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EDITORIAL

SUMÁRIO

Passado o êxito dos Jogos Olímpicos, este fim de 2016 marca um período de
agravamento da crise no cenário político e econômico. O Brasil e o Rio de Janeiro
atravessam um delicado momento de sua história, com recessão, grave crise fiscal
e denúncias de corrupção. A pergunta agora é: o que esperar de 2017 para a cidade, o Estado, o País e – por que não? – o mundo? Para traçar um cenário de futuro,
a Brazilian Business, na reportagem de Capa, entrevistou os dirigentes de comitês
da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio). Eles falaram sobre as expectativas em sua área de atuação, de petróleo e gás, passando por
meio ambiente e segurança jurídica.
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Nesta edição, temos dose dupla em Opinião. Trazemos artigo em que o ex-embaixador Roberto Abdenur analisa os efeitos para o Brasil da eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos. Além disso, o Banco Confidence mostra como
instituições especializadas podem ajudar as empresas a planejar operações no
mercado cambial em um cenário de instabilidade.
Em Perfil, outra dose dupla: Otto Licks, da Licks Advogados, conta como a
melhoria no processo de concessão de marcas e patentes pode estimular o crescimento econômico. Rafael Motta revela como o Grupo Case, que comemora 20
anos, apostou em soluções customizadas para se expandir em meio à crise. Na
FOCO, a Amsterdam Sauer apresenta a belíssima turmalina paraíba, produzida
apenas no Brasil e em Moçambique.
Em Conexão Global, as novidades para quem viaja frequentemente aos
Estados Unidos: o consórcio RIOgaleão, que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, recebeu sinal verde para iniciar o processo que facilitará os procedimentos para viagens diretas com desembarque em solo americano.
A revista traz ainda os vencedores do 12º Prêmio Brasil Ambiental – PBA e a
bem-sucedida segunda edição do People Connections, que lotou o auditório do
RB1, no Centro, para debates e palestras sobre liderança e a importância da valorização do capital humano nas empresas.

MARCELO PIU

Na Carta do Presidente, Rafael Motta destaca a necessidade de saneamento das contas públicas e de garantias para que o ambiente de negócios permita
a continuidade dos investimentos.
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O

PEDRO KIRILOS

fim de 2016 e o novo ano que se aproxima trazem
desafios importantes. Para o Brasil, para o Estado
e o município do Rio de Janeiro. A hora é de arrumar a casa, racionalizar gastos, redefinir prioridades e
enfrentar as incertezas econômicas e políticas.
O Rio que sediou os Jogos Olímpicos e deu ao mundo
uma demonstração de organização, beleza e criatividade
agora precisa se reinventar, para se consolidar como uma referência na prestação de serviços, atração de turistas e vocação para empreender e atrair investimentos que possam tirar
a economia fluminense da grave crise em que se encontra.
No plano federal, a votação no Congresso das novas
regras para exploração e produção do pré-sal, os novos
programas de concessões e as Parcerias Público-Privadas
– PPPs trazem a expectativa de atração de capitais, mas,
para isso, é imprescindível que os investidores enxerguem
segurança jurídica.
A Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro
(AmCham Rio) é um canal de interlocução importante
entre as três esferas de governo e os empresários. Firmar
parcerias será fundamental para viabilizar negócios em
diversos setores econômicos em que há oportunidades,
como petróleo e gás, prestação de serviços, turismo, tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento de pesquisas.
Neste momento em que também os Estados Unidos
passam por uma transição política, reforçar os laços entre os dois países, estimulando as relações bilaterais e os
investimentos, é crucial. Nos últimos anos, a importância
relativa do Brasil e da América Latina no contexto mundial tem aumentado, e estamos confiantes de que a atenção que o governo americano vem dando ao Brasil continuará rendendo frutos. Entre os exemplos, o andamento
de negociações comerciais e de propostas para a redução
de exigências de vistos para viajantes frequentes e a aprovação do Global Entry, além das negociações para o Tax
Treaty, que elimina a bitributação.
Mais do que nunca, em 2017, é hora de continuar
plantando as bases do futuro.«
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De portas abertas

Programas que facilitam a entrada nos Estados Unidos voltam à pauta
Natanael Damasceno

comunicacao@amchamrio.com

O

fim do ano chegou com boas notícias para quem viaja
com frequência aos Estados Unidos. Uma delas é que o
consórcio RIOgaleão, que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, recebeu a aprovação do Departamento
de Alfândega e Controle de Fronteiras dos Estados Unidos (USCBP, na sigla em inglês) para iniciar o processo de implantação
do US Preclearance no terminal. O programa permite que os
procedimentos de inspeção de viajantes e bagagens sejam feitos
antes do embarque em voos diretos para os aeroportos norte-americanos. Atualmente, o sistema vigora em 15 terminais, em
seis localidades (Canadá, Bahamas, Bermudas, Aruba, Irlanda
e Emirados Árabes Unidos). O Tom Jobim apresentou recentemente a carta de interesse necessária para aderir ao programa
e, agora, a aprovação final depende unicamente de um acordo
entre os governos norte-americano e brasileiro.
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O anúncio foi feito, no início de novembro,
pelo Departamento de Segurança Nacional (Homeland Security) do governo norte-americano.
Além do Tom Jobim, outros dez aeroportos foram
selecionados pelo órgão para uma possível expansão do programa. Entre eles, estão o de Guarulhos,
em São Paulo, e de Bogotá, Buenos Aires, Edimburgo, Islândia, Cidade do México, Milão, Osaka,
Roma e St. Maarten. A proposta é reduzir o atraso dos voos e ajudar passageiros que têm conexão
nos EUA, que costumam enfrentar longas filas
no momento do desembarque. Com o programa,
os passageiros desembarcam no país como se estivessem em voos domésticos, sem perder tempo
na imigração. >

FOTOS US CUSTOM AND BORDER PROTECTION

CONEXÃO GLOBAL

OPINIÃO

CONEXÃO GLOBAL

FROM THE USA

O consórcio RIOgaleão, que administra o terminal internacional do Rio, adverte, no entanto, que ainda não há como determinar quando o programa será implantado. Em nota, a empresa
afirmou que, nos próximos meses, o USCBP convocará conversas e negociações com o governo brasileiro para tratar do acordo. E que, paralelamente, o órgão continuará as conversas com
o RIOgaleão para discutir requisitos específicos de instalações
e operações do Preclearance. Segundo a concessionária, a cada
ano, mais de um milhão de passageiros partem do terminal em
direção aos EUA.
Outro acordo que deve facilitar a vida de quem embarca com
frequência para o país deve voltar à pauta em breve. Desde a chegada do ex-ministro Sérgio Amaral à embaixada de Washington,
em setembro, são aguardados avanços nas negociações para a adesão do Brasil ao Global Entry. Desenvolvida pelo Departamento de
Alfândega e Controle de Fronteiras dos Estados Unidos, a medida
beneficia viajantes internacionais de baixo risco e pré-selecionados, que, ao chegar à alfândega, podem seguir diretamente para
um quiosque de atendimento automático, evitando as filas de controle de passaportes e declarações alfandegárias.
As negociações, que começaram há mais de uma década, pareciam estar paradas desde junho de 2015, quando Barack Obama
e Dilma Rousseff fizeram um pronunciamento conjunto na Casa
Branca anunciando a assinatura do acordo e a previsão de que ele
entraria em vigor no primeiro semestre de 2016. Embora a embaixada americana no Brasil informe que representantes do Departamento de Alfândega têm se reunido com autoridades do governo
brasileiro desde então – o último encontro teria sido em abril –
especula-se que a indefinição do cenário político do País durante o
processo de impeachment de Dilma tenha afetado as negociações.
Ainda que não dispense o visto, o programa, também chamado
Trusted Traveler, pode beneficiar, por exemplo, quem vai muito
aos EUA para tratar de negócios. Cidadãos de países como México,
Canadá, Colômbia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Panamá,

10_Edição 298_out/nov/dez 2016

Cingapura e Coreia do Sul podem participar, desde que paguem uma taxa de adesão de US$ 100 a cada cinco anos. Para o
postulante ser aceito, é preciso que as autoridades americanas
o avaliem como uma pessoa de baixo risco para a segurança do
país, mediante o exame de informações sobre ele. Segundo o
pronunciamento de Dilma e Obama, o programa estaria aberto, inicialmente, a 1.500 brasileiros.
Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais
da ESPM, diz que, apesar de a medida beneficiar um número
relativamente pequeno de turistas brasileiros, ela pode levar a
um impacto positivo nas relações comerciais entre os dois países. “Um anúncio nesse sentido indica uma reaproximação.”
Ela afirma que o Global Entry também pode ser lido como um
pequeno passo em direção à adesão do Brasil ao programa Visa
Waiver, que permite que cidadãos dos países membros não necessitem de visto para viagens de até 90 dias aos EUA. Segundo
a embaixada americana, o assunto tem sido tratado por um
grupo de trabalho com técnicos dos dois países.
Vice-presidente da Câmara de Comércio Americana do
Rio de Janeiro (AmCham Rio), João César Lima diz que a câmara é favorável a qualquer iniciativa que facilite o acesso dos
brasileiros aos EUA. “Nós entendemos que é preciso observar
questões de segurança, mas há mecanismos para facilitar o
trânsito de viajantes que preservam esse aspecto. Acreditamos
que esse tipo de medida vai ajudar o turismo de lazer e de negócios, uma vez que cria facilidades. Brasileiros e americanos
que viajam com frequência terão acesso mais fácil, e as filas
vão diminuir. Ninguém vai deixar de fazer negócios, caso as
conversas nesse sentido não avancem, mas esse tipo de programa facilita e torna as providências para as viagens mais ágeis e
menos burocráticas. Nós estamos otimistas em relação a isso.
A AmCham Rio tem conversado com representantes dos dois
governos e percebe que há uma intenção muito firme de ambos os países em desburocratizar as relações em si.”«

ROBERTO ABDENUR_EX-EMBAIXADOR DO BRASIL NO EQUADOR (1985-1988),
NA CHINA (1989-1993), NA ALEMANHA (1995-2001) E NOS ESTADOS UNIDOS
(2004-2006). CONSULTOR PARA ASSUNTOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
MEMBRO DO CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – CEBRI

A eleição de Donald Trump e o Brasil

A

inesperada eleição de Donald Trump
vem suscitando reações de perplexidade e inquietações mundo afora por ele
ter professado ideias não poucas vezes
incongruentes e contraditórias, gerando
um quadro de elevada imprevisibilidade
quanto ao que venha a fazer. Ou tentar
fazer. E essa percepção poderá levar um
tempo até ser dissipada.
É natural indagar sobre implicações para
o Brasil, que não foi citado na campanha.
Não devemos ser objeto direto de ações do
novo governo, mas os efeitos indiretos de
algumas políticas podem ter consequências.
Cabe uma indagação preliminar: se
Trump agirá conforme as teses que defendeu, ou se atuará de modo mais prudente.
Minha impressão é que teremos um
Trump relativamente “light”. Custa crer
que ele porá em prática propostas que
extrapolem o politicamente tolerável. Ou
que se provem danosas a setores econômicos. Ou que se mostrem prejudiciais
aos interesses de seu país.
De maior significado para o Brasil são
as questões de economia, comércio e investimentos. Trump adotará política expansionista, com acentuada redução de impostos,
desregulamentação de bancos e fundos de
investimento e aumento de gastos em infraestrutura e defesa. Em um primeiro
momento, resultará em maior crescimento
da economia americana, o que será positivo
para o Brasil, que tem nos Estados Unidos
importante parceiro comercial. Em um
segundo momento, porém, advirão inflação, aumento da dívida pública e alta dos
juros. Há quem ache possível, no médio
prazo, que os EUA entrem em recessão, o
que será negativo para a economia internacional e para o Brasil. Além disso, o aumento de juros poderá desviar para os EUA
capitais que tenderiam a vir para nosso país.

Trump parece determinado a renegociar ou denunciar o
North American Free Trade Agreement – Nafta, rompendo laços
de quase 25 anos com México e Canadá. Também rejeita a
Parceria Transpacífico – TPP e ameaça impor tarifas proibitivas
às importações da China. Se implantadas, tais medidas poderão
provocar uma guerra comercial, com impacto sobre a economia internacional. Em certo sentido, é “boa” para o Brasil a
rejeição à TPP, pois o País não estaria preparado para enfrentar
esse novo paradigma para acordos comerciais.
Quanto à ideia de forçar empresas americanas a repatriar
empregos e lucros acumulados no exterior, os alvos imediatos
de Trump seriam México, Canadá e China. O Brasil, quero crer,
não estaria entre os países afetados, mas um possível efeito seria
o desestímulo a novos investimentos diretos. O protecionismo
defendido por Trump se mostra inoportuno do ponto de vista
brasileiro, pois vem quando pretendemos ampliar exportações,
buscando acordos de liberalização de comércio com EUA,
União Europeia e Japão, entre outros.
Mesmo antes de Trump, já não se afiguraria viável um grande acordo entre EUA e Brasil/Mercosul. Mas, ainda que haja
um ambiente protecionista no país, pode ser possível a continuidade do movimento, iniciado no segundo governo Dilma
Rousseff, de negociação tópica de entendimentos setoriais com
os EUA.
Outro possível problema é a decisão de Trump de deportar
de 2 milhões a 3 milhões de imigrantes ilegais que supostamente teriam cometido crime. Custa crer que tantos entre os 11
milhões de imigrantes sem documentos sejam criminosos.
Existem nos EUA centenas de milhares de brasileiros em situação ilegal. Caso sofram tratamento desumano e indigno, o
governo do País terá que reagir.
Quero crer, no entanto, que predominará o fato de que as
relações Brasil-EUA são promissoras e equilibradas. Não é válido, portanto, fazer prognósticos sombrios para o futuro. Confio
que irão prevalecer os múltiplos interesses que vinculam as
duas nações e que militam em favor de continuados avanços
em seu relacionamento.
MINHA IMPRESSÃO É QUE TEREMOS UM TRUMP
RELATIVAMENTE “LIGHT”. CUSTA CRER QUE ELE
PORÁ EM PRÁTICA PROPOSTAS QUE EXTRAPOLEM
O POLITICAMENTE TOLERÁVEL
Edição
Edição298_Brazilian
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Representantes
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vencedoras do
Prêmio Brasil
Ambiental

Prêmio Brasil Ambiental
celebra a sustentabilidade
Dow Brasil, Engie,
Engie Brasil Energia
e inpEV levaram os
troféus das cinco
categorias
Thaiza Pauluze

thaizapauluze@amchamrio.com

“NÃO DÁ PARA SEPARAR
O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DA
SUSTENTABILIDADE”
SERGIO BESSERMAN

12_Edição 298_out/nov/dez 2016

A

tradicional cerimônia de premiação
do Prêmio Brasil Ambiental, da Câmara de Comércio Americana do Rio
de Janeiro (AmCham Rio), celebrou as ações
de sustentabilidade do setor empresarial no
País, dia 21 de novembro, no Palácio Guanabara, no Rio. O presidente do Instituto Estadual do Ambiente – Inea, Marcus de Almeida
Lima, abriu o evento, que teve o velejador Lars
Grael e o presidente do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico, Sergio Besserman, como
convidados especiais. A 12ª edição do prêmio
reconheceu os melhores projetos em cinco
categorias: Ecossistemas, Emissões Atmosféricas, Inovação, Resíduos Sólidos e Responsabilidade Socioambiental.
Sustentabilidade e legado, para Lars Grael, têm sido muito discutidos no Brasil em
razão dos grandes eventos, como a Copa
do Mundo e os Jogos Olímpicos. “Além do
aspecto econômico, social e ambiental, ser
sustentável é ser justo, resiliente, eficiente,
idealista e, sobretudo, empreendedor.” Ele
enfatizou que todos têm responsabilidade
sobre o legado para as próximas gerações:
“Estamos aqui celebrando exemplos de boas
práticas, e é fundamental a contribuição de
cada um, seja pessoa física ou jurídica. Não
basta reclamar que a Baía de Guanabara está
suja, temos que pensar em como podemos
fazer a nossa parte, como cidadãos”.

Na visão de Besserman, os CEOs têm papel de destaque quando se fala em contribuir
para o meio ambiente. “Não dá para separar
desenvolvimento econômico e sustentabilidade. No futuro, os preços de produtos e serviços serão mais altos, pois terão que incluir
os custos das mudanças climáticas.” O economista alertou que a velocidade da degradação ambiental é maior do que a capacidade
da natureza de se recompor. “A conta já está
em cima da mesa, mas nossa compreensão da
importância da sustentabilidade está evoluindo. O Prêmio Brasil Ambiental tem o mérito
de já valorizar esse tema há 12 anos”, disse.
O presidente do Inea também enxerga
uma evolução no tema. “Há 40 anos, o empreendedor era abordado pelo órgão ambiental para ser castigado por errar. Hoje
premiamos as boas práticas.” A nova gestão
do instituto, segundo Lima, considera o empresário como parceiro e valoriza analistas
que pensam em soluções e inovações. “O
órgão tinha 18 mil processos pendentes de
avaliação. Contratamos mais analistas, mudamos procedimentos e já conseguimos
reduzir esse número para 9 mil. O tempo
médio de análise, que era de 420 dias, caiu
para 240.” O objetivo do instituto é encerrar
2018 com passivo zero e 180 dias de análise
e, para isso, Lima enfatizou a parceria com o
setor privado.

A 12ª edição do Prêmio Brasil Ambiental teve 30 projetos inscritos, de 19
empresas. A presidente do Comitê de Meio
Ambiente da AmCham Rio, Kárim Ozon,
sócia do Chediak Advogados, elogiou o
engajamento dos participantes, o progresso
do Inea e a mudança de visão sobre sustentabilidade. “Hoje não se trata mais só de resíduos, água ou emissões e, sim, de pensar
no impacto que isso causa no seu entorno,
na sociedade, nas pessoas”, disse.
A maior premiada da noite foi a Engie
Brasil Energia, que venceu em duas categorias: Inovação e Responsabilidade Socioambiental. O primeiro projeto vencedor
foi o da usina solar fotovoltaica Cidade
Azul, em Tubarão (SC). Com investimento de R$ 35,6 milhões, o empreendimento
já gerou 6.750 MWh de energia. O projeto
contribui para a pesquisa científica relacionada a fontes de energia de baixo impacto
socioambiental.
O segundo projeto premiado foi o dos
Centros de Cultura e Sustentabilidade,
que custaram cerca de R$ 12,9 milhões,
em investimentos diretos e via incentivo
fiscal. Os cinco centros em operação – Entre Rios do Sul (RS), Alto Bela Vista (SC),
Capivari de Baixo (SC), Concórdia (SC) e
Quedas do Iguaçu (PR) – oferecem eventos culturais, atividades de música, dança,
artes cênicas e plásticas e já receberam
mais de 260 mil pessoas.

“SER SUSTENTÁVEL É SER
JUSTO, RESILIENTE, EFICIENTE,
IDEALISTA E, SOBRETUDO,
EMPREENDEDOR”
LARS GRAEL

O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – inpEV venceu na categoria Resíduos Sólidos, com
ECOSSISTEMAS
o projeto Sistema Campo Limpo, que há
Engie – Programa “Água Limpa,
15 anos atua para dar destino ambientalCrianças Saudáveis – Melhorando
o Meio Ambiente e a Saúde de Crianças
mente correto a embalagens de defenside Carolina, Maranhão, com Maior
vos agrícolas. Pioneiro, o sistema envolve
Acesso à Água Potável"
distribuidores e cooperativas, órgãos do
governo e cerca de 1,4 milhão de agriEMISSÕES ATMOSFÉRICAS
cultores, além da indústria fabricante de
Dow Brasil Indústria e Comércio de
Produtos Químicos – Dow e Rio 2016
defensivos agrícolas, representada pelo
deixam um legado de carbono inédito
inpEV. De 2002 a setembro de 2016, fopara o Brasil
ram retiradas do meio ambiente mais de
400 mil toneladas de embalagens vazias
INOVAÇÃO
de agrotóxicos. “O Brasil é líder mundial
Engie Brasil Energia – Usina solar
fotovoltaica Cidade Azul
na destinação de embalagens plásticas primárias para defensivos agrícolas: 94% do
RESÍDUOS SÓLIDOS
total são destinadas para reciclagem ou inInstituto Nacional de Processamento de
cineração”, afirmou a coordenadora de coEmbalagens Vazias – inpEV – Sistema
municação do instituto, Gabriela Rocha.
Campo Limpo: a logística reversa
brasileira das embalagens vazias de
A Engie foi a premiada na categoria
defensivos agrícolas
Ecossistemas com o programa "Água Limpa, Crianças Saudáveis", que tem como objeRESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Engie Brasil Energia – Centros de Cultura tivo melhorar a saúde de crianças de Carolie Sustentabilidade
na, no Maranhão, por meio da preservação
e recuperação de nascentes de água locais
e educação ambiental. Iniciado em 2015, o
programa melhorou os índices de anemia e desnutrição. “Esse projeto envolve 9 mil pessoas na recuperação de nascentes e já conseguiu trazer benefícios duradouros”, disse Maria Cristina Ribeiro,
gerente de desenvolvimento sustentável da empresa.
A Dow Brasil ficou em primeiro na categoria Emissões Atmosféricas. O projeto Dow e Rio 2016 mitigou as emissões de
gases de efeito estufa ligadas aos Jogos Olímpicos, por meio de
tecnologias de alta eficiência energética e menor intensidade
de carbono nas áreas de infraestrutura, indústria e agricultura.
Como resultado, as reduções geradas pelo programa alcançaram
500 mil toneladas de CO2 equivalente – superando o total de
emissões estimadas nas atividades diretas de organização e entrega do evento, de 470 mil toneladas. “Esse projeto é a maior
prova de que é possível ter uma economia de baixo carbono com
viabilidade econômica”, afirmou Julio Natalense, líder técnico e
de sustentabilidade da Dow.
O presidente da AmCham Rio, Rafael Motta, encerrou o
evento agradecendo a participação dos convidados especiais.
“Hoje, tivemos a oportunidade de percorrer os caminhos da sustentabilidade na fala dos nossos convidados. O Inea mostrou que
um órgão do governo pode empreender práticas empresariais
com metas, planejamento e visão pragmática. O professor Sergio
Besserman discorreu sobre os impactos econômicos e sociais da
Lars Grael e
Rafael Motta
sustentabilidade. Lars Grael falou de consciência, paixão e exemplo, e nosso país precisa de exemplos como ele.” Agradeceu também aos participantes: “Ficamos muito felizes que as empresas
acreditem na câmara para inscrever seus projetos. Todos vocês
são vencedores, pois impactam positivamente o mundo, e isso é
que importa”, disse.«
VENCEDORES DO 12º PRÊMIO
BRASIL AMBIENTAL

Edição 298 Brazilian Business_13

A TMF GROUP ESTÁ PRESENTE EM
MAIS DE 80 PAÍSES AJUDANDO
EMPRESAS DE TODOS OS TAMANHOS
A SE CONCENTRAREM NO QUE
REALMENTE IMPORTA:
SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS.
Fale com nossos especialistas em:






Folha de
Pagamento
Contabilidade
Fiscal e Impostos
Financeiro






Corporate
Secretarial
Projetos Especiais
Soluções de
Compliance





Finanças
Estruturadas
Corporate Trust

tmfgroupbrasil@tmf-group.com
tmf-group.com/brasil

PEOPLE CONNECTIONS

Os desafios e os
caminhos do RH

CECÍLIA ACIOLI

Bernardinho em palestra
no seminário promovido
pela AmCham Rio:
"Gente é o diferencial"

Segunda edição do seminário People Connections reúne profissionais
para debater o futuro do capital humano nas empresas
Natanael Damasceno
comunicacao@amchamrio.com

Q

uais são os desafios dos líderes do futuro? Como inspirar e
engajar os colaboradores? Como usar o tempo a seu favor?
Essas e outras perguntas levaram dezenas de profissionais à
segunda edição do People Connections, promovido pela Câmara de
Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio). Realizado
em 27 de outubro, o evento teve a presença de profissionais de Recursos Humanos de empresas como Microsoft, ADP Brasil e IBM,
que discorreram sobre temas como o relacionamento corporativo
e a reinvenção do ambiente de trabalho. O encontro teve ainda palestras de profissionais como o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho; o diretor-geral de
Recursos Humanos da L’Oréal Brasil, Fabio Rosé; e o físico e escritor Marcelo Gleiser, professor do Dartmouth College, em Hanover,
New Hampshire, nos Estados Unidos.
Bernardinho, que fez uma palestra sobre a importância do capital humano, seja no esporte ou no ambiente de negócios, falou sobre
a experiência em gerir equipes nas quadras e fora delas. Técnico da
seleção há 16 anos e sócio de empresas como as redes Delírio Tropical e Bodytech, ele destacou a importância do investimento nas
pessoas. “Não são os recursos que determinam o sucesso. Gente é
o diferencial. Gente comprometida, que vai te levar a alocar melhor
os seus recursos.”
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Em uma apresentação em que usou sua trajetória para destacar
o que é necessário para o sucesso, ele falou da importância do engajamento da equipe e de como a combinação de talento, determinação e motivação é fundamental. “Cada pequena ação é importante.
É preciso realizar todas as tarefas do dia da melhor maneira possível, pois a excelência não é uma eventualidade, é um hábito que se
cria.” E acrescentou: “Um fórum como este, de profissionais de RH
que se preocupam com pessoas e equipes, tem muito em comum
com aquilo que eu faço. Poder compartilhar minha experiência com
quem lida cotidianamente com pressão por resultados é uma oportunidade muito bacana e enriquecedora para mim também”.
Fabio Rosé, da L’Oréal, falou sobre liderança adaptativa, ou a capacidade de mobilizar pessoas em uma organização para que consigam progredir mesmo diante de desafios que mudam a toda hora.
E explicou que, hoje, a liderança não está vinculada a status ou posição, como muitos ainda pensam. “O exercício do líder é observar o
contexto, adaptar uma interpretação que seja condicional à evolução
daquele grupo, daquele time, daquela organização, e fazer a intervenção de forma que legitime essa evolução.” O executivo também
falou da relação entre diferentes perfis em uma empresa, apresentando um cenário desafiador para os próximos anos. Ele destacou
que novas gerações de profissionais, mais conectados, em sintonia
com os avanços tecnológicos que vêm transformando o mundo nos
últimos 30 anos, estão muito presentes no ambiente corporativo e
requerem uma urgente mudança da cultura e do próprio modelo
organizacional das empresas. >

Contabilidade
Impostos
Departamento Pessoal
Obrigações Acessórias
Gestão Financeira
Paralegal
Pessoa Física-DIRPF

Está na hora de fazer o balanço de 2016.
Em 2017, tomaremos conta disto para você.
Conte com a DPC!
Rio de Janeiro - São Paulo - Macaé
(21) 3231-3700

dpc@dpc.com.br

www.dpc.com.br Siga-nos no

PEOPLE CONNECTIONS
Fabio Rosé, da L’Oréal: cenário
desafiador requer mudança de cultura

"O LÍDER TEM QUE SER INCREMENTAL, TEM QUE PENSAR FORA DA CAIXA.
ISSO NÃO PODE SER DEIXADO PARA AMANHÃ"

FOTOS CECÍLIA ACIOLI

CLAUDIA DANIENNE MARCHI

Marcelo Gleiser: "Eficiência depende
da disponibilidade emocional"
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O diretor da L’Oréal também elogiou
a iniciativa da AmCham Rio em realizar o
debate: “Existem poucos eventos como este
no Rio de Janeiro. E acho que a proposta facilita uma discussão realmente sem amarras
sobre o que é o futuro da liderança, o que é
o futuro do RH. Para mim, foi uma honra
ser convidado para falar e dividir um pouco
daquilo que eu penso. Mas é mais interessante ainda ver que os próprios bate-papos,
as round tables que vieram depois, são fundamentais para aterrissar as novas formas de
pensamento, as novas maneiras de entender
os recursos humanos”.
Já o físico, professor e escritor Marcelo
Gleiser, no Brasil para o lançamento de seu
livro mais recente, A Simples Beleza do Inesperado, que usa a pesca como pano de fundo para abordar questões existenciais, falou
da relação dos profissionais com o tempo,
argumentando que a eficiência depende da
disponibilidade emocional. “Oferecer ioga e
meditação para os funcionários muda a relação deles com o trabalho, com a família e
com eles próprios”, afirmou o escritor. Gleiser disse ainda que ficou satisfeito em poder
compartilhar sua experiência com os profissionais reunidos pela AmCham Rio. “O professor não é só aquele cara que fica na sala
de aula. Ele é um professor para o mundo
e pode atingir várias pessoas em momentos
diferentes da vida, em profissões distintas.
Então, quando surgiu essa oportunidade,
achei ótimo poder falar um pouco sobre
minha experiência pessoal para pessoas que
talvez estejam precisando dessa mensagem.”
O evento, que teve como patrocinadores masters a Amil e a Med-Rio Check-Up,
debateu questões relativas ao futuro do RH
em dois outros painéis. O primeiro, com
Mariane Guerra, VP de Recursos Humanos
da ADP Brasil; Marcia Drysdale, diretora de
RH da Microsoft; e Erick Felinto, professor
do programa de pós-graduação em comunicação da Uerj, foi mediado pela presidente
do Comitê de Responsabilidade Social Empresarial da AmCham Rio, Silvina Ramal,
sócia da ID Projetos Educacionais. Em discussão, o impacto dos avanços tecnológicos
nas relações interpessoais.

O segundo, moderado por João César
Lima, sócio do Grupo Case e Vice-presidente da AmCham Rio, teve depoimentos
de Christiane Ávila Berlinck, diretora de
RH da IBM, e Mônica Paiva, representante regional do Great Place to Work
no Estado do Rio. Ambas falaram sobre
o profissional empreendedor e as estratégias inovadoras para o desenvolvimento
de talentos.
Presidente do Comitê de Recursos Humanos da AmCham Rio e diretora de Capital Humano na Amil, Claudia Danienne
Marchi comemorou o êxito do encontro.
“Achei este um seminário extremamente rico não só pelo conteúdo, como pelo
networking. Reunimos aqui empresas de
diferentes core business e perfis de atuação distintos: marketing, finanças, recursos humanos. O tema, ‘Gestão de pessoas’, permeia todas as áreas, e acredito que
conseguimos congregar mentalidades
variadas em prol de um conhecimento
adicional sobre o tema”, disse a executiva.
Segundo ela, o evento tem um papel importante no desenvolvimento do
ambiente de negócios. “Ao sair de um
encontro como este, cada líder, cada profissional, volta para o ambiente de trabalho repensando práticas, refletindo sobre
o que pode fazer e o que precisa ser feito
para mudar. Isso porque – e em muitos
momentos nós ouvimos isso aqui – não há
mais espaço para ‘mais do mesmo’. O líder
tem que ser incremental, tem que pensar
fora da caixa. Isso não pode ser deixado
para amanhã, pois já está acontecendo. Eu
acredito que este seminário é importante
porque provoca esse tipo de reflexão.”
Para o presidente da AmCham Rio,
Rafael Motta, o evento virou uma marca
da instituição. “O People Connections
já é um marco na discussão de temas
que provoquem nas lideranças de RH a
reflexão de questões não convencionais
ligadas à inovação e às pessoas no mercado corporativo.” «
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América Latina e Caribe
têm mais casos de
corrupção em grupo
A KPMG analisou 750 casos de fraude
entre 2013 e 2015 e concluiu que a
maioria se dá em conluio (66%) e dura,
em média, cinco anos. A pesquisa “Perfil
global do fraudador” indica que América
Latina e Caribe (76%) são as regiões onde
mais são cometidas fraudes em grupo.
Na Oceania (65%) e América do Norte
(58%), predominam criminosos solitários.
Os fracos procedimentos internos de
controle contribuem para o crime: 14%
dos fraudadores foram detectados por
acidente, não por vistorias.

Distorções impedem
mulheres de chegar a
cargos de liderança

O estudo “Navigating disruption without
gender diversity? Think again’’, da EY,
com 350 líderes de grandes empresas
de 51 países, aponta distorções que
impedem a diversidade de gênero em
diretorias. Para 55% dos entrevistados,
é preciso fazer mais para atrair, reter e
promover mulheres a cargos de liderança.
Apenas 18%, porém, têm programas
nesse sentido. Para as mulheres, as
três maiores barreiras são: cultura
desestimulante, viés organizacional e
conflito com os cuidados com a família.
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Nas principais rodovias do Estado do Rio de Janeiro, impasses
provocados por falta de projeto adequado durante as licitações feitas nos anos 1990 e exigências ambientais recentes estão causando
perdas de vidas humanas, mantendo elevados índices de acidentes,
além de altos custos de frete e seguro para as empresas, como mostra estudo recente feito pela Gerência de Estudos de Infraestrutura
da Firjan. A conta considera os 15 anos de atraso na construção
da nova pista de subida da BR-040, na Serra de Petrópolis (R$ 1,5
bilhão até 2031); gargalos provocados pelo atraso na construção da
pista da descida da BR-116, na Serra das Araras (R$ 797 milhões);
a não ampliação de 176 km na BR-101 Norte (R$ 1,821 bilhão até
2033); e o atraso na duplicação de trechos da BR-393, sobretudo
entre Barra do Piraí e Volta Redonda (R$ 745 milhões).

Empresas preveem retomada
gradual de investimentos

Estudo da Deloitte com 746 empresas do País projeta
aumento de 8,3% nas receitas para o próximo ano: a
soma das receitas líquidas previstas pelos participantes
da pesquisa “Agenda 2017” deve chegar a R$ 1,739
trilhão, em comparação ao R$ 1,606 trilhão esperado
em 2016. A estimativa é de retomada gradual dos
investimentos: 5%, priorizando novos produtos
ou serviços e substituição de equipamentos. Dos
entrevistados, 84% pretendem manter ou contratar
funcionários. O que mais deve impactar os negócios:
câmbio, retomada da economia e preço do petróleo.

Cartórios do Rio: certidões
extrajudiciais pela internet

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PRACTICE AREAS

Direito Administrativo, Regulação e Infraestrutura

Administrative Law

Direito Societário

Corporate Law

Mercado Financeiro e de Capitais

Financial and Capital Markets

Direito da Concorrência

Competition Law

Direito da Energia

Energy Law

Direito Tributário

Tax Law

Contencioso Judicial e Administrativo

Judicial and Administrative Litigation

Arbitragem

Arbitration

Contratos

Contracts

Direito Imobiliário

Real-Estate Law

Direito do Trabalho

Labor Law

Direito Previdenciário

Pension Law

Direito Ambiental

Environmental Law

Direito Eleitoral

Election Law

Propriedade Intelectual

Intellectual Property

Direito Internacional

International Law

Até 2 de janeiro de 2017, todos os serviços extrajudiciais
do Estado deverão emitir as certidões no formato
online. Inédito no Brasil, o sistema permite requerer
a certidão pela internet e imprimi-la. Podem ser
solicitadas certidões de busca pessoal cível e criminal,
ônus reais, títulos e documentos, traslados de atos
notariais, lavratura de escrituras públicas e contratos de
financiamento imobiliário. Além do valor das certidões
físicas, será cobrada uma taxa de manutenção. Para gerar
a certidão, é preciso acessar o portal e-Cartório RJ.

Otimismo do empresário brasileiro em alta

Pesquisa da Grant Thornton, realizada trimestralmente
com 2.600 líderes de mercado em 37 países, mostrou que
o otimismo dos empresários brasileiros para o próximo
ano subiu 25 pontos percentuais em relação ao mesmo
período de 2016. O Brasil, com 45%, ficou à frente da
média global, de 33%. Indonésia, Índia e Filipinas têm os
melhores indicadores. Japão, Grécia e Cingapura são os
mais pessimistas.
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futuro
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D

epois de o País amargar um dos piores momentos da sua história econômica e política em 2016,
analistas e empresários aguardam 2017 para virar
a página. Mas, diante das incertezas que persistem, quais as
esperanças para o ano que se inicia? Brazilian Business ouviu
especialistas para saber suas expectativas e projeções para
2017. Particularmente no setor de óleo e gás, espinha dorsal
da economia do Estado do Rio de Janeiro, a aprovação pela
Câmara dos Deputados da proposta que retira da Petrobras
a obrigação de ser operadora de todos os campos do pré-sal com um mínimo de 30% abriu perspectivas de um novo
ciclo de investimentos, segundo Manuel Fernandes, sócio
da KPMG e presidente do Comitê de Energia da Câmara
de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio).
“Estamos tirando das costas de um único player a obrigação de botar no mínimo 30% do investimento a cada leilão”,
destacou o executivo, acrescentando que as novas regras vão
desonerar a estatal e facilitar a atração de outros investidores.
Fernandes enxerga no processo vivido pelo setor de
óleo e gás brasileiro nos últimos tempos, incluindo o
ano de 2016, o que no jargão econômico se convencionou chamar de “tempestade perfeita”. Ela desabou sobre
o Brasil, e principalmente sobre o Rio de Janeiro, graças
à conjunção de dois fatores: um ciclo de baixa dos preços
dos hidrocarbonetos e a crise financeira do principal operador do País, a Petrobras.

“O dinheiro do investidor é volátil e não tem paixão. Se não
são boas as condições, ele vai embora”, explica Fernandes, justificando o clima morno para novos negócios que se instalou no setor de óleo e gás brasileiro. Morno, mas não frio, como ficou demonstrado, em julho, com a compra, pela norueguesa Statoil, do
bloco BM-S-8, que engloba grande parte do campo de Carcará
(no pré-sal). Outra boa notícia foi a decisão da Shell, que acabara
de adquirir ativos da BG no País, em fevereiro, de anunciar que
o Brasil passaria a ser destino prioritário para seus investimentos
por, pelo menos, uma década. Além disso, cresceu o interesse dos
chineses pelo setor de óleo e gás no País.
De acordo com Fernandes, a mudança da legislação no pré-sal é importante, mas não suficiente para reaquecer de vez as
caldeiras que movimentam os negócios do petróleo no Brasil. Segundo ele, para acelerar a atração de investimentos, é necessário
rever também a legislação sobre conteúdo local, evitando que ela
seja guarda-chuva para a cobrança de preços não competitivos
por equipamentos e componentes.
Outra medida considerada fundamental pelo presidente do
Comitê de Energia da AmCham Rio é a renovação do Repetro, o
regime aduaneiro que facilita a entrada no País de equipamentos
essenciais para as operadoras. Fernandes também cobrou agilidade na unitização das áreas ao redor do campo de Libra e de
Franco, para que elas possam ser leiloadas, e a definição de uma
periodicidade para a realização de novos leilões, especialmente
nas áreas do pré-sal.

"O DINHEIRO DO
INVESTIDOR É
VOLÁTIL E NÃO
TEM PAIXÃO. SE
NÃO SÃO BOAS AS
CONDIÇÕES, ELE
VAI EMBORA"
MANUEL FERNANDES,
PRESIDENTE DO COMITÊ DE
ENERGIA DA AMCHAM RIO

ARQUIVO

Se o ano de 2016 foi marcado por um
cenário político e econômico adverso,
2017 traz expectativa de mudanças
para o meio empresarial. Essa
esperança ficou clara nas entrevistas
feitas por Brazilian Business com os
dirigentes dos comitês setoriais da
Câmara de Comércio Americana do
Rio de Janeiro (AmCham Rio)

Todas essas medidas estão no radar do atual governo. Em relação aos leilões, está prevista para o primeiro semestre de 2017 a
quarta rodada dos chamados campos marginais e, para o segundo semestre, a 14ª rodada ordinária de leilões de concessões e a
segunda do pré-sal.
Fernandes entende que, definidas melhores condições, o Brasil tem forte potencial de atrair investimentos, dada a qualidade
de seus ativos. Mas adverte que o País não pode confiar apenas
nessa qualidade e precisa estar atento ao fato de que disputa recursos com outros países que também têm bons ativos, como o
México e nações da África Ocidental.
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Surfar na onda olímpica
O fato de os Jogos Olímpicos Rio
2016 terem surpreendido positivamente
em termos de organização representa um
trunfo para a atração de novos eventos
que mantenham o fluxo de turistas para o
Rio de Janeiro e para o Brasil, segundo a
avaliação de Alexandre Cavalcanti, presidente do Comitê de Turismo e Negócios
da AmCham Rio e diretor de Vendas Rio e
Norte do Brasil da American Airlines.
“Havia uma péssima expectativa em
relação aos jogos, mas a Olimpíada foi um
espetáculo mundial”, analisa Cavalcanti,
que testemunhou pessoalmente em Nova
York o impacto positivo que o evento causou. Segundo ele, há uma demanda de empresas especializadas nos grandes eventos,
os chamados MICE (sigla em inglês para
meetings, incentives, conferences and
exhibitions), mas é necessário fazer um
constante trabalho de promoção e atração
no exterior para garantir que se transformem em fluxo de turistas.
Com a política macroeconômica do
País na direção correta, sendo feito o “dever de casa” para não perder a boa imagem
conquistada no exterior com os jogos, Cavalcanti entende que “a expectativa para
2017 é muito boa”. Entre as lições de casa
a serem feitas, especialmente no que toca
ao Rio de Janeiro, o executivo defende
“trabalhar um pouco mais a questão da
segurança” e envidar esforços para projetar novos roteiros da cidade, como a Barra
da Tijuca.
Outro ponto importante para atrair
viajantes, segundo o dirigente do Comitê
de Turismo e Negócios da AmCham Rio,
é que a infraestrutura turística mantenha preços razoáveis. Cavalcanti afirma
que, no segmento hoteleiro, isso já vem
sendo feito, mas constata que os demais
serviços, especialmente os restaurantes,
continuam cobrando preços similares aos
do período da Olimpíada e que é preciso
“fazer certo ajuste”.
O executivo defendeu também que,
para estimular o turismo, deve ser mantida a dispensa de visto para turistas dos
Estados Unidos, como ocorreu nos Jogos Olímpicos. Cavalcanti disse que a
AmCham Rio está pleiteando ao governo
a prorrogação da medida por um ano.

"SE [O BRASIL] NÃO
PERDER A BOA IMAGEM
CONQUISTADA COM OS
JOGOS, A EXPECTATIVA
PARA 2017 É MUITO BOA”

GLADSTONE CAMPOS

ALEXANDRE CAVALCANTI,
PRESIDENTE DO COMITÊ DE TURISMO
E NEGÓCIOS DA AMCHAM RIO

Mais segurança jurídica
O presidente do Comitê Jurídico, Julian Chediak, sócio do Chediak Advogados, disse que o processo de aprovação, iniciado em
outubro, da Proposta de Emenda Constitucional – PEC que estabelece a variação da inflação como teto para o aumento dos gastos
públicos nos próximos anos “é um começo, uma excelente sinalização”, mas ressalva que não existe uma “bala de prata” para resolver
os problemas estruturais que geram incerteza jurídica e dificultam a
ampliação dos investimentos no Brasil.
Em relação ao aspecto fiscal, por exemplo, Chediak ressalta que,
quando foi promulgada a atual Lei de Responsabilidade Fiscal, em
2000, esperava-se que ela fosse suficiente para resolver o problema
do descontrole de gastos, mas isso não aconteceu. Na avaliação do
advogado, atualmente, essa questão é uma das principais fontes de
incerteza jurídica no Brasil porque abre caminho para mudança de
regras a qualquer momento.
Outro problema que atormenta os investidores, segundo Chediak, é a dificuldade para lidar com o arcabouço jurídico atual. “As
normas existentes, do ponto de vista fiscal e tributário, são extremamente difíceis de ser compreendidas, exigindo uma estrutura cara
para ser cumpridas”, disse o advogado. Mesmo com toda essa estrutura, acrescenta Chediak, o investidor não tem certeza de que está
agindo corretamente.
O presidente do Comitê Jurídico reconhece que as primeiras
iniciativas do novo governo para restaurar a confiança do mercado trazem uma sinalização positiva, desde
que se busque o equilíbrio possível e não se
caia no erro de querer a perfeição. “A arte
da política é a arte de ceder”, pondera. 

ARQUIVO

“A DIFICULDADE PARA LIDAR COM O
ARCABOUÇO JURÍDICO ATUAL É UM
DOS PROBLEMAS QUE ATORMENTAM
OS INVESTIDORES"
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JULIAN CHEDIAK, PRESIDENTE
DO COMITÊ JURÍDICO DA AMCHAM

THAIZA PAULUZE

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

"É PRECISO APARELHAR O INPI
PARA QUE ELE SEJA MAIS EFICIENTE”
ANDREIA GOMES, VICE-PRESIDENTE DO SUBCOMITÊ
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AMCHAM RIO
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Aparelhar o INPI
O aumento do quadro de servidores também está na ordem
do dia para outro segmento essencial para a dinamização da
economia brasileira nos próximos anos, o de propriedade intelectual. Andreia Gomes, do escritório TozziniFreire Advogados
e vice-presidente do Subcomitê de Propriedade Intelectual da
AmCham Rio, disse que o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, órgão responsável pelo registro de marcas e
patentes no Brasil, “é competente, mas carente”.
Segundo ela, o órgão tem apenas 96 examinadores para uma demanda de 150 mil a 160 mil novos pedidos de marcas por ano, além
de um estoque que, no fim de setembro deste ano, chegava a 440
mil processos pendentes. Ou seja, quase três anos de demanda, com
tendência a aumentar. O resultado é que um pedido de marcas que
não tenha oposição (o mais simples) demora até três anos, enquanto
no Reino Unido, por exemplo, esse prazo não passa de seis meses.
A expectativa de recuperação econômica traz a perspectiva
de investimentos crescentes em inovação, o que movimenta o
segmento de propriedade intelectual, avalia a executiva. No entanto, é preciso dar mais agilidade aos processos, diz ela. “Na área
de propriedade intelectual, a prioridade para 2017 é aparelhar o
INPI para que ele seja mais eficiente”, destaca.

ARQUIVO

Mais foco na saúde pública
Para o médico Gilberto Ururahy Neto, sócio da Med-Rio
Check-Up e presidente do Comitê de Saúde da AmCham Rio,
o quadro recessivo que se instalou no País e as dúvidas quanto ao ritmo de recuperação do emprego vão pressionar mais a
demanda por saúde pública e aumentar a dificuldade das empresas para manter os padrões de saúde suplementar oferecidos
aos empregados.
Segundo ele, como o quesito saúde representa um item de
peso no orçamento das companhias, muitas delas estão cortando
a cobertura dos planos aos empregados ou mudando de categoria
para conseguir fazer frente aos gastos. “Os planos vão sentir. É o
momento para esse segmento buscar uma solução que seja adequada ao mercado corporativo”, disse.
Mas Ururahy desconfia que o plano de saúde popular, ou
acessível, que vem sendo desenhado pelo mercado, sob os auspícios do Ministério da Saúde, tem poucas chances de vingar. “O
[presidente Barack] Obama tentou fazer nos Estados Unidos e foi
uma grita enorme. Se lá não deu certo, como nós, com conhecimento incipiente, iremos conseguir?”, indaga.
Ele acredita em um aumento da demanda por serviços do
Sistema Único de Saúde – SUS como alternativa ao desemprego
de milhões de brasileiros e afirma que o setor não pode ter seu
financiamento reduzido sob pretexto do ajuste fiscal. Por fim, recomenda a prevenção como receita para evitar risco de colapso
tanto no sistema como na saúde individual.

"OS PLANOS DE SAÚDE DEVEM BUSCAR UMA SOLUÇÃO
ADEQUADA AO MERCADO CORPORATIVO”
GILBERTO URURAHY NETO, PRESIDENTE DO COMITÊ DE SAÚDE DA AMCHAM RIO

Apostando na recuperação
Melhor qualidade e mais agilidade no licenciamento ambiental e no registro de marcas e patentes são condições essenciais para
que a retomada do crescimento econômico
ocorra em bases mais favoráveis. Uma retomada que há poucas dúvidas de que virá nos
próximos trimestres, embora suas características ainda não estejam claras.
O setor de seguros, que deverá terminar 2016
crescendo apenas o suficiente para não perder da
inflação, terá uma sorte melhor em 2017, de acordo com a previsão de Acacio Queiroz, membro
do Conselho de Administração da Chubb do Brasil e presidente do Comitê de Seguros, Resseguros
e Previdência da AmCham Rio. "O ano de 2016
será relativamente atípico. O mercado, que vinha
crescendo entre 15% e 20%, deverá crescer entre
8% e 10% (em termos nominais)", disse.
No ano que acaba, a receita para o setor
foi administrar o caixa, controlar gastos, reter
clientes e não entrar em aventuras, resume o
executivo. “Desemprego e escassez de crédito
são fatais”, ensina. Pelo menos, os juros altos
que apertam o crédito também dão elevado
retorno à aplicação das reservas de R$ 800
bilhões do setor, permitindo registrar lucro
financeiro ao fim do exercício.
Para 2017, o executivo preconiza que o seguro auto, que comandou a baixa deste ano, vai
liderar, com o seguro saúde, a retomada do crescimento geral na faixa dos 15%, impulsionados
por uma melhoria geral no quadro econômico
do País.
"O SEGURO AUTO VAI LIDERAR,
COM O SEGURO SAÚDE, A
RETOMADA DO CRESCIMENTO
GERAL NA FAIXA DOS 15%"

Reter cérebros
Em tempos de desemprego elevado, sofre principalmente a
família do desempregado e sofre também a empresa, que, muitas vezes, perde seus melhores quadros e precisa de uma estratégia para lidar com seus recursos humanos durante a crise.
Segundo Claudia Danienne Marchi, diretora de RH da Amil e
presidente do Comitê de Recursos Humanos da AmCham Rio,
o caminho em 2016 foi “ter foco e disciplina para manter os
melhores resultados, mesmo com a instabilidade”, além de investir em soluções inovadoras para manter o controle e estimular o alto desempenho.
Claudia avalia que o foco na inovação deve permanecer entre
as prioridades em 2017 e disse acreditar que “os investimentos no
mercado nacional serão retomados gradativamente”. A executiva
considera que o Brasil possui “excelentes profissionais, muitos
com bagagem generalista”, com capacidade para tomar decisões
de alto risco. Ela pede mais oportunidades, financiamentos e investimentos em pesquisa para a retenção de cérebros no País. Só
assim, esses brasileiros não precisariam deixar o País para desenvolver a carreira.
CECÍLIA ACIOLI

“QUE, EM 2017,
SEJAM ENCONTRADOS
CAMINHOS PARA APERFEIÇOAR
AS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO,
A FIM DE BENEFICIAR TODOS
OS ATORES ENVOLVIDOS”

Na área ambiental, agilizar sem queimar etapas
Nos últimos anos, a área ambiental tem sido uma das que mais
geram clima de incerteza para novos negócios no Brasil. Os investidores, e até setores do próprio governo, queixam-se da demora para
apreciação dos processos de licenciamento e do grau de exigências,
que acabam, muitas vezes, por inviabilizar projetos econômicos.
A presidente do Comitê de Meio Ambiente da AmCham Rio,
Kárim Ozon, do escritório Chediak Advogados, destaca que, em
2016, em razão do cenário de crise econômica, ganharam foco
várias propostas que já tramitavam, todas visando a simplificar e agilizar os processos de licenciamento, destacando a PEC
65/2012, que pretende extinguir o período de análise técnica no
processo de licenciamento ambiental, e o Fast Track, projeto de
lei do Senado que busca reduzir prazos para agilizar o licenciamento de “empreendimento de infraestrutura estratégica”.
A especialista alerta para o risco de se ir com sede demais ao
pote, acabando por gerar novos problemas na ânsia de resolver
os atuais. “A necessidade de reforma do processo de licenciamento ambiental é indiscutível”, disse, ressaltando ser inquestionável
a existência de “morosidade, burocracia, insegurança jurídica e
custo elevado para o empreendedor”.
Mas Kárim adverte que a queima de etapas pode acabar trazendo mais problemas do que soluções. “A simples redução dos
prazos de análise pelos órgãos, embora seja capaz de trazer celeridade, pode ter um preço muito alto e, assim, não compensar”,
disse, considerando que esse caminho pode provocar uma judicialização das novas normas.
Para a advogada, a busca de soluções reais para o problema da
morosidade não pode ignorar, no mínimo, a necessidade de capacitação, qualificação e aumento do quadro de servidores públicos.
Para Kárim, é de se esperar que, em 2017, sejam encontrados caminhos para aperfeiçoar as propostas em tramitação, de modo que
elas tragam benefícios “para todos os atores envolvidos no processo”.

ACACIO QUEIROZ, PRESIDENTE DO COMITÊ DE SEGUROS,
RESSEGUROS E PREVIDÊNCIA DA AMCHAM RIO
ARQUIVO

CECÍLIA ACIOLI

CAPA

"O FOCO NA INOVAÇÃO
DEVE PERMANECER
ENTRE AS PRIORIDADES
EM 2017"
CLAUDIA DANIENNE MARCHI,
PRESIDENTE DO COMITÊ
DE RECURSOS HUMANOS
DA AMCHAM RIO

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

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,
Médico Responsável Dr Gilberto Ururahy
CREMERJ 52-33496-3

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.

Disponível no

CHECK-UP
COMPLETO EM
UMA MANHÃ
OU UMA TARDE,
INCLUSIVE AOS
SÁBADOS.

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.

UNIDADE BARRA DA TIJUCA

UNIDADE BOTAFOGO

Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - 5º andar
Tel: (21) 3252 3000

Rua Lauro Müller, 116 - 34º andar - Torre do Rio Sul
Tel: (21) 2546 3000

CENTRAL DE AGENDAMENTO
(21) 2546 3000

www.medriocheck-up.com.br
agenda@medrio.com.br
facebook.com/medriocheckup
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Grupo Case vê
oportunidade
em meio
à crise

BB: O aumento do desemprego, que fez cair o número de
assistidos por planos de saúde empresariais, e a alta de
custos no setor preocupam? Quais são as mudanças na gestão
dos planos de saúde empresariais que o Grupo Case defende?
RM: Os custos com planos de saúde triplicarão, até 2030, se o mo-

delo de gestão não sofrer adaptações e se a relação custo-efetividade não passar a ser considerada como um indicador representativo. É preciso também que o foco da atuação se desloque para a
conscientização do uso do benefício, com prevenção e promoção
da saúde. Essa conta, que hoje já não fecha, vai beirar a inviabilidade ou se tornar inviável. Como especialista em gestão de risco,
o Grupo Case acredita que é preciso ter um olhar diferenciado
acerca da predição de doenças e do perfil da população, utilizando
mecanismos que em curto prazo possam gerar resultados eficientes para os contratos coletivos.

Corretora aposta em
soluções customizadas
e forma humanizada
de atendimento para
conquistar clientes
Rafael Motta,
CEO do Grupo Case:
expansão para
atender a diferentes
perfis de empresas

Thaiza Pauluze

thaizapauluze@amchamrio.com

C

omo usar aspectos subjetivos, como “carinho”, “brilho nos olhos” e “encantar”, para
gerir uma consultoria e corretora de benefícios e seguros? Há 20 anos, essa é a proposta do
Grupo Case, composto pelas empresas Brasilidade
Corretora de Seguros, Case Administradora de Benefícios e Dinâmica Corretora de Benefícios. Desde
1996 atuando no segmento, o grupo figura entre os
maiores players do mercado nacional e também está
presente nos EUA. Os números mostram que a “fórmula secreta” da empresa, incorporada em seus valores, deu certo: são 600 mil vidas ativas na carteira,
R$ 500 milhões em prêmios emitidos em 2015 e R$
100 bilhões em capital segurado sob gestão.
Rafael Motta, CEO do Grupo Case, faz questão de enfatizar que o diferencial da companhia
está no foco em pessoas. “Uma de nossas características mais marcantes é valorizar o ser humano e respeitar a individualidade e a diversidade
dentro da empresa”, diz. O resultado foi a ampliação dos negócios em meio à crise econômica.
“Expandimos para atender a uma demanda latente e aos diferentes perfis de empresas que nos
procuravam em busca de soluções sob medida”,
afirma Motta.
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Brazilian Business: Em 1996, ano da criação do Grupo Case, duas
importantes medidas marcam a história do seguro no Brasil: a
liberação da entrada de empresas estrangeiras no mercado e a
quebra do monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB.
E, até hoje, o setor de seguros ainda tem pela frente bastante
espaço para crescimento. Como a Case vê a evolução da área?
Rafael Motta: Com a abertura do mercado, mais de 20 empresas

estrangeiras entraram no Brasil. Esse aquecimento elevou a oferta de produtos e iniciou o processo de maturação do segmento.
Apesar de jovem, o ramo de saúde suplementar, seguros gerais,
previdência e capitalização avançou e vem experimentando crescimento acelerado nos últimos anos. Essa evolução pegou carona
no desenvolvimento econômico e amadurecimento industrial que
o País viveu nas últimas décadas, anteriores à crise atual. Outro
fator que impulsionou esse mercado foi a quase extinção das corretoras cativas dentro das companhias, no início dos anos 2000.
Antes, grandes empresas possuíam áreas internas de corretagem
no escritório. Porém, percebeu-se que é muito mais viável confiar
a operação desse trabalho a uma corretora especializada. Nesse
momento, nosso mercado evoluiu rapidamente. Para os próximos
anos, a perspectiva é de um futuro desafiador, com desaceleração
de prêmios e um acirramento quanto à competitividade em preço
e em know-how de gestão integrada.
BB: Apesar do cenário econômico desfavorável do País, em 2015,
a Case ampliou em mais de 15% os postos de trabalho, além de ter
expandido sua atuação local em São Paulo e Vitória. Como o grupo
viu oportunidade em meio à crise?

RAFAEL PREVOT CEREJO

BB: Qual é o diferencial da Case em gestão de pessoas?
RM: O Grupo Case gosta de gente. Uma de nossas caracterís-

RM: O mercado de benefícios e seguros tende a se beneficiar tanto
nos momentos de bonança como nos de instabilidade econômica.
Quando há crise, normalmente, vemos uma corrida para mudanças nos contratos que gerimos em busca de uma redução rápida nos
custos. Os clientes não podem esperar, e é por isso que precisamos
estar a postos para contribuir permanentemente, assessorando-os
de forma eficiente e imediata. Foi nesse contexto complexo, em que
as exigências do mercado cresceram muito o nível de especificidade,
que aumentamos consideravelmente nossa carteira e presença física
nacionalmente. Expandimos para atender a uma demanda latente e
aos diferentes perfis de empresas que nos procuravam em busca de
soluções sob medida.

BB: Como definir os 20 anos do Grupo Case, desde o pioneirismo
em assessoria de seguros, até hoje, como um dos maiores
players do mercado nacional?
RM: O diferencial do Grupo Case diante do mercado é ter mantido

o mesmo DNA do início. Nossa satisfação sempre esteve em cuidar
de verdade das pessoas, em ter excelência no relacionamento. Temos
um interesse verdadeiro nas questões e nos problemas dos clientes
e montamos planos de ação customizados para as necessidades de
cada um. Não nos interessa crescer sem manter a qualidade do nosso trabalho, que alçou o grupo a um dos dez maiores players do mercado. Por aqui, dizemos que nossa “fórmula secreta” está em apostar
no longo prazo e em consistência, mantendo um atendimento de
alto padrão. Nesses 20 anos, nós nos modernizamos muito, investimos em um time de peso e em uma estrutura tecnológica robusta,
mas jamais perdemos a nossa essência.

ticas mais marcantes é valorizar o ser humano e respeitar a individualidade e a diversidade dentro da empresa. Além disso,
nosso diferencial é manter a gestão o mais horizontal possível.
A minha sala e a dos demais diretores estão sempre de portas
abertas. Fazemos questão de nos manter acessíveis a quem quiser falar conosco, seja para dar uma sugestão ou fazer uma crítica. Não existe uma cadeia hierárquica rígida, o que facilita o
empoderamento dos colaboradores e a rapidez na tomada de
decisão. Queremos que cada colaborador, independentemente
da posição que ocupe, sinta-se parte e saiba seu valor dentro da
engrenagem na qual estamos inseridos. Na Case, incentivamos
o conceito de empreendedorismo corporativo, e esse é o segredo
para o nosso “brilho nos olhos”.

BB: O que é o conceito de gestão 360º, que é marca do grupo?
RM: Tudo o que fazemos é customizado, absolutamente nada é

pré-pronto. Não repetimos fórmulas. O que funciona com um
cliente não funciona com outro. Por isso, estudamos cada caso a
fundo e entregamos soluções em benefícios e seguros projetadas
sob medida, mas sem perder a velocidade. Oferecemos em nosso
portfólio uma plataforma completa de produtos e serviços diferenciados, no modelo butique delivery. Assim nasceu o conceito
de atuação 360º, em que a demanda do cliente é interpretada
individualmente e as entregas são exclusivas.

BB: O senhor é presidente da Câmara de Comércio Americana
do Rio de Janeiro (AmCham Rio) e CEO do Grupo Case. A
câmara visa a impulsionar e aperfeiçoar as relações bilaterais
entre Brasil e Estados Unidos, onde a sua empresa também
atua. Como o senhor destacaria a importância dessa parceria?
RM: A AmCham Rio é uma importante aliada para a expansão

dos negócios do Grupo Case em território americano. Muitas
empresas brasileiras estão projetando seu crescimento para
os EUA, e esse é um caminho natural para nós. A câmara
nos auxilia com networking qualificado e ações de advocacy
para o desenvolvimento de negócios, o que representa uma
ferramenta fundamental para nosso crescimento além das
fronteiras nacionais. «
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“A espera por marca ou
patente chega a 14 anos”
Para a Licks Advogados, a melhoria
no processo de concessão de marcas
e patentes pode estimular
o crescimento econômico
Natanael Damasceno

comunicacao@amchamrio.com
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Otto Licks, sóciofundador, propõe
cooperação entre
agências de
diferentes países

intelectual é uma ferramenta essencial. Ninguém contesta que a
concessão de marcas e patentes alavanca os negócios e a economia, mas, para isso, é preciso que o órgão público atue de modo
eficaz. No Brasil, o INPI tem severos problemas há muitos anos.
Com o agravamento das contas públicas, não vemos possibilidade real de investimento para melhorá-lo, seja o fundando novamente ou criando uma nova agência, como defendem alguns.
O INPI vem falhando na missão que tem de conceder marcas e
patentes, gerando atrasos que estão entre os maiores do mundo.
Há empresas que esperam até 14 anos para concluir o processo, e isso inviabiliza investimentos. Por isso, acordos internacionais que promovem a interação entre o trabalho já realizado por
agências governamentais são uma realidade. O presidente Michel
Temer e o chanceler José Serra assinaram, na Índia, um importante acordo, no qual a Anvisa passa a reconhecer decisões da
agência indiana de medicamentos. Acordos como esse existem
entre quase todos os países do mundo. O Brasil, no entanto, é
uma exceção.
BB: E quais os impactos, na economia, desse atraso na
concessão de marcas e patentes?
OL: Para as empresas já instaladas no Brasil, a falta de concessão

dificulta investimentos em novas linhas de produtos ou serviços
que poderiam aquecer a indústria e o comércio. Consumidores
gostam de novidades, produtos melhores, mais modernos e econômicos. E esse problema nos condena ao uso de coisas antigas e
ultrapassadas. Boa parte do dinheiro que poderia ser gasto aqui
é usado na compra de bens no exterior. Já para as empresas não
instaladas no Brasil, é muito difícil conseguir justificar sua vinda
para um país que não concede marcas e patentes. Nações como
Colômbia e Chile recebem investimentos que poderiam vir para
o Brasil, mas que foram dirigidos para onde há segurança jurídica. Esse é um impacto negativo fácil de demonstrar.

DIVULGAÇÃO/ZRB COMUNICAÇÃO

N

o momento em que o Brasil se
esforça para atrair investimentos,
um dos maiores obstáculos à inovação é a dificuldade para registrar marcas
e patentes. Especializada em propriedade
intelectual, Life Sciences, controle de alimentos e drogas, direito regulatório, direito
da internet, privacidade de dados e crimes
cibernéticos, a Licks Advogados publicou,
em outubro, estudo sugerindo a adoção
ampla do Patent Prosecution Highway
– PPH, mecanismo de cooperação internacional que permite a partilha de
informação entre agências de países
diferentes. A medida seria uma solução para melhorar a eficácia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI, que avalia pedidos de marcas e
patentes no País. O estudo sugere ainda medidas de aceleramento de exame
como a Resolução P-56, de 2016, do INPI
argentino, que está revolucionando a atuação do órgão e a capacidade do país de
atrair investimentos destinados ao Brasil.
O estudo pode ser acessado em: http://lickslegal.com/publications/pph/.
Fundada em 2011, a Licks Advogados
trata de questões complexas nas áreas de
obtenção de patentes, contencioso,
policy making e direito regulatório, representando e assessorando
empresas que buscam a proteção
de seus produtos mais rentáveis e
de interesses estratégicos no Brasil.
Para Otto Licks, sócio-fundador, o
tema é urgente e imprescindível
ao crescimento econômico e tecnológico do Brasil.

Brazilian Business: Em um estudo sobre o PPH, a Licks
Advogados afirma que a adesão a esse mecanismo de
cooperação internacional é essencial para retomar o
crescimento econômico. Por quê?
Otto Licks: No esforço para melhorar a economia, a propriedade

BB: O estudo cita um acordo entre Brasil e Estados Unidos que
entrou em vigor no início do ano e favorece empresas do setor
de óleo e gás. O cenário permite estender esse mecanismo a
outras áreas?
OL: Há uma motivação política na resistência à participação do

Brasil nesse tipo de esforço. Não há argumentos técnicos nem artigos, na Constituição ou em qualquer lei, que a embasem. O INPI
ainda é dirigido por um corpo escalado no governo passado. Esperamos que, assim que pessoas com uma orientação mais razoável
assumam o instituto, tenhamos mudanças que permitam adotar
mecanismos que outros países já utilizam há muitos anos.

BB: Quais as medidas para que o cenário seja mais favorável
ao Brasil?
OL: Sem dúvida, precisamos de uma nova agência que tenha um

modelo de gestão condizente com as necessidades brasileiras e
eficácia para conceder marcas e patentes numa velocidade semelhante à de outros países. Em um cenário de tantas necessidades
e de desvios tão grandes, a Resolução P-56 do INPI argentino e o
PPH são as melhores possibilidades de corrigir de forma rápida,
barata e comprovadamente eficaz essa situação.
BB: A Licks Advogados, desde 2011, trata de questões
complexas na área de obtenção de patentes. Como atuar
em um cenário tão adverso?
OL: Somos, aproximadamente, 140 pessoas entre Rio de Janeiro,

São Paulo, Porto Alegre e Tóquio. Temos o maior grupo de advogados com títulos de LL.M. (master of laws) em propriedade
intelectual da George Washington University. Fora dos Estados
Unidos, nenhum escritório de advocacia tem tanta gente treinada no programa de propriedade intelectual dessa universidade,
considerado um dos melhores do mundo. Isso mostra nosso investimento para manter uma equipe com uma qualidade facilmente reconhecida. Além disso, temos um grupo único, formado
por um mix de profissionais com experiências variadas. Temos
advogados em treinamento no Brasil e no exterior, além de sócios como Nuno Pires de Carvalho, que atuou muitos anos na
Wipo, agência da ONU especializada em propriedade intelectual, seguramente o autor com a maior quantidade de publicações
internacionais sobre o sistema brasileiro de propriedade intelectual. Outro exemplo é a desembargadora Liliane Roriz, que, após
22 anos no Judiciário Federal, no tribunal que julga ações relacionadas ao INPI, aposentou-se há quatro anos e resolveu se juntar
ao escritório. Temos ainda pesquisadores como o ex-presidente
do INPI Otavio Beaklini e profissionais que acumularam uma
expertise única atuando em órgãos técnicos. Isso nos coloca em
uma posição privilegiada em comparação a outros escritórios
que não investem tanto em uma equipe multidisciplinar e com
experiência tão diferenciada.
BB: Qual o papel da Câmara de Comércio Americana do Rio de
Janeiro (AmCham Rio), que mantém o PPH em sua agenda de
prioridades, para melhorar esse cenário?
OL: No momento em que instituições como o INPI são tão cri-

ticadas nos EUA, a AmCham Rio tem um papel fundamental
para conseguir mostrar às autoridades brasileiras os impactos
positivos que a adoção de acordos como o PPH tem para aqueles
que podem investir no Brasil. São decisões capazes de gerar empregos e riqueza. Um exemplo foi um dos primeiros seminários
sobre o PPH feitos por aqui, organizado pela AmCham Rio. E
nós tivemos o privilégio e a satisfação de participar do evento e
patrociná-lo. «

"A CONCESSÃO DE MARCAS E PATENTES ALAVANCA OS NEGÓCIOS E
A ECONOMIA, MAS É PRECISO QUE O ÓRGÃO PÚBLICO SEJA EFICAZ"
OTTO LICKS, SÓCIO-FUNDADOR DA LICKS ADVOGADOS

Edição 298 Brazilian Business_33

OPINIÃO

RICARDO BARBOZA_SUPERINTENDENTE CORPORATE DO BANCO CONFIDENCE

Operações cambiais e PMEs: desafios a serem vencidos

N

os últimos anos, o mercado financeiro
tem sido particularmente desafiador para
empresas sediadas no Brasil. Diversas mudanças
em leis e impostos, além de cenários econômicos
nebulosos, têm dificultado qualquer previsão de
futuro. Consequentemente, há maior aversão a
riscos. Nesse contexto, o mercado financeiro
tende a dificultar o dia a dia das empresas, exigindo mais contrapartidas e examinando detalhadamente balanços, estudos de mercado e previsões de crescimento.
Isso afeta, principalmente, as pequenas e
médias empresas, que, em geral, não têm os
números verificados por grandes auditorias nem
escala para grandes bancos justificarem análises
mais detalhadas. O esforço para aprovar uma
média empresa é, praticamente, o mesmo de
uma grande empresa, mas o potencial de volume
de operações e o retorno financeiro fazem com
que as menores fiquem na fila, esperando avaliações e aprovações.
Outra preocupação para as PMEs é com o
futuro e a instabilidade dos mercados. Já houve
grandes mudanças em 2016 – a eleição de
Donald Trump é a maior – mas outras ainda
podem ocorrer nos mercados interno e externo.
Isso abre espaço para volatilidade e pode resultar
em grandes ganhos ou perdas na hora de honrar
obrigações no exterior. Assim, é importante pensar em operações de proteção cambial, que, por
vezes, são vistas erroneamente como custo ou
investimento, quando deveriam ser entendidas
como proteção dos ganhos no core business. Em
2017, esse tipo de operação deverá ter destaque
em empresas que queiram passar tranquilamente pelas oscilações que virão.

Nem tudo é má notícia, contudo. Os
bancos especializados, com estrutura
mais enxuta, têm grande interesse em
atender a esse mercado. Muitas vezes, são
menos conhecidos, mas possuem os
mesmos produtos e serviços que os grandes bancos. Por atuar com nichos, são
mais ágeis e adequados às necessidades
das empresas.
Os bancos de câmbio são um exemplo. Embora não concedam crédito,
podem apoiar as empresas na estruturação das operações, desde a emissão de
ROF e RDEs, passando pela consultoria
sobre a forma mais eficiente de realizar a
operação, até o fechamento do câmbio.
Por ter menor porte, essas instituições
permitem contato mais próximo com
toda a estrutura, do atendimento comercial à diretoria, agilizando tomadas de
decisão. Há alguns anos, os bancos de
câmbio têm sido procurados por empresas que buscam parceiros para negócios
internacionais e não encontram, nos
bancos comerciais tradicionais, o atendimento diferenciado de que necessitam.
Tendo em vista esse panorama tão
competitivo, em que informação correta
vale ouro e errada é custo, tanto empresas estrangeiras como brasileiras não
podem prescindir de suporte especializado, especialmente nesse mercado bastante regulado e detalhado como é o de
câmbio. Esse é o caminho capaz de
garantir a competitividade das empresas
para os negócios prosperarem. 

OUTRA PREOCUPAÇÃO PARA AS PMES É COM O FUTURO E A VOLATILIDADE
DOS MERCADOS. JÁ HOUVE GRANDES MUDANÇAS EM 2016 – A ELEIÇÃO DE
DONALD TRUMP É A MAIOR – MAS OUTRAS AINDA PODEM OCORRER NOS
MERCADOS INTERNO E EXTERNO
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Com nova regra, governo garante competitividade
no próximo leilão do pré-sal
Ministério de Minas e Energia, Petrobras, Firjan, ABESPetro, PPSA e FGV Energia debatem setor
Thaiza Pauluze

thaizapauluze@amchamrio.com

A

mudança na regulamentação para exploração do pré-sal
foi bem recebida por especialistas, consultores em óleo e
gás, pela própria Petrobras e pelo ministro interino de Minas e
Energia durante o seminário realizado pela Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio), em parceria
com a Seção Americana do Conselho Empresarial Brasil-Estados
Unidos – Cebeu e a FGV Energia, no dia 18 de outubro. O setor
espera, agora, que investimentos sejam destravados e novas empresas se interessem em atuar no País.
As novas regras foram bem elogiadas pelos Estados Unidos,
segundo Renata Vasconcellos, diretora de Políticas do Cebeu, que
abriu o evento com Robson Barreto, sócio do Veirano Advogados e
diretor da AmCham Rio. “O governo está disposto a dialogar com
o setor privado, e isso é muito positivo, assim como a aprovação do
projeto de lei. Sem dúvida, empresas norte-americanas têm interesse
no setor de óleo e gás brasileiro, mas ainda é preciso avançar na garantia de segurança jurídica.”
Com as alterações, aprovadas pelo Congresso – faltando apenas
a sanção do presidente Michel Temer – a Petrobras não é mais obrigada a ser a operadora única nas áreas do pré-sal. Caiu a exigência de
participação mínima obrigatória de 30% da estatal nos consórcios
que exploram esse petróleo. “A obrigatoriedade não era boa nem
para a Petrobras, nem para as outras empresas. Com esse ajuste, o
governo está criando uma agenda favorável para o investidor estrangeiro”, afirmou Paulo Pedrosa, ministro interino de Minas e Energia.
O titular da pasta, ministro Fernando Coelho Filho, encontrava-se
em uma missão do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI,
no Japão.
“VAMOS FAZER UM LEILÃO EXTREMAMENTE
COMPETITIVO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017”
PAULO PEDROSA, MINISTRO INTERINO DE MINAS E ENERGIA
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Pedrosa enfatizou que a medida vai trazer mais atratividade
para os leilões do pré-sal. “Vamos fazer um leilão extremamente competitivo no segundo semestre de 2017, com possibilidade
de qualquer empresa operar”, afirmou. O estabelecimento de um
calendário de leilões é uma cobrança do setor, pois, desde 2006,
quando a reserva foi descoberta, apenas um leilão foi realizado, na
área de Libra, na Bacia de Santos, em outubro de 2013.
A sanção do projeto de lei e a criação de um calendário são apenas os primeiros passos para tornar o ambiente de negócios mais
atrativo, segundo Karine Barbalho Fragoso de Sequeira, gerente
de Petróleo, Gás e Naval do Sistema Firjan. “A não exploração do
pré-sal está represando a arrecadação de mais de US$ 390 bilhões
em participações governamentais, mas ainda é preciso ter regularidade, previsibilidade, mecanismos de redução tributária e mais
diálogo com os órgãos do governo”, disse ela.
Outra opinião uníssona entre os especialistas no evento foi a
necessidade de flexibilizar ainda mais a regra do conteúdo local
– política de compra mínima de produtos e serviços da indústria
nacional. “Todo país tem uma política de conteúdo local. Nós também precisamos, mas não nesse modelo”, disse a representante do
Sistema Firjan. Oswaldo Antunes Pedrosa Júnior, diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo S/A – PPSA, foi ainda mais enfático: “O
conteúdo local, como é hoje, é inexequível, mas o novo governo
está dando uma sinalização positiva de novas regras”.
O diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de
Serviços de Petróleo – ABESPetro, José Firmo, também questionou a medida: “Até que ponto a indústria de óleo e gás tem que ser
responsável por políticas que não são de óleo e gás, como essa de
desenvolvimento da indústria nacional?”. Para o ministro interino,
a cobrança de taxas, como a do ICMS, e o conteúdo local prejudicam o mercado. “Essa regra atrasou e dificultou os investimentos.
O Brasil precisa acelerar seu desenvolvimento, mas o conteúdo local não pode ser impeditivo para o setor”, disse Pedrosa, confiante
em uma definição sobre o tema antes do próximo leilão, em 2017.

THAIZA PAULUZE

Da esquerda para a direita: João
Souto, secretário adjunto do
Ministério de Minas e Energia;
Paulo Pedrosa, ministro interino de
Minas e Energia; e Nelson Narciso,
consultor da FGV Energia

Segundo um estudo feito pela
Firjan, com a nova lei, a expectativa é
de que a exploração do pré-sal possa
gerar investimentos de cerca de US$
420 bilhões até 2030. Nelson Narciso, consultor de Óleo e Gás da FGV
Energia, moderou a conversa com o
ministro interino e resumiu o tom
do setor no momento: “Estabilidade
de regras, previsibilidade, definição
do papel do Estado e criação de um
ambiente favorável ao investimento é
o que todos aqui estão esperando do
novo governo”.
Petrobras aposta em
desinvestimento e parcerias
Quem também vê com bons olhos
a mudança na regra do pré-sal é o gerente executivo de Estratégia e Organização da Petrobras, Carlos Alberto
Pereira de Oliveira, que acredita que a
aprovação da lei será fundamental para
a recuperação da companhia. “Agora,
teremos opção de escolher qual área
queremos explorar e em qual momento, dentro do Plano de Negócios e
Gestão 2017-2021”, que não prevê investimentos da estatal na aquisição de
novas áreas exploratórias.
O objetivo da companhia agora é
antecipar meta de redução da alavancagem (a relação entre dívida e geração de caixa) de R$ 5,3 bilhões para
R$ 2,5 bilhões até 2018. Para isso, “o
programa de parcerias e venda de
ativos da Petrobras abre espaço para
investimentos adicionais que podem
superar US$ 40 bilhões nos próximos
dez anos”, afirmou Oliveira. O executivo já percebe uma melhora no cenário de óleo e gás. “O preço do barril de petróleo estava sendo cotado a
US$ 28 em janeiro; hoje está próximo
de US$ 50, o que representa 45% de
aumento. A ação da Petrobras também subiu, de R$ 4 para R$ 17”, disse.
A moderação do painel composto por Petrobras, ABESPetro, Firjan e PPSA ficou a cargo de Manuel
Fernandes, presidente do Comitê de
Energia e diretor da AmCham Rio.
Já Ana Lopes, diretora de Relações
Governamentais da Chevron Brasil e líder do Grupo de Oil&Gas da
AmCham Rio, encerrou o evento.«

“O Rio precisa ser competitivo”
Ministro interino de Minas e Energia fala sobre a mudança na regra do pré-sal
com exclusividade à Brazilian Business
O ministro interino de Minas e Energia,
Paulo Pedrosa, afirmou que as novas regras
para exploração e produção do pré-sal devem atrair novos investidores para o setor.
Ele criticou as atuais regras de conteúdo local e a cobrança do ICMS sobre o pré-sal no
Rio de Janeiro e disse que o próximo leilão
deve ocorrer no segundo semestre de 2017.
BB: O Congresso aprovou projeto de lei
que retira da Petrobras a obrigatoriedade
de investir na exploração do pré-sal.
Qual a expectativa em relação a novos
investidores?
PP: Na visão do ministério, essa regra foi

construída com a ideia de fortalecer a Petrobras e o domínio brasileiro sobre a nossa
riqueza, mas com a empresa sem condições
de investir, o País talvez tivesse que esperar
décadas para desenvolver a indústria e gerar
emprego. Agora, há uma mudança de rumo,
e queremos discutir também a regra
de conteúdo local. Nossa previsão é arrecadar R$ 5 bilhões em bônus com o próximo leilão.

BB: Quando será o leilão? A próxima
rodada de licitações deve atrair
mais investidores?
PP: A previsão é o segundo semestre de

2017, mas não há data definida ainda. Precisamos ser globalmente competitivos. O
setor depende muito do cenário global, mas,
se houver um ambiente de confiança e previsibilidade, os investimentos virão. É importante que os agentes de mercado sejam
capazes de antecipar nossas ações. Temos as
discussões sobre a melhoria do Marco Legal,
das regras sobre conteúdo local, do Repetro
em relação à carga tributária. Hoje, temos a
percepção de que o País é sócio do desenvolvimento da indústria do petróleo porque ela
vai gerar emprego, movimentar a economia,
gerar ICMS, ISS nas prefeituras, ou seja, a
sociedade vai ganhar.

BB: O Estado do Rio tem sido afetado pela
redução dos investimentos da Petrobras
e pela queda do preço do barril. Além disso, foram instituídas a Taxa de Controle,
Monitoramento e Fiscalização Ambiental
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Ex-

ploração e Produção de Petróleo e Gás e
a cobrança do ICMS sobre a circulação do
petróleo. Como atrair investimentos
nesse cenário?
PP: O Rio é o coração da indústria de óleo

e gás: a Petrobras, a ANP e o IBP estão no
Estado. E da mesma forma como o Brasil
precisa ser competitivo no cenário global,
o Rio precisa ser competitivo na atração de
investimentos no cenário nacional. Por isso,
o ministério vê como algo negativo a criação
de impostos ou taxas locais, como o ICMS,
que oneram a indústria do petróleo, deslocando investimentos para outros Estados.
Um exemplo é o próximo leilão do pré-sal,
com outras áreas em licitação, que competirão entre si e com o Rio.

BB: O setor privado aponta falta de
transparência e segurança jurídica nas
rodadas de licitação de áreas de petróleo,
além de excesso de burocracia e pouco
estímulo à inovação. O que o ministério
está fazendo para aperfeiçoar o modelo
setorial e o ambiente de negócios?
PP: O mercado se acostumou, ao longo

dos anos, com uma postura intervencionista do Estado. Por isso, muitas vezes,
cobra uma atitude salvacionista. Mas esse
é um governo que entende que o lucro é
um elemento de movimentação da sociedade, do investimento e do emprego. Então, precisamos criar o ambiente para que
o investimento aconteça.

BB: Há expectativa de novas parcerias
entre Brasil e EUA no setor de energia?
PP: O capital do petróleo é global, e nós que-

remos atrair esse capital, independentemente do país de origem. Mas vejo os EUA como
muito importantes neste momento para o
desenvolvimento do mercado brasileiro,
pois, com o capital, vem também a cultura
americana. Os EUA têm soluções de mercado para o desenvolvimento do setor energético. Temos recebido várias empresas, como
a ExxonMobil, interessadas em saber o que
estamos preparando em termos de regulamentação. Em breve, teremos a resolução
da unitização, que dá diretrizes para todas
as reservas que não são contratadas, mas já
foram descobertas. É um passo importante.

POR DENTRO DA CÂMARA

Vladimir Mucury
Cardoso, do Chediak
Advogados, na palestra

NEWS

Novos Sócios

Seminário debate ambiente
de negócios do Rio
THAIZA PAULUZE

Simplificação tributária e segurança jurídica:
propostas para retomada de crescimento
Thaiza Pauluze thaizapauluze@amchamrio.com

A

Para os especialistas, segurança jurídica e simplificação tributária
lém do cenário nacional de recessão, da desvalorização cambial e da inflação, o Estado do Rio enfrenta grandes desafios são fundamentais. “Em 1994, a carga de impostos em relação ao PIB
para restabelecer um ambiente mais favorável aos negócios. A co- era de 28,8%; em 2014, passou para 35,4%. O consumo responde por
brança excessiva de tributos, a insegurança jurídica e o volume de 51% da cobrança e a folha de pagamentos, por 25%. Isso gera um
ações judiciais são apontados como os principais entraves. Para peso grande sobre a atividade econômica”, afirmou Jaime.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, fodiscutir a retomada do crescimento econômico, a Câmara de
Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) reuniu ram publicadas, em 2014, mais de 320 mil normas fiscais. Para acompanhar as mudanças, as empresas têm um
autoridades e especialistas em um debate,
custo médio anual de R$ 50 bilhões. De 189
dia 27 de setembro.
“EM 1994, A CARGA DE
países analisados, o Brasil é o recordista em
Com moderação de Pedro Paulo SalIMPOSTOS EM RELAÇÃO AO
horas anuais para cumprir obrigações fiscais,
les Cristofaro, sócio do Lobo & Ibeas
PIB ERA DE 28,8%; EM 2014,
com média de 2.600 horas, bem acima da
Advogados e vice-presidente do Comitê
média mundial, de 261 horas. “Impostos sode Assuntos Jurídicos da câmara, o priPASSOU PARA 35,4%”
bre o consumo são os que mais contribuem”,
meiro painel teve participação de Jaime
afirmou Renata Novotny.
de Andrade Filho, sócio da PwC; VladiJAIME DE ANDRADE FILHO, SÓCIO DA PWC
Além de simplificar o sistema tribumir Mucury Cardoso, sócio do Chediak
tário, aprimorar as contas públicas e diAdvogados; e Luiz Assumpção Paranhos
Velloso Júnior, presidente da Junta Comercial do Estado do Rio. minuir a burocracia, o Mapa do Desenvolvimento do Estado do
O segundo foi composto por Guilherme Mercês, gerente de Es- Rio, feito pela Firjan, propõe flexibilizar as leis trabalhistas. “O
tudos Econômicos da Firjan; Demosthenes Salomão Sobrinho, piso salarial do Rio é 21% maior do que o mínimo nacional. O
subsecretário de Estado de Energia; e Renata Novotny, sócia do salário cresce acima da produtividade, e isso reduz a competitividade”, afirmou Mercês. «
Lobo & Ibeas Advogados.

Burocracia e pouco
estímulo à inovação
impõem desafios
ao setor elétrico
Seminário da AmCham Rio
reuniu Empresa de
Pesquisa Energética,
BNDES e State Grid
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O

aperfeiçoamento do ambiente de
negócios e o financiamento do
setor de energia foram temas do seminário realizado pelo Comitê de Energia
da Câmara de Comércio Americana do
Rio de Janeiro (AmCham Rio), dia 29
de setembro. A abertura foi feita por
Helio Blak, diretor da câmara, e a moderação ficou a cargo de Franceli Jodas,
sócia-líder do setor elétrico da KPMG.
Participaram do debate: Emilio Matsumura, assessor da Presidência da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; Vinicius Nishioka, líder da área financeira
da Xingu Rio Transmissora de Energia
no grupo State Grid; e Eduardo Barros
das Chagas, gerente de Energia Elétrica
do BNDES.
Matsumura destacou, entre os desafios, a falta de transparência e previsibilidade nos leilões e na alocação dos
recursos, além do excesso de burocracia

e do pouco estímulo à inovação. Ele enfatizou o desafio de implantar as metas assumidas na Conferência do Clima – COP
21, como diminuir as emissões de gases de
efeito estufa em 37%, até 2025, e chegar a
23% de energia renovável, excluindo recursos hídricos. “A inserção das termelétricas
a gás natural e o gás do pré-sal são fundamentais para cumprir as metas”, afirmou.
Principal financiador de projetos de
linha de transmissão, o BNDES tem papel
essencial no financiamento de várias formas de energia. “Estamos discutindo nossa
política operacional para atuar mais fortemente em parceria com o setor privado.
Queremos parceiros nos financiamentos
de projetos”, afirmou Eduardo Chagas.
Vinicius Nishioka ressaltou que o grupo
State Grid continuará investindo no País. “O
Brasil é um foco de investimento e só não
está recebendo mais por causa da instabilidade econômica e política”, disse.«
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Av. das Américas, 3.301,
bloco 2, sala 201
Barra da Tijuca – 22631-003
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2113-0986 / (21) 987538813 / (21) 98817-8812
stanchiadvogados.com

Westhead Visas & Solutions
Cristina Madsen
Diretora
Rua México, 3, 9º andar
Centro – 20031-141
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21 ) 2524-8914
madsen@westhead.com.br
westhead.com.br

IHS Markit
Ana Lacativa
Legal Counsel
Rua do Acre, 15, 7º andar
Centro – 20081-000
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3299-0449
ana.lacativa@ihsmarkit.com
ihsmarkit.com

QUEM SOMOS
COMITÊ EXECUTIVO

DIRETORES

DIRETORES EX-OFÍCIO

PRESIDENTE
Rafael Sampaio da Motta_CEO,
Grupo Case Benefícios e Seguros

Adriano Bastos_Diretor Executivo, GE Óleo & Gás

Andres Cristian Nacht | Carlos Augusto C. Salles

Alexandre de Botton_Sócio-diretor, Korn Ferry

| Gabriella lcaza | Gilberto Duarte Prado | Gilson

1º. VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Pereira de Almeida_Vice-presidente,
IBM Brasil

Antonio Carlos Worms Till_Presidente,
Vita Check-up Center

Freitas de Souza | Henrique Rzezinski | Ivan

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

Luiz Silveira Miranda | Luiz Fernando Teixeira Pinto

Carlos Eduardo Sarkovas_Diretor Executivo,
Bradesco Seguros

Roberto Prisco Paraíso Ramos | Robson Goulart

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

Branco da Silva | Sidney Levy

Fábio Maia _Diretor Comercial, Amil

DIRETORIA AMCHAM ESPÍRITO SANTO

2º. VICE-PRESIDENTE
João César Lima_ Co-CEO, Grupo Case Benefícios
e Seguros
3º. VICE-PRESIDENTE
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

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

Ferreira Garcia | João César Lima | Joel Korn | José
| Omar Carneiro da Cunha | Peter Dirk Siemsen |
Barreto | Ronaldo Camargo Veirano | Rubens

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.

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

João César Lima_Co-CEO, Grupo Case Benefícios
e Seguros

PRESIDENTES DE HONRA

José Firmo_Vice-presidente sênior, Seadrill

Sérgio Amaral_Embaixador do Brasil nos EUA

Luis Carlos Patrão Novo_Sócio, TMF Group

Liliana Ayalde_Embaixadora dos EUA no Brasil

Luiz Claudio Salles Cristofaro_Sócio,
Chediak Advogados

Carlos Fernando Lindenberg Neto_Diretor,
Rede Gazeta

Luiz Fernando Bertoncello_Vice-presidente,
Prudential do Brasil

Flavia Rodrigues_Chairperson do Comitê de
Marketing

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

José Alberto Benamor_Diretor, Citibank

Manuel Domingues e Pinho_Presidente,
Domingues e Pinho Contadores
Manuel Fernandes_Sócio, KPMG
Mauricio J. Vianna e Silva_CEO,
MJV Technology & Innovation

Energia – Manuel Fernandes_Sócio, KPMG

Noel De Simone_Sócio, Casa da Criação

Marketing – Noel De Simone_Sócio,
Casa da Criação

Patrício Marques Roche_Sócio, PwC

Meio Ambiente – Kárim Ozon_Sócia,
Chediak Advogados

Pedro Paulo Pereira de Almeida_Vice-presidente,
IBM Brasil

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

Rafael Sampaio da Motta_CEO,
Grupo Case Benefícios e Seguros

Responsabilidade Social Empresarial –
Silvina Ramal_Sócia, ID Projetos Educacionais

Rafael Sauer Eisenberg_Diretor,
Amsterdam Sauer

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

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

Seguros, Resseguros e Previdência –
Acacio Queiroz_Membro do Conselho de
Administração, Chubb do Brasil

Roberto Simões_CEO, Odebrecht Óleo & Gás

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

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

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

Sérgio de Oliveira Duarte_Presidente,
Vitalis Indústria de Alimentos

Simone Chieppe Moura_Diretora-geral,
Metropolitana Transportes e Serviços

Solange Zaquem_Diretora Comercial
da SulAmérica Seguros

Victor Affonso Biasutti Pignaton_Diretor, Centro
Educacional Leonardo da Vinci

Turismo e Negócios – Alexandre Cavalcanti_
Diretor de Vendas Rio e Norte do Brasil,
American Airlines
INICIATIVAS
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Grupo de Trabalho de Óleo e Gás –
Ana Lopes_ Relações Governamentais e Públicas,
Chevron Brasil

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

Indústria Criativa e Cultura – Steve Solot_
Presidente, Latin American Training Center
Relações Governamentais – João César Lima_
Co-CEO, Grupo Case Benefícios e Seguros
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Diretor Executivo: Luiz Fernando Mello Leitão (27) 99972-5933 | leitao@amchames.com

