócio, KPMG

Mauricio J. Vianna e Silva_CEO,  
MJV Technology & Innovation

Noel De Simone_Sócio, Casa da Criação

Patrício Marques Roche_Sócio, PwC

Pedro Paulo Pereira de Almeida_Vice-presidente, 
IBM Brasil

Rafael Jaen Williamson_Diretor de Assuntos 
Corporativos, Chevron

Rafael Sampaio da Motta_CEO,  
Grupo Case Benefícios e Seguros

Rafael Sauer Eisenberg_Diretor,  
Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda.

Raïssa Lumack_Vice-presidente de Recursos 
Humanos, Coca-Cola Brasil

Roberto Simões_CEO, Odebrecht Óleo & Gás

Sérgio de Oliveira Duarte_Presidente,  
Vitalis Indústria de Alimentos

Solange Zaquem_Diretora Comercial  
da SulAmérica Seguros

LINHA DIRETA COM A AMCHAM RIO 
Administração e Finanças: Liliane Ponte (21) 3213-9212 | liliane@amchamrio.com 
Produtos e Serviços: Nadia Stanzig (21) 3213-9231 | nadiastanzig@amchamrio.com 
Comunicação: Vanessa Barros (21) 3213-9230 | vanessabarros@amchamrio.com 
Associação e Comercial: Felipe Tavares (21) 3213-9294 | felipetavares@amchamrio.com

LINHA DIRETA COM A AMCHAM ES 
Diretor Executivo: Luiz Fernando Mello Leitão (27) 99972-5933 | leitao@amchames.com

DIRETORES EX-OFÍCIO
Andres Cristian Nacht | Carlos Augusto C. Salles 

| Gabriella lcaza | Gilberto Duarte Prado | Gilson 

Freitas de Souza | Henrique Rzezinski | Ivan 

Ferreira Garcia | João César Lima | Joel Korn | José 

Luiz Silveira Miranda | Luiz Fernando Teixeira Pinto 

| Omar Carneiro da Cunha | Peter Dirk Siemsen | 

Roberto Prisco Paraíso Ramos | Robson Goulart 

Barreto | Ronaldo Camargo Veirano | Rubens 

Branco da Silva | Sidney Levy

DIRETORIA AMCHAM ESPÍRITO SANTO

PRESIDENTE 
Otacílio José Coser Filho_Membro do Conselho 
de Administração, Coimex Empreendimentos e 
Participações Ltda.

VICE-PRESIDENTE 
Maurício Max_Diretor do Departamento de 
Pelotização, Vale S.A.

DIRETORES

Bruno Moreira Giestas_Diretor de Marketing, 
Realcafé Solúvel do Brasil S.A.

Carlos Fernando Lindenberg Neto_Diretor,  
Rede Gazeta

Flavia Rodrigues_Chairperson do Comitê de 
Marketing 

João Carlos Pedrosa da Fonseca_Superintendente, 
Rede Tribuna

Liberato Milo_Diretor-geral, Chocolates Garoto

Márcio Brotto Barros_Presidente, Bergi Advocacia

Marcílio Rodrigues Machado_Negócios 
Internacionais

Marcos Guerra_Presidente, Findes

Maria Alice Paoliello Lindenberg_Relações 
Governamentais

Ricardo Vescovi Aragão_Presidente, Samarco 
Mineração

Rodrigo Loureiro Martins_Advogado, Sócio 
Principal, Advocacia Rodrigo Loureiro Martins

Simone Chieppe Moura_Diretora-geral, 
Metropolitana Transportes e Serviços

Victor Affonso Biasutti Pignaton_Diretor, Centro 
Educacional Leonardo da Vinci

Nosso sucesso?
Valor compartilhado
Nosso DNA traz o que realmente faz a 
diferença a longo prazo: levar ideias e 
abordagens diferenciadas aos nossos 
clientes, investir em nossa Organização e 
apoiar o mercado de capitais e o mundo em 
transformações positivas direcionadas ao 
desenvolvimento sustentável.

 / kpmgbrasil

www.kpmg.com.br

Conheça mais sobre essa trajetória em 
nosso Relatório de Sustentabilidade 2015.
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