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a Tupperware Brands FaTurou  

us$ 3,1 Bilhões em 2016 e anunciou a 
suBsidiária Brasileira como a maior de suas 

operações, com mais de us$ 200 milhões 
em vendas. o valor represenTa 32% de 

crescimenTo em reais, no úlTimo TrimesTre, 
comparado ao mesmo período de 2015. a 

empresa aTriBui o resulTado ao esForço 
de recruTamenTo, à inTegração de novos 

consulTores e a campanhas de markeTing. 
    

FoTo naTalie seBok



Passados os megaeventos e sob nova administração, a cidade do Rio de Janeiro 
vai precisar conciliar a necessidade de austeridade fiscal com a atração de in-
vestimentos. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios, a fim de garantir 
condições para a cidade continuar crescendo economicamente, apesar da crise 
por que passam o País e o Estado do Rio. Na opinião de analistas ouvidos pela 
Brazilian Business, o segredo é buscar parcerias com o setor privado e outras 
esferas de governo, como mostra a reportagem de Natanael Damasceno para a 
Capa desta edição. Em Opinião, Rodrigo Pimentel, ex-comandante do Bata-
lhão de Operações Policiais Especiais – Bope, sugere alternativas para melhorar 
a segurança pública na cidade. 

A posse do presidente americano Donald Trump e suas primeiras medidas de 
governo, que trazem novos ventos para o processo de globalização e o comércio 
internacional, são outro tema forte desta edição da revista. As mudanças são ana-
lisadas em entrevista com o economista Carlos Langoni, ex-presidente do Ban-
co Central do Brasil e atual diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, 
em Conexão Global; e em um artigo do professor da Universidade Columbia 
Marcos Troyjo, para o From The Usa.

Em entrevista ao repórter Chico Santos, o diretor-geral da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, Décio Oddone, fala dos planos 
para atrair investimentos para o setor. 

Na Carta Do Presidente, Rafael Motta faz um balanço dos desafios de sua 
gestão à frente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro e dá as boas-
-vindas à nova direção, que será conhecida em abril.

Na coluna Perfil, Italo Mazzoni, há uma década à frente do Instituto Brasil-
-Estados Unidos (Ibeu), conta como a empresa está apostando na inovação tec-
nológica para atrair a juventude hiperconectada.

Na Foco, a Tupperware Brands, que fatura mais de US$ 3 bilhões e está presente 
em diversos países, anuncia o excelente resultado da subsidiária brasileira. 

Desejamos uma boa leitura a todos!
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No mês de abril, a atual diretoria completará dois anos à frente da Câma-
ra de Comércio Americana do Rio de Janeiro e, por isso, será hora de 
passar o bastão. Nessa corrida de obstáculos, para usar uma metáfora 

olímpica, os desafios não foram poucos. Quando assumimos, nosso principal 
objetivo era transformar o centenário da AmCham Rio em um marco. O que 
não podíamos imaginar é que nosso aniversário ocorreria em meio a uma con-
juntura tão adversa, tanto para o Brasil como para o Rio de Janeiro. O ritmo 
frenético da preparação para os Jogos Olímpicos deu lugar à retração dos negó-
cios e a uma crise econômica e política de proporções que, nem de longe, seria 
possível prever naquele momento. 

Logo ficou evidente que não poderíamos simplesmente planejar uma come-
moração. Era preciso lançar as bases para que nossa instituição se fortalecesse 
e seguisse relevante pelas próximas décadas, alinhada à nossa visão de longo 
prazo. Afinal, mais do que nunca, precisamos nos manter firmes como interlo-
cutores de estratégias de negócios no Estado do Rio e no País.

Nesse período, procuramos estar ainda mais perto de nossos associados, 
compreendendo suas demandas. Para isso, promovemos uma completa revisão 
do nosso portfólio de produtos e serviços e repensamos a atuação dos comitês, 
para que atuassem alinhados com nossas estratégias, promovendo eventos de 
mais relevância e com retorno financeiro. Bons exemplos não faltam.

Discutimos sobre a importância do capital humano dentro das organizações 
em duas bem-sucedidas edições do People Connections. Nas áreas de energia 
e turismo, os comitês reorientaram a atuação para se adaptar à nova realidade. 
No primeiro caso, diante da forte queda dos preços internacionais e da paralisia 
de investimentos no pré-sal, buscamos debater, com o governo, os novos rumos 
do setor e como destravar negócios. No segundo caso, a euforia que antecedeu 
a realização da Copa do Mundo e da Olimpíada deu lugar a propostas para 
ocupação da rede hoteleira, criação de um calendário de eventos para a cidade 
e medidas para aumentar a segurança. 

 Outros eventos, ao longo dos últimos meses, também trouxeram contribui-
ções importantes visando à melhoria do ambiente de negócios e à redução dos 
entraves a investimentos. 

O resultado de todo esse trabalho é a entrega, para a nova diretoria, de uma 
câmara mais saudável financeiramente e com mais relevância nas discussões 
sobre o futuro dos negócios e oportunidades para ampliar investimentos, tão 
necessários à recuperação econômica do Rio de Janeiro e do País. 

Se, por um lado, a câmara precisou se reinventar, ajustando o foco de atua-
ção, foi com grande satisfação e alegria que realizamos o Business Future of the 
Americas – BFA no Rio de Janeiro, recebendo representantes das 24 câmaras 
da América Latina e do Caribe para celebrar o centenário da AmCham Rio, a 
primeira Câmara de Comércio Americana da América Latina.

Ao longo destes dois anos, foi fundamental dispor da parceria da Embaixada 
dos Estados Unidos no Brasil e do consulado americano no Rio.

Por tudo isso, só podemos desejar à futura diretoria que tenha muito sucesso 
e que continue o processo de transformação da AmCham Rio pelos próximos 
cem anos!

RaFael Motta, pRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO AMERICANA DO RIO DE JANEIRO 
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Ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Centro de 
Economia Mundial da Fundação Getulio Vargas – FGV, 
Carlos Geraldo Langoni diz que o Brasil, uma vez avan-

çando nas reformas para estabilizar a economia, deve ter estra-
tégias para ampliar o acesso a mercados. No entanto, ele alerta 
para os riscos de uma possível guerra comercial e os efeitos de 
um aumento do protecionismo sobre a evolução do PIB mundial.

Brazilian Business: As primeiras medidas do governo  
Trump são o indício de um processo de desglobalização  
e maior protecionismo?
Carlos Langoni: Acho que há uma onda protecionista que já 
vinha se desenhando com o Brexit. Do ponto de vista econô-
mico, o Brexit e o governo Trump são as duas faces da mesma 
moeda, com características distintas, mas, no fundo, significam 
o apoio político a uma guinada com forte cunho protecionista. 
É um movimento antiglobalização que vem ganhando força. O 
processo da globalização já vinha caminhando em ritmo mais 
lento, por várias razões. Há alguns anos, o crescimento do co-
mércio acontece em um ritmo inferior ao do PIB mundial. Ou 
seja, o comércio deixou de liderar o crescimento mundial. Isso 
já era sinal de certo cansaço do processo de globalização, o que 
é normal. Ele foi muito forte no pós-guerra, avançou com a li-
beralização dos fluxos de capitais e a grande onda tecnológica. 
O que acho que alavancou politicamente essa reação contra a 
globalização é a questão migratória, que tem, realmente, um im-
pacto, uma visibilidade irrefutável.

A crise migratória tem cara, tem um lado humano. Ela é 
mostrada ao vivo, em tempo real, na Europa, com o drama dos 
refugiados, do grande fluxo migratório do norte da África. Nos 
Estados Unidos, a questão é muito mais de origem regional, 
com os imigrantes mexicanos e, de certa forma, também com 
o fluxo crescente de imigrantes ilegais, que eram tolerados e, na 
minha opinião, ocupam um espaço que o trabalhador america-
no não quer mais ocupar.

A verdade é que a globalização passou a ser contestada, e isso 
é um retrocesso. O crescimento mundial já vem em um ritmo 
frágil, e qualquer choque externo, seja por terrorismo, seja por 
uma crise política como o Brexit, introduz-se uma componente 
de incerteza como não me lembro há muito tempo. 

conexão gloBal

Carlos Langoni defende maior acesso do Brasil ao mercado americano, 
mas alerta para possível guerra comercial

Cristina alves
comunicacao@amchamrio.com 

BB: Como isso pode atingir o Brasil?
CL: Temos uma economia tão fechada que esse debate em torno 
da nova ordem do comércio mundial tem um efeito de curto 
prazo pequeno para o Brasil. Na América Latina, quem tende a 
ser mais afetado é o México. Outro a sofrer é o Chile, que, ali-
ás, é o grande sucesso sul-americano em termos de crescimento 
sustentado e controle da inflação. Outros exemplos seriam Peru 
e Colômbia. Na América Latina, países protecionistas como Bra-
sil e Argentina, curiosamente, estão em uma situação de poder, 
agora, redesenhar estratégias.

BB: E no caso de uma revisão do nafta?
CL: O efeito direto para o Brasil seria muito pequeno. Pode até 
haver substituição de certas exportações do México por expor-
tações brasileiras (para os Estados Unidos). No entanto, acredito 
que o processo de rever o Nafta é muito complicado para os Es-
tados Unidos porque o Canadá é um aliado estratégico, inclusive 
do ponto de vista geopolítico de combate ao terrorismo.

BB: Então há poucas chances de uma revisão do nafta acontecer?
CL: Acho que há uma chance muito menor, mas é possível que 
renegociem alguns aspectos do acordo. Um dos pontos mais sen-
síveis será o da migração de investimentos diretos estrangeiros 
para os Estados Unidos. Hoje, eles são o país que mais recebe esses 
recursos. De acordo com o os dados da Conferência das Nações 
Unidas Sobre Comércio e Desenvolvimento – Unctad, foram US$ 
385 bilhões em 2016. O Brasil aparece em sexto lugar. Certamente, 
um dos grandes objetivos desse investimento estrangeiro é se be-
neficiar do acesso ao mercado americano e ao Nafta. Então, uma 
restrição ao Nafta pode ser um tiro no pé porque torna os Estados 
Unidos menos atraentes. 

“o Brasil precisa redesenhar 
suas estratégias”

"o comércio deixou de liderar o crescimenTo 
mundial. isso já era um sinal de cerTo cansaço 

do processo de gloBalização"

BB: Há uma intenção do atual governo 
americano de frear o avanço de produtos 
chineses. Como isso pode afetar o Brasil? 
CL: O principal foco do discurso de Donald Trump, 
de fato, é a China, que hoje é o maior parceiro co-
mercial do Brasil. Se a China sofrer uma desacele-
ração econômica – e irá sofrer, se entrar em uma 
guerra comercial com os Estados Unidos – isso 
significa que vai crescer menos e comprar menos 
produtos. Se, por essa razão, em vez de 6% ao ano, 
a China crescer apenas 5%, isso vai provocar redu-
ção das importações do país e afetar o preço das 
commodities no mercado mundial, que ensaiam 
uma retomada, como é o caso do minério de ferro 
e petróleo. O Brasil sofreria direta e indiretamente. 
Diretamente, porque somos grandes exportadores 
de commodities para a China e, indiretamente, em 
razão de uma possível queda de preços. Por causa 
da China e das externalidades de uma guerra co-
mercial, o PIB mundial, em vez de crescer 3% ou 
3,5%, pode vir a crescer 2%. Eu não afastaria nem 
mesmo o risco de uma recessão mundial. 

BB: Há quanto tempo não se registra o 
encolhimento do PIB mundial?
CL: A última recessão mundial foi em 2008, na cri-
se do subprime. Faz oito anos. Os Estados Unidos 
se recuperaram em cerca de dois anos porque hou-
ve uma política agressiva de estímulos monetários 
– o chamado quantitative easing – mas a Europa 
demorou muito mais. Só agora vemos, pela pri-
meira vez, países europeus como França, Alema-
nha, Itália e Espanha voltando a crescer e com o 
desemprego caindo. Foi um processo doloroso.

BB: Os EUA são o principal investidor 
estrangeiro direto no Brasil em termos de 
estoque de capital. Essa situação pode mudar?
CL: Acho pouco provável que haja restrição para 
multinacionais americanas investirem no Brasil. 
Pelo contrário, espero até um avanço pelo ajuste 
que estamos fazendo. Em janeiro, já notamos o 
crescimento das exportações, inclusive de produ-
tos industrializados. Se o Brasil reduzir a instabi-
lidade política – e isso está acontecendo – e cami-
nhar para políticas macroeconômicas consistentes, 
como a PEC dos gastos; as reformas constitucio-
nais, como a da previdência; a flexibilização das 
leis trabalhista e tributária; acho que vai aumentar 
a atração de investimentos estrangeiros diretos. 
Queria lembrar o paradoxo de que, apesar da re-
cessão e do rebaixamento do grau de investimento 
pelas agências de risco, o Brasil recebeu investi-
mento estrangeiro direto da ordem de US$ 78,6 
bilhões no ano passado. 
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From The usaconexão gloBal

BB:  Que estratégias seriam importantes 
para o Brasil conquistar mercados neste 
novo cenário mundial?
CL: É até uma ironia do destino. Quando fi-
nalmente percebeu que tinha de ir além do 
Mercosul e abrir a economia, o Brasil passou 
a enfrentar um ambiente externo hostil. Vi-
mos que o modelo de campeões nacionais, 
de subsídios domésticos e de incentivos lo-
calizados, fracassou de forma retumbante. 
Agora, precisamos focar em inovação, com-
petitividade e produtividade. A abertura co-
mercial é o grande atalho para isso aconte-
cer. O País deve buscar, sempre que possível, 
em alinhamento com a Argentina, novos 
parceiros comerciais. O Brasil não precisa 
ficar amarrado nessa discussão do quatro 
mais um [os quatro países do Mercosul ne-
gociarem juntos]. É uma visão poética e que, 
na prática, não funciona. 

BB: Mas isso implicaria mudar as regras 
do Mercosul.
CL: Sim, mas acho que temos que esgotar as 
discussões para uma agenda comum com a 
Argentina e, se houver dificuldade, cada um 
deve seguir o seu caminho. Permitir que as 
negociações sejam feitas individualmen-
te. Hoje, temos países com situações muito 
diferentes, falando só dos membros perma-
nentes, como Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai. Sem falar na Venezuela, que não 
pode participar de qualquer processo de 
abertura econômica. Alguma saída pragmá-
tica vai ter que ser encontrada. 

BB: O senhor vê nesse governo uma 
disposição de caminhar dessa forma?
CL: Fiquei muito satisfeito com o discurso 
do José Serra [então ministro das Rela-
ções Exteriores] por seu pragmatismo. Ele  
impôs ao Itamaraty uma visão muito mais 
de economista. 

BB: O que poderíamos negociar nesse 
novo tabuleiro de comércio mundial?
CL: O Brasil tem um setor pronto para 
qualquer discussão de abertura, que é 
agronegócio. A indústria, que perdeu com-
petitividade, é o grande obstáculo para 
que esses acordos comerciais avancem. 
No agronegócio, o País já é uma potência 
mundial, sem considerar os ganhos de pro-
dutividade que virão da melhoria da logís-
tica e do transporte. Outra coisa boa é que 

estamos acabando com os cartéis na área de serviço de grandes 
construtores. Isso era um grande obstáculo ao negociar lá fora. 
Os países gostariam de ter o setor de compras governamen-
tais incluído nesses acordos. O Brasil precisa fazer a revisão do 
conteúdo local. Tudo isso aumenta nosso poder de barganha. 
Na medida em que o País aumentar a eficiência das políticas 
domésticas e com o novo papel do BNDES de incentivar pri-
vatizações, estimular inovação e apoiar projetos de alto retorno 
social, a indústria vai começar a perceber a necessidade dessa 
abertura [comercial]. Se o câmbio continuar em um patamar 
razoavelmente estável, em torno de R$ 3 a R$ 3,20, temos que 
buscar espaços para ocupar. Ou seja, a agenda externa do Bra-
sil, de certa forma, é definida pela agenda interna. 

BB: Essa discussão de protecionismo acontece no momento 
em que Brasil e Estados Unidos tentavam alcançar uma 
agenda de liberação de comércio e até de facilitar o trânsito 
de pessoas, em esforços feitos por governos anteriores. Até 
que ponto esses avanços podem ser ameaçados?
CL: Não vejo os Estados Unidos de Trump discriminando o 
Brasil, mas também não vejo muita facilidade. O País vai ter 
que ser muito criativo, posicionar-se de maneira inteligente e 
buscar espaços para acessar o mercado americano sem criar 
muita reação, talvez até substituindo importações da China, 
como nos setores têxtil e calçadista. O Brasil tem uma indústria 
em grande escala e falta acesso a mercados. Talvez possa ocu-
par alguns espaços. Temos a Embraer, que produz aviões mili-
tares... Com um mínimo de inovação tecnológica, a indústria 
brasileira tem como dar um salto de eficiência.

"acho pouco provável que haja resTrição para mulTinacionais 

americanas invesTirem no Brasil. pelo conTrário"
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From The usa

Os títulos de dois influentes livros sobre economia 
global nos últimos 40 anos – A Era da Incerteza, de 
J. K. Galbraith, e A Era da Turbulência, de Alan Gre-

enspan – adaptam-se perfeitamente à etapa há pouco inicia-
da pelo presidente Donald Trump.

"Fazer a América grande de novo", mote da candidatura, 
significará romper com o padrão de política externa estabe-
lecido após a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados 
Unidos se alçaram à condição de superpotência líder: a "Pax 
Americana". Para tal inflexão, Trump terá de transformar 
em ações concretas sua denúncia do quadro internacional 
do comércio e a relação que o presidente dos EUA mantém 
com a elite global.

Para o presidente americano, supostas vantagens geopo-
líticas de uma maior interdependência econômica não estão 
mais surtindo efeitos positivos para os EUA. E a elite global 
– em instituições "desatualizadas" como FMI, ONU, Otan e 
OMC – perdeu a capacidade de corrigir desequilíbrios da 
ordem mundial. Incerteza e turbulência resultam, portanto, 
em uma equação com dois eventuais desfechos.

O primeiro: a América se fecha para o mundo – isola-
mento comercial, populismo nacionalista, diminuição de 
presença geoestratégica. O segundo: os EUA, ainda que de 
modo tumultuado, ajudam a reinventar a globalização.

O Fórum Econômico Mundial projetou, em 2017, um 
enorme ponto de interrogação sobre o que aguarda o cenário 
global nos próximos quatro anos. Tradicionais parâmetros 
de política externa dos EUA para Europa, Oriente Médio e 
Ásia-Pacífico parecem destinados ao abandono.

Nesse cenário, qual o impacto para o Brasil? É certo que 
o País não deve ser um dos mais imediatamente afetados 
pelo protecionismo de Trump. O Brasil pode, contudo, ter 
seus projetos de investimento em infraestrutura solapados 
por planos semelhantes que o inquilino da Casa Branca su-
postamente tem à mão para incentivar empregos e negócios 
nos EUA. No curto prazo, tais planos orientados a aquecer 
a economia interna do país podem até ser positivos para ex-
portadores brasileiros de commodities minerais, como mi-
nério de ferro.

Se a Trumponomics, no entanto, tornar-se uma bomba 
de sucção de atenção e recursos no âmbito de projetos de in-
fraestrutura, parte dos capitais que o Brasil espera receber de 
investidores estrangeiros para destravar seus próprios garga-
los em infraestrutura pode ficar comprometida. Programas 
de concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos que 
o governo brasileiro tem planejados para 2017 e 2018 seriam 
afetados em agilidade e volume.

Marcos Troyjo, 
professor da 
Universidade 
Columbia e diretor 
do BRICLab: “Brasil 
precisa aprimorar 
ambiente de negócios 
para ampliar 
acesso a mercados 
internacionais”

A situação econômica brasileira, em-
bora evoluindo positivamente, continua 
frágil. A capacidade de investimento do 
setor público permanece muito baixa. Não 
teremos condições de fazer um upgrade de 
infraestrutura com capitais próprios. Se os 
EUA de fato adotarem um amplo processo 
de renovação de infraestrutura, é natural 
que capitais destinados a essa atividade se 
sintam atraídos para os EUA e, portanto, 
estejam menos propensos a migrar para 
países como o Brasil.

Já no que toca ao campo do comér-
cio exterior, as "baterias" da Casa Branca 
estão voltadas, sobretudo, contra México 
e China, ambos com farto superávit no 
comércio com os EUA. Isso não é neces-
sariamente uma grande notícia para o 
Brasil. A razão pela qual o País escapa da 
política de fechamento norte-americano 
reside no fato de que o comércio exterior, 
como fatia do PIB brasileiro, é bastan-
te baixo, oscilando historicamente em 
apenas 20% do produto brasileiro. Além 
disso, o Brasil é um dos poucos países a 
acumular sucessivos déficits comerciais 
com os norte-americanos.

A não adesão de Washington à Par-
ceria Transpacífico – TPP pode até fazer 
com que o Brasil ganhe algum mercado 
(ou deixe de perder), já que os EUA não 
terão mais produtos do agronegócio com 
vantagens tarifárias para os países que 
fariam parte do acordo. Há uma série de 
setores agrícolas, e mesmo em carne, nos 
quais EUA e Brasil são competidores e o 
Brasil potencialmente lucra com a menor 
atratividade de produtos americanos.

MaRCos tRoyjo_pROfESSOR DE RElAçõES INTERNACIONAIS DA 
UNIVERSIDADE COlUMBIA, ONDE DIRIgE O BRIClAB, E pESqUISADOR 
ASSOCIADO DO CENTRO DE gOVERNANçA ECONôMICA glOBAl

Ainda assim, tudo isso vai depender 
dos resultados que a Casa Branca obtiver 
com a estratégia de substituir a metodolo-
gia plurilateral por acordos bilaterais com 
mercados da Ásia-Pacífico. Para o Brasil, 
serão também necessários novos esforços 
de promoção comercial, mesmo em rela-
ção a países da Ásia que não faziam par-
te do desenho original da TPP, como é o 
caso da Índia e da Indonésia.

Se, por um lado, o País pode levar al-
guma vantagem no comércio de commo-
dities com eventual contração do perfil 
exportador americano, o mesmo não se 
pode dizer dos produtos manufaturados. 
Aqui, mais importante do que uma retra-
ção das exportações americanas, é o que o 
Brasil conseguirá estruturar em três fren-
tes: cambial, tributária e negocial.

O País tem de manter o câmbio com-
petitivo para fins do aumento do volu-
me exportado de bens manufaturados. 
Ao Brasil também cabe simplificar – e, 
se possível, diminuir – a carga tributária 
que incide sobre a empresa exportadora. 
E, claro, o País não deve se iludir quanto 
à duração dessa fase de “desglobalização”. 
É fundamental perseverar na negociação 
de acordos comerciais – algo que não se 
alcançou nos últimos 13 anos.

Ademais, mesmo com a renegociação 
ou “implosão” do Nafta, produtos mexi-
canos continuarão a representar um ele-
mento de concorrência para o Brasil em 
terceiros mercados. Há ampla gama de 
bens industriais em que os mexicanos são 
mais competitivos do que os brasileiros.

Isso, sem dúvida, tem a ver com acesso 
a mercados e com as dezenas de acordos 
preferenciais que o México concluiu mesmo 
depois de ter negociado o Nafta. Outros fa-
tores, como menor carga tributária, legisla-
ção trabalhista menos restritiva, enfim, um 
melhor ambiente de negócios, também pe-
sam muito em benefício do México.

No limite, ainda que a Trumponomics 
possa gerar um ou outro efeito colateral 
positivo para o Brasil, no médio prazo 
todo mundo perderá com um cenário co-
mercial assolado pelo protecionismo.

para o Brasil serão 

necessários novos esForços 

de promoção comercial e caBe 

simpliFicar – e, se possível, 

diminuir – a carga TriBuTária 

soBre  empresa exporTadora
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A Amil tem planos sob medida 
para a sua empresa.

Só a solidez e a segurança de um plano completo são capazes de oferecer  
a solução perfeita para todas as necessidades e para todos os tipos de empresa. 
Inclusive a sua, claro. E isso só é possível quando você conta com pessoas 
comprometidas que se dedicam para melhorar a vida dos seus funcionários.  
Pessoas que pensam, criam, trabalham e lutam para que eles tenham algo  
muito maior do que um plano de saúde. Para que eles tenham uma vida de saúde.

Não importa qual seja  
o tamanho da empresa. 
Nossos planos combinam 
com os seus.
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Brazilian Business: Em mensagem de fim de ano aos 
funcionários da AnP, o senhor destacou que a tendência  
para o futuro é de prevalência dos biocombustíveis. Sendo 
assim, a estratégia correta para o Brasil é acelerar a 
monetização das reservas provadas e prováveis? 
Décio Oddone: O futuro em que os biocombustíveis terão um 
peso maior na matriz energética não vai chegar de uma hora para 
outra. O pré-sal e as outras áreas que estão sendo descobertas e 
exploradas significam empregos, desenvolvimento e receita para 
o País. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, devemos mo-
netizar as nossas reservas. Paralelamente, no entanto, devemos 
continuar investindo nos biocombustíveis. 

BB: A mudança na legislação para a área do pré-sal, que 
desobrigou a Petrobras de ser operadora, com pelo menos 
30% do investimento total, é suficiente para atrair capitais 
para o setor?
DO: Existe potencial em outras áreas, além do pré-sal. Vamos ofe-
recer, nas rodadas de licitações deste ano, áreas com diferentes 
perfis de risco para atrair empresas com interesses distintos. A 4ª 
Rodada de Acumulações Marginais, que será realizada em maio, 
irá ofertar nove campos, em três Estados, e deve atrair pequenas 
e médias empresas. A 14ª Rodada ofertará 291 blocos, em nove 
bacias sedimentares, localizadas em 13 Estados. Para melhorar a 
atratividade, buscaremos tomar outras medidas. O pré-edital e a 
minuta do contrato deverão ser publicados em breve. Já o segun-
do leilão do pré-sal oferecerá quatro áreas com jazidas unitizáveis 
envolvendo áreas não contratadas pertencentes à União na região 
do pré-sal. Também está prevista para o fim do ano a terceira ro-
dada do pré-sal. As áreas ainda estão sendo definidas, mas posso 
dizer que serão atraentes. 

BB: A simples adoção do regime de concessões em leilões 
competitivos para todas as áreas exploratórias do País não 
acrescentaria vantagens competitivas ao Brasil?
DO: O marco regulatório do setor de petróleo e gás natural está 
previsto em lei. Cabe à ANP cumprir o que está previsto e im-
plantar as políticas públicas de governo. Qualquer mudança na 
lei tem que passar por uma discussão com a sociedade. 

BB: Quais os ajustes necessários à política de conteúdo local 
para que ela estimule a indústria brasileira sem limitar os 
investimentos e provocar atrasos nas atividades exploratórias?
DO: A ANP, como órgão regulador, cumpre as diretrizes em vigor 
estabelecidas pelo Governo Federal por meio do Conselho Na-
cional de Política Energética – CNPE. Acreditamos que o conte-
údo local é importante, desde que dê competitividade e fortaleça 
a indústria nacional. Tem que ser factível, e a indústria nacional 
tem que ter objetivos ambiciosos.

BB: no que se refere às multas, por exemplo, qual a 
regulação ideal para que a AnP cumpra corretamente seu 
papel fiscalizador sem cair na tentação de ser um agente 
eminentemente arrecadatório e, assim, inibir os investimentos?
DO: Neste novo momento em que estamos vivendo – de simplifica-
ção e atração de investimentos – precisamos ter um diálogo com os 

Para Décio Oddone, é preciso monetizar as reservas 
e, em paralelo, investir em biocombustíveis 

Chico santos
comunicacao@amchamrio.com 

diversos setores regulados pela agência e com a sociedade. A agen-
da regulatória da ANP é aberta, as decisões são transparentes. Boa 
parte delas passa por consulta pública. Então, é importante ouvir 
os agentes envolvidos e seus representantes, como as associações 
e entidades de classe, e extrair aquilo que for possível para tornar 
o ambiente mais atraente. Isso não quer dizer que vamos atender 
a todas as solicitações ou facilitar a vida de algum agente além do 
que seja razoável para permitir um ambiente de negócios saudável.

 
BB: Qual seria o fluxo ideal de leilões para acelerar a 
exploração das reservas brasileiras? 
DO: Acredito que o mais importante seja dar previsibilidade aos 
leilões. Quando há um calendário de leilões definido, permite-se 
que as companhias dediquem esforço, estudo e gente para conhe-
cer aquele ambiente geológico. Ao conhecer mais a geologia, elas 
têm mais chance de ter sucesso nos leilões e são mais ambiciosas. 
À medida que se dá previsibilidade, mais interessados são atraí-
dos. Vamos trabalhar nessa linha de simplificação de contratos e 
regularidade na oferta de áreas. 

“a anp vai ajudar 
a acelerar 
investimentos”

enTrevisTa

"exisTe poTencial em ouTras áreas,  
além do pré-sal. vamos oFerecer,  

nas rodadas de liciTações desTe ano,  
áreas com diFerenTes perFis de risco"

Com a vivência de quem fez carreira na Petrobras, representando a empresa bra-
sileira em importantes mercados internacionais do setor de petróleo e gás, como 
Líbia, Angola, Argentina e Bolívia, o engenheiro Décio Fabrício Oddone acumulou 

também experiência no setor privado, após deixar a estatal. À frente da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, ele avalia que o setor vive “a maior trans-
formação que já enfrentou desde a criação da Petrobras, nos anos 1950”, com a instalação de 
um regime de ampla concorrência e atração de investimentos.

Nesta entrevista à Brazilian Business, Oddone afirma sua disposição de levar a ANP 
a conduzir o setor de óleo e gás brasileiro rumo à competição aberta, de maneira a 
transformar o Brasil em um polo importante de atração de investimentos na área. “A 
ANP vai ajudar a acelerar os investimentos, incentivando a participação crescente dos 
agentes econômicos no setor de petróleo e gás”, disse, lembrando que, somente este ano, 
haverá quatro leilões de áreas de exploração e produção, sendo dois no pré-sal.

O novo diretor-geral da ANP, confirmado no cargo em dezembro, defendeu um 
esforço de monetização das reservas brasileiras de hidrocarbonetos neste momento em 
que, segundo ele, a matriz energética mundial passa por uma fase de progressiva pre-
ponderância dos biocombustíveis. Oddone acena com o diálogo no terreno das pesadas 
multas que vinham sendo aplicadas pela agência em decorrência do descumprimento 
das regras do conteúdo local. ED
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enTrevisTa

BB: O senhor considera que o gás natural será 
o principal combustível da transição da matriz 
de hidrocarbonetos para a de biocombustíveis. 
Aproximadamente, qual o prazo estimado para 
essa transição?
DO: Estamos vivendo um momento em que o mer-
cado de gás natural está mudando. É um tremendo 
desafio sair de um mercado que foi dominado pela 
Petrobras desde sempre para um novo cenário, que 
vai ter a participação de outros agentes. Precisamos 
estar preparados para regular esse novo mundo de 
forma eficiente e que não impacte o consumidor. O aumento da 
participação do gás é um processo global. Não é possível deter-
minar um prazo para que essas mudanças se concretizem, mas 
o papel da ANP é facilitar a vida dos agentes, também atraindo 
investimentos e simplificando a regulação. 

BB: O que precisa ser feito para tornar o gás natural brasileiro 
mais competitivo, por exemplo, como o shale gas americano, talvez 
o símbolo dessa posição de vanguarda assumida pelo produto?
DO: O setor de gás natural do Brasil já está mudando. Em breve, 
teremos uma participação maior de outras empresas, tanto na 
produção de gás como na construção de gasodutos e na comer-
cialização. Por exemplo, quando o Brasil for renovar o contrato 
de importação com a Bolívia, em 2019/2020, várias empresas 
devem participar da negociação, e não apenas a Petrobras, que 
afirmou que vai importar apenas para suas necessidades. A TBG 
vai promover uma chamada pública para vender a capacidade 
de transporte que será descontratada, nesse período, a novos 
carregadores. A ANP é parte do programa Gás Para Crescer, co-
ordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, e vai se 
empenhar ao máximo para promover a competição. 

BB: O Brasil pode vir a ter reservas significativas de shale gas, ou 
gás não convencional? O que é preciso ser feito para se constatar 
essa possibilidade e extrair esse gás a preços competitivos?
DO: O Brasil tem potencial para shale. Como é um tema 
polêmico, é preciso, inicialmente, que as limitações legais hoje 
existentes sejam discutidas. 

BB: A política de desinvestimentos da Petrobras nasceu das 
dificuldades econômico-financeiras da própria empresa, mas 
ela pode ser um elemento importante desse esforço para a 
atração de novos investidores para a área de petróleo e gás do 
País? nesse sentido, quais as áreas que, estrategicamente, 
mais poderão se beneficiar dessa desconcentração estimulando 
investimentos não apenas em ativos já existentes?
DO: O Brasil vive um momento único. A transformação que 
começamos a viver é a maior que o setor regulado pela ANP já 
enfrentou desde a criação da Petrobras, nos anos 1950. Teremos 
a entrada de novos atores nos segmentos de exploração e produ-
ção, gás natural, downstream, logística, distribuição e produção 
de etanol e biodiesel. Para ser bem-sucedido nesse novo cenário, 
é preciso aperfeiçoar a regulação existente, para que ela se torne 
ainda mais moderna, ágil e eficiente, permitindo a existência de 
um mercado competitivo. 

BB: Os já conhecidos problemas de planejamento e gestão 
enfrentados pela Petrobras no passado recente acabaram por 
inviabilizar grandes investimentos projetados, especialmente 
na área de refino. Dadas as perspectivas de aumento da 
produção de óleo e gás nos próximos anos, é importante para 
o Brasil estimular projetos viáveis de refino ou essa não deve 
ser uma prioridade neste momento?
DO: Temos diversos sinais de que o Brasil caminha para um merca-
do diferente, no qual, daqui a algum tempo, haverá maior partici-
pação de atores privados. A Petrobras já informou que está procu-
rando parceiros para o refino, para terminar as obras do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, a Refinaria Abreu e 
Lima – RNEST, investimentos de logística e está negociando con-
tratos novos com as distribuidoras. Houve venda de ativos de dis-
tribuição, venda dos gasodutos do Sudeste para empresa privada 
e, agora, o compartilhamento do terminal de exportação de gás 
liquefeito na Bahia. A Petrobras também comunicou que não vai 
continuar sendo importadora única, tanto de gás natural liquefeito 
como do gás boliviano, então isso vai gerar uma nova dinâmica no 
setor. Como dito anteriormente, o trabalho da agência será atuar 
de forma a gerar competitividade, eficiência, bons resultados para 
o consumidor e oportunidades para investimento.

BB: Quais as ações prioritárias para acelerar a geração  
de empregos, ajudando o Brasil a sair da crise econômica  
em que se encontra?
DO: A ANP vai ajudar a acelerar os investimentos, incentivan-
do a participação crescente dos agentes econômicos no setor de 
petróleo e gás. Este ano, estão previstas quatro rodadas de lici-
tação, com áreas para empresas de todos os perfis. Também va-
mos simplificar as normas para facilitar o trabalho das empresas 
e aumentar a competição. Outro objetivo é ampliar os canais de 
diálogo abertos com o mercado e a sociedade. 

BB: Como o Estado do Rio de Janeiro, maior produtor de 
hidrocarbonetos do País e um dos mais afetados por essa 
crise, pode ser beneficiado pelos esforços de superação dos 
obstáculos aos investimentos no setor?
DO: O Rio de Janeiro produz mais de 80% do petróleo brasileiro. 
O crescimento do setor de petróleo e gás beneficia diretamente o 
Estado de diversas formas: geração de empregos, royalties, desen-
volvimento tecnológico etc. Não tenho dúvidas de que o aumento 
dos investimentos na exploração e produção de petróleo, como 
também nos diversos segmentos do downstream, será importan-
tíssimo para a economia do Rio sair da crise em que se encontra. 
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ibeu completa 80 anos apostando 
em inovação tecnológica 

Curso de idioma 
investe em diferentes 
formatos de ensino 
para atender a novas 
demandas do mercado 
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Em 1937, quando a cultura e o idioma norte-americanos ainda não eram di-
fundidos no Brasil, um grupo de personalidades de ambos os países fundou o 
Instituto Brasil-Estados Unidos – Ibeu. O curso iniciou suas atividades com 18 

alunos e três professores, no centro do Rio de Janeiro. Passados 80 anos, hoje o Ibeu 
tem 22 filiais – 19 na cidade, duas em Niterói e uma em Caxias – e milhares de alunos.

À frente da empresa na última década, Italo Mazzoni acredita que estar em sinto-
nia com as demandas do mercado foi essencial para a trajetória de sucesso do curso, 
principalmente em momentos de crise. No contexto atual, a aposta é investir em tec-
nologia para atrair e motivar alunos cada vez mais conectados. “Nos últimos anos, 
houve um aumento significativo na oferta de cursos de inglês online nos mais di-
ferentes formatos, incluindo aplicativos e jogos interativos. E em um segmento tão 
competitivo como o nosso, é ainda mais importante inovar em produtos e serviços”, 
afirma Mazzoni. 

Único curso de inglês cuja qualidade de 
centro binacional é certificada pela Embai-
xada dos Estados Unidos, o Ibeu é pioneiro 
no lançamento da modalidade que une o 
diploma do colegial brasileiro com o diplo-
ma do high school americano, sem ser ne-
cessário estudar no exterior, o Ibeu-Griggs 
High School. E, além de oferecer um curso 
totalmente online, a empresa pretende ini-
ciar um modelo híbrido, que mistura aulas a 
distância e presenciais, o blended, e fornecer 
óculos de realidade virtual para os alunos, 
com o Cardboard 2.0.

Brazilian Business: Quais os principais destaques na trajetória de 80 
anos do Instituto Brasil-Estados Unidos? 
Italo Mazzoni: No decorrer dessas décadas, o Ibeu precisou se manter 
em sintonia com as demandas do mercado. A estratégia, por exemplo, 
de se fazer presente em vários pontos do Rio, pela importância da mobi-
lidade dos alunos, resultou na abertura de muitas filiais, acompanhando 
o desenvolvimento da cidade. Outro momento importante foi a criação 
do Ibeu In, que leva os serviços do curso para dentro das escolas, faci-
litando a vida das famílias, que passam a ter, em um só lugar, o estudo 
regular e um curso de inglês. Importante mencionar, também, a imple-
mentação do Ibeu Online, acompanhando a evolução da tecnologia 
educacional, que, a cada dia, apresenta inovações, com impacto direto 
na aprendizagem e na motivação dos alunos.

 
BB:  Qual o papel da tecnologia e da inovação nos cursos de inglês? 
E qual o impacto da internet – e do imenso conteúdo disponível 
gratuitamente – sobre os cursos?
IM: A tecnologia ajuda a trazer o mundo do aluno para a sala de aula, 
proporcionando mais motivação e engajamento e, consequentemente, 
impacta de forma positiva no aprendizado. No Ibeu, a tecnologia é um 
meio e não um fim e está sempre a serviço do aprendizado. Nos últi-
mos anos, houve um aumento significativo na oferta de cursos de inglês 
online nos mais diferentes formatos, incluindo aplicativos e jogos inte-
rativos. E em um segmento tão competitivo como o nosso, é ainda mais 
importante inovar em produtos e serviços.

BB:  O Ibeu tem investido mais em cursos a distância e online?
IM: O Ibeu lançou a opção de curso online há quatro anos e vem investin-
do bastante nessa área. Os cursos têm a mesma qualidade dos oferecidos 
nas filiais e podem ser acessados por celular ou tablet. Em breve, vamos 
oferecer cursos blended, que combinam a conveniência e praticidade do 
online com as vantagens de aulas presenciais, dando oportunidade de 
desenvolver a parte oral, interagindo com outros alunos. Os modelos a 
distância oferecem conveniência e flexibilidade, sobretudo aos adultos.
Este ano, em uma iniciativa pioneira, o Ibeu adquiriu o Cardboard 2.0 
– óculos de realidade virtual. Os alunos poderão vivenciar experiências 
em games e tours virtuais por cidades e museus, por exemplo, sem sair 
da sala de aula. 

BB:  Qual a importância de ações sociais e culturais para a empresa? 
Quantas bolsas de estudo já foram 
distribuídas? É possível ter uma avaliação  
do resultado dessas ações?
IM: O Ibeu se orgulha de ter contribuído para 
a formação de jovens, beneficiando, aproxima-
damente, 13.500 alunos com bolsas de estudo 
concedidas desde 1964 nas filiais. O projeto 
Inglês Faz Bem, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, já atendeu a mais de 15 mil alunos nas esco-
las públicas desde 2002. Acreditamos na importância de oferecer uma 
educação de qualidade a jovens talentosos da rede pública de ensino, 
pois esse diferencial na formação aumenta as chances de construção de 
um futuro melhor. Temos vários exemplos de jovens que passaram por 
nossos programas e ingressaram em universidades públicas, consegui-
ram viagens de estudos nos Estados Unidos ou entraram no mercado de 
trabalho em postos de remuneração superior por conta do inglês. 

BB:  O Ibeu é o primeiro curso do  
Rio de Janeiro a oferecer o diploma  
de high school americano. Qual o  
diferencial do programa?
IM: O Ibeu-Griggs High School possibilita 
ao estudante fazer as matérias obrigatórias 
do currículo americano que não são con-
templadas no currículo brasileiro sem ter 
que sair do Brasil. Dessa forma, oferece-
mos aos alunos o que chamamos de dual 
certification: além do diploma brasileiro, o 
estudante terá o diploma do high school 
americano. Ter esse diploma poderá abrir 
portas para aqueles que querem estudar 
no exterior e, para os alunos que preten-
dem ficar no País, há um ganho cultural 
em razão das matérias estudadas e do ní-
vel de inglês alcançado.

BB:  Com a experiência de dez anos 
na presidência do Ibeu, como o senhor 
avalia as perspectivas do setor?  
Qual o impacto da crise econômica  
sobre os cursos de idioma?
IM: Nas últimas décadas, a questão de-
mográfica vem impactando diretamente 
o setor de ensino: o envelhecimento da 
população e a diminuição de nascimentos 
têm reflexos cumulativos nesse negócio, 
que é alimentado, majoritariamente, pelo 
segmento jovem. Além disso, o contexto 
econômico nacional e o contexto local 
certamente afetam os orçamentos, e as fa-
mílias decidem, em uma escolha compre-
ensível, priorizar o estudo regular. Mas o 
Ibeu, com a experiência de oito décadas, 
acredita também que, passados os primei-
ros momentos de incerteza, a opção por 
bons cursos vai continuar a prevalecer, 
porque, afinal de contas, uma educação 
de qualidade, da qual o inglês é hoje par-
te essencial, é o melhor legado que os pais 
podem deixar para os filhos.

 
BB:   O Ibeu está associado à Câmara de 
Comércio Americana do Rio de Janeiro 
(AmCham Rio) desde 1997 e hoje é sócio 
mantenedor. Como o senhor avalia essa 
parceria de 20 anos?
IM: A parceria com a AmCham Rio está 
em sinergia com a missão do Ibeu de es-
treitar laços com os Estados Unidos, além 
de ser uma oportunidade de estar mais 
perto das empresas, entendendo suas ne-
cessidades e oferecendo serviços exclusi-
vos para o mercado corporativo.

thaiza Pauluze
 thaizapauluze@amchamrio.com 

"a parceria com a amcham rio 
esTá em sinergia com a missão 

do iBeu de esTreiTar laços 
com os esTados unidos"
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parcerias para  
voltar a crescer

A busca por parcerias e ajustes a fim de melhorar o ambiente de negócios 
desponta como caminho para o Rio retomar o desenvolvimento

capa

Em pouco mais de oito anos, o Rio de Janeiro esteve no cen-
tro das atenções mundiais. Palco de dois megaeventos, a 
Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, a cidade 

atravessou um período de mudanças para modernizar serviços e 
infraestrutura. Passada a euforia, no entanto, os desafios do Rio 
parecem ser ainda maiores do que em 2009, quando foi escolhido 
para sediar os Jogos Olímpicos. Em meio a uma crise econômica, 
a cidade precisa, segundo especialistas, de ajustes e ações con-
cretas. Não só para melhorar o ambiente de negócios, como para 
buscar um caminho sustentável que leve a um desenvolvimento 
econômico mais amplo. Um dos caminhos é a busca de parce-
rias, seja com a iniciativa privada ou com diferentes esferas de 
governo. É neste cenário que o novo prefeito, Marcelo Crivella, 
do PRB, assume a administração municipal. 

Ex-senador, bispo licenciado de uma das maiores igrejas neo-
pentecostais brasileiras, o engenheiro Marcelo Crivella foi eleito 
com 1,7 milhão de votos. Nas promessas de campanha e no plano 
de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, as propostas 
em torno do tema citam formas de alavancar empregos e em-
preendedorismo na cidade. Entre elas, destacam-se o incentivo 
à abertura de pequenas empresas e programas voltados à criação 
de empregos, como o Zona Franca Social, que pretende incen-
tivar a instalação de cooperativas em comunidades carentes. "A 
Prefeitura vai encomendar todo ano 600 mil uniformes escolares 
nesses lugares, usando a mão de obra local. São iniciativas que 
geram emprego, movimentam o comércio local e estimulam o 
empreendedorismo", afirmou o então candidato. 

Inspirada na Think London, a Rio 
Negócios, agência responsável por atrair 
e facilitar investimentos para a cidade, 
ainda negocia a renovação do convênio 
com a Prefeitura. Diretor executivo do 
órgão, Marcelo Haddad fala com oti-
mismo sobre o futuro do município. "Os 
desafios econômicos do Rio não se alte-
raram em relação à gestão anterior. Os 
grandes eventos que a cidade recebeu nos 
últimos anos promoveram uma melhoria 
na infraestrutura. O momento agora é de 
evolução. Se olhamos para o setor de tu-
rismo, por exemplo, há uma quantidade 
enorme de novos quartos. Precisamos, 
agora, dotar o Rio de um calendário que 
permita aproveitar essa infraestrutura. É 
fundamental atrair novos visitantes para 
arrecadar impostos e manter essa rede 
ativa", afirma Haddad. Na área do turis-
mo, porém, a Prefeitura recebeu críticas 
por extinguir a Secretaria de Turismo, 
legando as políticas do setor à Riotur e 
a um conselho dirigido pelo empresário 
Ricardo Amaral. O prefeito anunciou 
ainda a adoção de uma taxa de perma-
nência para turistas. 

“há segurança jurídica, e o rio apresenTou  
uma melhora na arBiTragem de conFliTos.  

a nova gesTão Tem que conTinuar  
Buscando proTagonismo. as coisas Boas  

não aconTecem sozinhas”
MARCELO HADDAD, DIRETOR EXECuTIVO DA RIO NEgóCIOS

Natanael Damasceno
comunicacao@amchamrio.com
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No entanto, o diretor da Rio Negócios 
pondera que, se na parte logística e de oferta 
de talentos o Rio se mantém bem colocado, o 
aspecto financeiro foi impactado pela crise. 
"Hoje, a Prefeitura tem menos ferramentas 
para enfrentar o problema, pois o Estado foi 
um dos mais afetados.” Ainda assim, segun-
do ele, a cidade melhorou o ambiente de ne-
gócios com relação ao cenário de quatro anos 
atrás. Um dos pontos positivos, de acordo 
com Haddad, foi o avanço na desburocratiza-
ção. “Há segurança jurídica, e o Rio apresen-
tou uma melhora na arbitragem de conflitos. 
A nova gestão tem que continuar buscando 
protagonismo. As coisas boas não acontecem 
sozinhas. Ainda mais agora, em um momen-
to em que o Estado está paralisado. Quando 
o município apresenta propostas e atua em 
parceria com outras esferas de governo, ele 
está fazendo a sua parte, que é advogar pela 
melhoria do ambiente de negócios.” 

O papel de induzir o desenvolvimento 
do Rio é ponto central na pauta da secretá-
ria Clarissa Matheus, que assumiu, em janei-
ro, a pasta do Desenvolvimento, Emprego e 
Inovação. Filha do ex-governador Anthony 
Garotinho, Clarissa afirma que o trabalho 
estará focado não só no esforço de criação de 
empregos, como na melhoria do ambiente de 
negócios e nas ações para atrair empresas e 
investidores para a cidade. 

"O Rio é uma cidade extremamente cria-
tiva e com características que favorecem 
alguns setores, como o do turismo. Preten-
demos trabalhar todas as vocações do muni-
cípio, sempre buscando parcerias. Queremos, 
por exemplo, trabalhar em um calendário 
de eventos científicos como a Campus Par-
ty, que pretendemos trazer para o Rio ainda 
este ano", diz Clarissa, referindo-se ao even-
to internacional de tecnologia, inovação e 
empreendedorismo cuja décima edição no 
Brasil, realizada no início de fevereiro, levou 
cerca de 90 mil pessoas ao Pavilhão de Ex-
posições do Anhembi, em São Paulo. 

capa

Ciência e tecnologia, aliás, cuja se-
cretaria acabou incorporada na pasta 
comandada por Clarissa, terão papel 
de destaque nas ações previstas para o 
primeiro ano de governo. A secretária 
anunciou para 2017 a criação de um 
cluster de tecnologia em um galpão de 
3 mil metros quadrados na zona portu-
ária cujo objetivo é atrair novos negócios e apoiar novos empreendedores. 
Também pretende advogar com o prefeito em favor do projeto de lei que 
reduz o ISS para empresas do setor de tecnologia da informação: "Sei que 
este é um momento delicado, mas precisamos de um mercado mais com-
petitivo". No discurso de posse, Crivella anunciou que pretende reavaliar 
as políticas de incentivo fiscal.

Presidente do Subcomitê Tributário da Câmara de Comércio America-
na do Rio de Janeiro (AmCham Rio), o advogado Gerson Stocco, sócio do 

escritório Gaia, Silva, Gaede & 
Associados Advogados, diz que, 
embora a política tributária ado-
tada atualmente pelo município 
não se configure um entrave, o 
Executivo municipal poderia 
explorar os incentivos fiscais de 
forma mais efetiva. "O ISS no 
Rio, em torno de 5%, não chega 
a assustar. Mas poderia haver 
uma política de incentivos para 
atrair atividades que a cidade 
ainda não tem, como startups, 
por exemplo. Os incentivos não 
chegariam a ser uma perda de 
receita, pois, se não há negócios, 
não há arrecadação. Infelizmen-
te, a cidade não está sabendo ex-
plorar esse mecanismo, e outros 
municípios, como Recife, estão à 
frente do Rio”, diz Stocco. 

“o TraBalho esTará Focado 
não só no esForço de 

criação de empregos, como 
na melhoria do amBienTe 
de negócios e nas ações 
para aTrair empresas e 

invesTidores para a cidade”

CLARISSA MATHEuS, SECRETáRIA MuNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO, EMPREgO E INOVAçãO

“a segurança púBlica não é responsaBilidade 
do município, mas a preFeiTura pode ajudar  

na solução do proBlema. a violência  
aFasTa invesTidores e aFeTa qualquer  

amBienTe de negócios" 
gERSON STOCCO, PRESIDENTE DO SuBCOMITê TRIBuTáRIO DA CâMARA DE COMéRCIO 

AMERICANA DO RIO DE JANEIRO (AMCHAM RIO)
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Anticipate 
tomorrow. 
Deliver today.
 
O segredo do negócio é 
trabalhar o amanhã enquanto 
se entrega o resultado de hoje.

Um novo mundo está surgindo a todo 
instante, colocando à prova a forma 
como as empresas lidam com o desafio 
do tempo. Lado a lado, a KPMG prepara 
seus clientes para as oportunidades de 
crescimento futuro, sem esquecer das 
entregas urgentes que existem para hoje.  
Saiba mais em www.kpmg.com.br

Anticipate tomorrow. Deliver today.

© 2017 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
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Para ele, no entanto, os entraves que 
mais ameaçam o ambiente de negócios 
na cidade vêm de duas áreas, circunscri-
tas a outras esferas de governo: a da des-
burocratização e a da segurança. Nos dois 
casos, os problemas poderiam ser ameni-
zados se a Prefeitura assumisse um papel 
ativo, apresentando e cobrando ações mais 
claras e efetivas do Estado e do Governo 
Federal. “A segurança pública não é res-
ponsabilidade do município, mas a Pre-
feitura pode ajudar na solução do proble-
ma. A violência afasta investidores e afeta 
qualquer ambiente de negócios." 

A opinião é semelhante à do presiden-
te do Comitê de Turismo e Negócios da 
AmCham Rio, Alexandre Cavalcanti. Ele 
salienta que a perspectiva de uma recu-
peração da economia do País, aliada à to-
mada iminente de medidas que facilitam a 
entrada de visitantes no Brasil – como a li-
beração de vistos para algumas nacionali-
dades –, deve alavancar o setor do turismo 
e beneficiar bastante a cidade. Cavalcanti, 
no entanto, diz que é preciso se preparar 
para isso. "Não adianta chamar a atenção 
para as belezas do Rio se o visitante não se 
sente seguro aqui. Por isso, a municipali-
dade também deve estar atenta à questão 
da segurança."

Com um secretário de Ordem Públi-
ca oriundo da Polícia Militar – o coronel 
Paulo César Amêndola, criador do Bata-
lhão de Operações Policiais Especiais da 
PM e da Guarda Municipal do Rio – e um 
discurso que prega mais integração entre 
o Estado e o município em busca de se-
gurança, Crivella já mostrou que também 
está preocupado com a questão da vio-
lência. Mas é na Secretaria de Desenvol-
vimento que parece estar a aposta para a 
atração de investimentos e a criação de 
empregos e empresas. 

Clarissa Matheus afirma que está trabalhando na criação de 
um novo Conselho de Desenvolvimento Econômico para o Rio, 
em um projeto que cria uma Zona de Processamento de Exporta-
ção – um distrito industrial cujas empresas têm incentivos fiscais, 
administrativos e cambiais para operar com exportação – e na ins-
talação da Zona Franca Social, promessa de campanha de Crivella 
cujo objetivo é usar o poder de compra do município para fomen-
tar o empreendedorismo e incentivar a criação e a formalização de 
empresas em áreas carentes. Ela promete ainda reformular as Na-
ves do Conhecimento, criadas na última gestão, para que ofereçam 
um conteúdo mais voltado ao mercado profissional.

Coordenador de Empreendedorismo e Inovação da ESPM-
-RIO, Rodrigo Carvalho acredita que a estratégia de investir na 
formação de empreendedores pode ser acertada: "Tem que in-
vestir em serviços, e uma das vocações da cidade é a inovação”. 
Desbravar esse caminho, no entanto, pode ser mais duro do que 
parece. Apesar de deter o segundo maior PIB entre os municípios 
brasileiros, quando o assunto é empreendedorismo, o Rio amar-
ga a décima posição, de acordo com levantamento feito em 2015 
pela ONG Endeavor, entidade de apoio e fomento ao empreen-
dedorismo. E entre os maiores gargalos apontados pelo estudo se 
destaca o excesso de burocracia para abrir ou reformar empresas.

Na avaliação de Carvalho, porém, a bu-
rocracia já diminuiu e não pode ser apontada 
como única responsável pelo baixo desempe-
nho do Rio em relação a empreendedorismo. 
"A burocracia em excesso atrapalha, mas não 
pode ser desculpa para tudo. A questão hoje 
está melhorando. Tenho visto boas práticas e 
muita gente boa se destacando. O fundamen-
tal é buscar parcerias. Temos um conjunto 
de boas instituições que produzem conheci-
mento, e incentivar as interseções entre a aca-
demia e o setor privado é um bom caminho. 
Isso funcionou bem no setor do petróleo. Por 
que não levar essas práticas a setores como 
entretenimento, cultura e gastronomia?"

Para Istvan Kasznar, professor da Es-
cola Brasileira de Administração Pública e 
de Empresas – Ebape, da Fundação Getu-
lio Vargas, o quadro não é tão promissor. 
"Falta um plano de ação imediato da Pre-
feitura para a recuperação econômica, uma 
demonstração clara da capacidade de or-
çamento do município. O prefeito precisa 
anunciar com clareza quais são as bases do 
sistema de planejamento municipal", criti-
ca o especialista em políticas públicas. 

“o FundamenTal é Buscar parcerias.  
Temos um conjunTo de Boas insTiTuições  

que produzem conhecimenTo, e incenTivar  
as inTerseções enTre a academia  

e o seTor privado é um Bom caminho” 
RODRIgO CARVALHO, COORDENADOR DE EMPREENDEDORISMO  

E INOVAçãO DA ESPM-RIO

"não adianTa chamar a aTenção para as Belezas 
do rio se o visiTanTe não se senTe seguro aqui. 
por isso, a municipalidade TamBém deve esTar 

aTenTa à quesTão da segurança"

ALEXANDRE CAVALCANTI, PRESIDENTE DO COMITê DE TuRISMO E NEgóCIOS  
DA AMCHAM RIO

Ele lembra que o Estado do Rio passa 
por uma série de mazelas que abalaram 
também a imagem da cidade e sua capa-
cidade de atrair negócios. E afirma que só 
um ambiente de transparência, com boas 
práticas de governança e investimentos 
concretos em capacitação e segurança, 
é capaz de reverter esse quadro. "O Rio 
tem um potencial espetacular, mas tem 
que aprender a competir globalmente. 
Hoje a cidade é uma das 20 mais caras do 
mundo. Isso não contribui em nada para 
melhorar o ambiente de negócios. Nesse 
contexto, o município tem muito a apren-
der. É preciso ter modéstia para ver que 
está falhando em suas políticas públicas. 
O Rio vive um fenômeno de despolari-
zação. É preciso repensar o município 
do ponto de vista de um plano local de 
atração de negócios com estabilidade”, 
diz Kasznar.

Procurado pela Brazilian Business 
para detalhar seus planos para o desen-
volvimento econômico da cidade, o pre-
feito Marcelo Crivella não se manifestou 
até o fechamento desta edição. 

“o rio vive um Fenômeno de 
despolarização. é preciso 

repensar o município do 
ponTo de visTa de um plano 

local de aTração de negócios 
com esTaBilidade” 

ISTVAN kASzNAR, PROFESSOR DA FuNDAçãO  
gETuLIO VARgAS
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No Brasil e, particularmente no Rio de 
Janeiro, falar em “políticas de longo 

prazo” parece impossível. As (saudáveis) alter-
nâncias no poder sempre induzem o gover-
nante a procurar eliminar traços do anterior. 
Por isso, o Rio viveu, ao longo de duas déca-
das, um ciclo pendular na segurança pública, 
ora com repressão ao tráfico nas favelas, ora 
com a complacência do governo diante do 
aumento do número de armas em poder de 
traficantes. A gestão do secretário José 
Mariano Beltrame significou uma quebra 
nesse pêndulo. De 2007 a 2016, ele teve tempo 
de adotar medidas com resultados inéditos: 
em 2006, a capital tinha 40,6 homicídios por 
100 mil habitantes e, em 2012, esse número 
caiu para 18,6. Parte da redução se deveu às 
Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs. 

O secretário saiu quando seu projeto come-
çava a apresentar dificuldades com a crise eco-
nômica do Estado. Mas, além da crise, o cres-
cimento das UPPs não foi sustentável: basta 
notar que a última inauguração foi em maio de 
2014. O crescimento foi desordenado, e a UPP 
não consegue acabar com a presença ostensiva 
do tráfico. Nas favelas ditas pacificadas, deze-
nas de policiais foram mortos e as disputas de 
facções voltaram com força total. Oito anos 
após a primeira UPP, os contêineres sequer 
foram substituídos por alvenaria. Por mais que 
o governo negasse, houve, sim, dano ao poli-
ciamento de rua, os batalhões de bairro foram 
esvaziados. De 2013 para 2014, o índice de rou-
bos na rua subiu 32,9%; no primeiro semestre 
de 2016, houve quase 20 mil casos de roubo a 
mais do que em igual período de 2015. O 
roubo de cargas explodiu; o furto de energia 
também. Vivemos, hoje, o pior momento no 
que se refere a roubos, furtos, mortes de poli-
ciais e percepção da violência. O carioca não 
acredita que a cidade está menos violenta. 

a hora do desapego          

RoDRigo PiMeNtel _Ex-COMANDANTE DO BATAlhãO DE OpERAçõES pOlICIAIS ESpECIAIS – BOpE,  
É COAUTOR DOS lIVROS ElITE DA TROpA 1 E 2 E póS-gRADUADO EM SOCIOlOgIA URBANA

A solução vem lá de 1988, da Constituição que 
deu mais autonomia aos municípios. Um municí-
pio pode instituir e arrecadar impostos sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), 
serviços (ISS), transmissão de bens imóveis 
(ITBI), taxas etc. Os artigos 158 e 159 ainda esta-
belecem a possibilidade de os municípios recebe-
rem transferências de verbas federais e estaduais. 

Vejo dois caminhos para o Rio retomar o pro-
cesso iniciado em 2007. Um deles é aumentar a 
participação dos municípios na segurança, medi-
da comprovadamente bem-sucedida em projetos 
como Lapa Presente, Méier Presente, Lagoa 
Presente, Centro Presente: policiais de folga são 
(bem) remunerados pela parceria entre Prefeitura 
e Federação do Comércio do Rio, suas fichas dis-
ciplinares são atualizadas e checadas, há coorde-
nação e fiscalização na região. O resultado é 
quase imediato – índices em queda em todas as 
áreas beneficiadas. 

Outro caminho, para usar uma palavra da 
moda, envolve desapego: o fim das UPPs. 
Possivelmente manter as experiências realmente 
sedimentadas, como no Morro Dona Marta, e, 
aos poucos, desmobilizar aquelas nas quais a PM 
sozinha não deu conta. Trazer o efetivo das UPPs 
para as ruas, aumentando a sensação de seguran-
ça e criando o melhor ambiente para investimen-
to, é o caminho para a prosperidade voltar ao Rio 
de Janeiro. No cenário atual, manter UPPs é um 
abraço de afogados – e um dos afogados é a cida-
de inteira.

Trazer o eFeTivo das upps para 
as ruas, aumenTando a sensação 
de segurança e criando o melhor 

amBienTe para invesTimenTo, é 
o caminho para a prosperidade 

volTar ao rio de janeiro

opinião

PLANOS 
DE SAÚDE
COM OS DIAS 
CONTADOS

VOCÊ SABIA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, 
AS EMPRESAS NÃO VÃO CONSEGUIR PAGAR 
O PLANO DE SAÚDE DE SEUS FUNCIONÁRIOS?

Acesse o portal VCMH, entenda o que é a Variação de Custo 
Médico-Hospitalar e como esse índice influencia no valor do     
contrato entre empresas e planos de saúde na hora da renovação.

ACESSE WWW.VCMH.COM.BR
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regulamentação do lobby 
avança no país
Tema está em discussão na Câmara e no Senado, 
e governo estuda aprovar atividade profissional 
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relações governamenTais

No momento em que o País apro-
funda as investigações sobre cor-
rupção, cresce a necessidade de 

se aprimorar o relacionamento entre as 
empresas e o setor público. Um passo im-
portante nesse sentido é a regulamentação 
do lobby, entendido como uma atividade 
organizada dentro de parâmetros legais e 
éticos para apresentar interesses legítimos 
a agentes do poder público visando à to-
mada de decisões. Hoje, há vários projetos 
sobre o tema sendo discutidos.

Michael 
Mohallem,
professor 
da FGV

O texto que está em tramitação mais 
avançada é o substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 1.202/2007, do deputado federal Car-
los Zarattini (PT-SP), aprovado no dia 7 
de dezembro de 2016 pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania –
CCJ da Câmara dos Deputados, a partir 
de relatório elaborado pela deputada fede-
ral Cristiane Brasil (PTB-RJ) e que agora 
aguarda apreciação pelo plenário da casa. 
O caput do projeto de lei aprovado na co-
missão diz que ele “disciplina a atividade 
de representação de interesses mediante 
relações governamentais no âmbito dos 
órgãos e entidades dos poderes da União e 
dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências”.

“A atividade de relações governamen-
tais, o contato da sociedade com os legis-
ladores e administradores, não só deve ser 
aceita como encorajada. Ela só não existe 
nas ditaduras”, afirma o diretor regional 
da Associação Brasileira de Relações Ins-
titucionais e Governamentais – Abrig e 
sócio do TozziniFreire Advogados, Luiz 
Fernando Visconti. Ele ressalta que to-
das as iniciativas de regulamentação em 
curso caminham nesse sentido. Além do 
texto pronto para ir ao plenário na Câma-
ra, avançam no Senado um projeto de lei 
(336/2015), em fase de relatoria pelo se-
nador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), e uma 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 
47/2016), encabeçada pelo senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), aguardando indi-
cação de relator na CCJ do Senado.

O Ministério da Transparência, Fisca-
lização e Controladoria-Geral da União 
– CGU criou um grupo de trabalho que 
produziu um relatório favorável à regula-
mentação do lobby, e o Ministério do Tra-
balho e Emprego – MTE estuda a inclusão, 
ainda este ano, do profissional de relações 
institucionais e governamentais na Classifi-
cação Brasileira de Ocupações – CBO. Além 
disso, de acordo com Visconti, tramita na 
Câmara dos Deputados um projeto para 
incluir no regimento da casa uma definição 
das situações nas quais as pessoas podem se 
credenciar para participar de reuniões.

“Há uma tendência no Legislativo e no 
Executivo em aprovar a regulamentação”, 
afirma Visconti. Segundo ele, apesar de a 
legislação brasileira já deixar claro quais 
são os relacionamentos criminosos entre 
o setor público e o privado, como a cor-
rupção e o tráfico de influência, especial-
mente após os escândalos revelados pela 
Operação Lava Jato, tanto os tomadores 
de decisões do setor público como os re-
presentantes da sociedade, de empresas, 
associações ou outras instituições, ficaram 
preocupados em ter um arcabouço legal 
para atuar.

O projeto de lei aprovado na CCJ da 
Câmara prevê que as relações a serem 
reguladas após sua transformação em lei 
serão baseadas nos princípios da lega-
lidade, ética e transparência. De acordo 
com Visconti, a adoção desses princípios 
está alinhada com os resultados dos mais 
recentes debates internacionais sobre o 

tema, com destaque para 
relatórios da Transparên-
cia Internacional e da Or-
ganização Para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE. Essas 
organizações defendem 
transparência, integridade 
e igualdade de acessos.

Ainda segundo o diretor da Abrig, os 
parlamentares brasileiros estão preocupados 
em criar regulamentações, mas sem cometer 
excessos, como teria ocorrido nos Estados 
Unidos, em 2007, com o impacto de um es-
cândalo (a promiscuidade entre tomadores 
de decisão e o lobista Jack Abramoff, histó-
ria que acabou nas telas com Kevin Spacey 
como protagonista de Casino Jack, de 2010). 
Segundo o executivo, no mercado america-
no, passaram a ser exigidos relatórios semes-
trais de temas tratados e despesas realizadas, 
além de outras obrigações, levando as em-
presas a criar departamentos especializados 
para o cumprimento dessas determinações.

Os estudos posteriores mostraram que 
houve queda no número de profissionais 
registrados para fazer o lobby regular, mas 
os investimentos na área continuaram cres-
cendo, comprovando que os interessados 
teriam buscado vias alternativas para driblar 
a legislação excessivamente severa no país, 
que tem a atividade regulamentada desde 
1946, por meio do Lobbing Act.

A palavra “lobby” como acepção das re-
lações institucionais e governamentais, aliás, 
teria surgido do hábito do presidente dos Es-
tados Unidos Ulysses Grant (1869-1877) de 
descansar após o jantar no lobby de um fa-
moso hotel de Washington. As pessoas que 
precisavam ter um contato com o presidente 
aproveitavam aquelas oportunidades para 
tentar resolver seus problemas.

Para outro advogado, Antonio Carlos 
Gonçalves, sócio do escritório Demarest 
Advogados e coordenador do Comitê de 
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Chico santos
comunicacao@amchamrio.com

Relações Governamentais do Centro de Es-
tudos das Sociedades de Advogados – Cesa, 
foi a falta de regulamentação da atividade 
que desaguou nas investigações da Lava Jato. 
“É uma atividade [o lobby] que precisa ser 
regulamentada porque é necessária à socie-
dade brasileira”, diz.

Gonçalves afirma que, dentro de parâ-
metros éticos e transparentes, a apresenta-
ção de novos estudos e sugestões apoiadas 
em trabalhos científicos, seja por empresas, 
entidades, grupos sociais ou profissionais 
credenciados, irá contribuir para a quali-
dade das decisões a serem tomadas pelos 
agentes públicos.

Ele avalia, também, que a criação de um 
marco legal para essas ações contribuirá 
para catalisar os interesses envolvidos nos 
diversos temas legais, contribuindo para 
tornar mais ágil a atividade congressista no 

País. Para o especialista, a CGU está plena-
mente aparelhada para ser o órgão regula-
dor e fiscalizador das relações institucionais 
e governamentais no Brasil.

O cientista político Carlos Melo, profes-
sor e pesquisador do Insper, é outro a defen-
der a regulamentação do lobby como forma 
de evitar que “uma parcela preponderante 
de relações obscuras venha a comprometer 
o conjunto”, realçando que, tradicionalmen-
te, no Brasil, o relacionamento público-pri-
vado “nunca foi saudável nem transparente”, 
refletindo a cultura patrimonialista que his-
toricamente assola o Estado brasileiro.

“É como um jogo. Suponhamos que 
duas empresas queiram fornecer o mesmo 
produto para o Estado. Uma é transparente 
e a outra, não. A segunda oferece jantares, 
favores e, no fim, ganha a disputa. A em-
presa que perdeu passa a fazer o mesmo, 
obedecendo a uma lógica perniciosa. Todos 
perdem, exceto o agente público corrupto. E 
o jogo fica cada vez mais caro”, analisa.

É para quebrar essa lógica que o pesqui-
sador do Insper defende a regulamentação 
desse relacionamento público-privado. “As 
relações têm que ser feitas à luz do dia, com 
regras claras, partindo do pressuposto de 
que ter interesses é legítimo, não é pecado.” 
Melo explica que o resultado desse relacio-
namento será bom se atender simultane-
amente aos interesses do demandante, do 
Estado e da sociedade em geral. Ele teme, 
no entanto, que, na atual conjuntura, o tema 
não tenha a prioridade devida.

Para outro especialista, Michael Mohal-
lem, professor da Faculdade de Direito da 
FGV no Rio de Janeiro – FGV Direito Rio, o 
que há de positivo nos recentes esforços para 
a regulamentação do lobby é que os legislado-
res parecem dispostos a levar adiante projetos 
definindo regras básicas e deixando os aper-
feiçoamentos na legislação para o futuro.

Segundo ele, a tradição é de que projetos 
antigos levem tanto tempo tramitando que 
acabam perdendo a atualidade. Ele cita um 
projeto de 1990 de autoria do ex-senador 
pernambucano Marco Maciel. Para Mohal-
lem, o mais importante na regulamentação 
nem é determinar a nomenclatura da pro-
fissão, mas “definir, com amplitude, as ativi-
dades e os limites que deverão caracterizar 
o lobby”. Entre outras vantagens do regra-
mento, o professor da FGV ressalta a possi-
bilidade de dar transparência às agendas dos 
tomadores de decisões públicas.



UNIDADE BARRA DA TIJUCA

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

UNIDADE BOTAFOGO

www.medriocheck-up.com.br
 agenda@medrio.com.br

facebook.com/medriocheckup

CENTRAL DE AGENDAMENTO
(21) 2546 3000

SEMPRE À FRENTE

CHECK-UP
COMPLETO EM 
UMA MANHÃ 

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

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

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

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

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

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

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

Conforto e privacidade é o que você vai encontrar nas
duas unidades da MED•RIO CHECK-UP.

Disponível na 

Disponível no 
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Para acompanhar o cenário nacional e internacional, marcado 
por mudanças políticas e econômicas, os dez comitês e dois 

subcomitês da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro 
(AmCham Rio) definiram os temas prioritários para 2017. Eles nor-
tearão o planejamento dos comitês e resultarão no desenvolvimento 
de ações e eventos ao longo do ano, a fim de estimular o relaciona-
mento empresarial, o debate e o diálogo com o poder público. 

O Programa de Regularização Tribu-
tária – PRT, que incentiva a renego-

ciação de dívidas fiscais pelo parcelamen-
to de tributos federais, foi tema de debate 
promovido pelo Subcomitê Tributário da 
Câmara de Comércio Americana do Rio 
de Janeiro (AmCham Rio), dia 22 de fe-
vereiro, com a presença de Gerson Stocco, 
presidente do subcomitê.  

A Medida Provisória 766/17, que ins-
tituiu o programa, tem mais de 300 suges-
tões de emenda. A principal diferença em 
relação ao Refis é que ela permite renego-
ciar dívidas vencidas até 30 de novembro 
de 2016, usando créditos de incentivos ou 
prejuízos fiscais. Para Leila Caldas, sócia 
do escritório Mac Dowell Advogados e 

moderadora do evento, a excessiva buro-
cracia do programa pode afetar a adesão. 

Já para o subprocurador João Henrique 
Chauffaille Grognet, da Procuradoria-Re-
gional da Fazenda Nacional, o PRT traz se-
gurança jurídica. “Qualquer país sério precisa 
se preocupar com a responsabilidade fiscal 
do contribuinte”, disse. Grognet considera 
a medida ousada, se comparada a países da 
Organização Para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico. O advogado Yan Moli-
na, do escritório Gaia, Silva, Gaede & Asso-
ciados Advogados, confia que a medida será 
boa tanto para a Fazenda como para os con-
tribuintes. “Apesar da pressão no Congresso 
para mudar a finalidade da medida, ela deve-
ria manter o objetivo”, disse. 

Cerimônia de posse  
da AmCham Rio será 

no dia 24 de abril
O evento mais tradicional da Câ-

mara de Comércio Americana do Rio 
de Janeiro (AmCham Rio) já tem data 
para acontecer: 24 de abril. A cerimô-
nia de posse vai reunir, em um almoço, 
os executivos que irão compor o comi-
tê executivo e a diretoria da câmara 
para o biênio 2017-2018. A solenidade 
também terá a presença de autorida-
des e convidados de honra.

news

thaiza Pauluze 
thaizapauluze@amchamrio.com

Comitês da AmCham Rio decidem prioridades para 2017

programa permite a empresas 
regularizar dívidas tributárias

Aumento da eficiência energética,  
atração de eventos internacionais  
e inovação estão entre os objetivos

O tradicional evento de networking da Câmara de Comércio 
Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) ganhou um 

novo formato: o Sunset. Mais descontraída e ao entardecer, a primei-
ra edição, dia 9 de fevereiro, reuniu 45 representantes de empresas 
associadas e autoridades, entre elas o superintendente do Centro do 
Rio, Marcelo Rotenberg, e o coordenador da Coordenadoria Espe-
cial da Diversidade Sexual – Ceds, Nélio Georgini.

O cenário, outra novidade, ficou por conta da parceria com o 
AC Hotel Rio, cujo terraço tem uma vista espetacular para o Por-
to Maravilha. João César Lima, vice-presidente da AmCham Rio, 
deu as boas-vindas aos executivos, reforçando o papel da câmara de 
fomentar o encontro entre empresas e proporcionar potenciais ne-
gócios. Agradeceu também ao hotel, recém-associado, e a Francisco 
Javier Lasso Bucheli, gerente-geral do empreendimento. 

Com uma carta variada de petiscos, o hotel criou dois drinques 
especialmente para o evento: o Banana Daiquiri e o Bacardi Tropical. 
O momento de descontração e negócios agradou os participantes, e 
a proposta da AmCham Rio é promover outras edições em 2017. 

Além do AC Hotel, do Consulado-Geral dos Estados Unidos, 
da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e da Superin-
tendência do Centro do Rio de Janeiro, estiveram presentes repre-

Novo evento de networking 
da AmCham Rio 

Sunset networking é aposta para empresas 
associadas fazerem negócios 

Procuradoria explicou medida em evento na AmCham Rio

ASSUnTOS JURíDICOS
• Compliance
• Segurança jurídica
• Reforma trabalhista

SUBCOMITê DE PROPRIEDADE InTELECTUAL
• Apoio ao INPI no desenvolvimento do 

ambiente de negócios para empresas
• Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri
• Transferência de tecnologia 
• Projeto de lei de proteção aos dados pessoais

SUBCOMITê TRIBUTáRIO 
• Incentivos fiscais
• Base Erosion and Profit Shifting – Beps
• eSocial
• Transfer pricing

EnERGIA
• Exploração e produção de gás natural: 

premissas e ações do governo  
(programa gás Para Crescer)  
e interesses das empresas

• Aumento da eficiência energética no Brasil: 
processos, prazos, licenças e entregas

• Descomissionamento de plataformas
• Tributos e aspectos legais de contratos

MARkETInG
• Sustentabilidade
• Engajamento do público interno
• Marketing digital: redes sociais, métricas, 

influenciadores e e-mail marketing

MEIO AMBIEnTE
• Conversão de multa em prestação  

de serviços ambientais
• Climate bonds 
• Licenciamento ambiental
• Descomissionamento para óleo e gás

RECURSOS HUMAnOS
• Produtividade e cenários trabalhistas
• Inovação
• O cenário previdenciário e as consequências  

para a gestão de RH

RESPOnSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
• Desafios de sustentabilidade nas empresas
• Sustentabilidade colaborativa
• Diálogo e engajamento com stakeholders

SAúDE
• Compliance em health care 
• Medicina focada no estilo de vida  

do homem moderno
• Planos de seguro-saúde: propostas inovadoras
• Computação cognitiva e saúde

SEGUROS, RESSEGUROS E PREVIDênCIA
• Tendências digitais para o mercado segurador
• Projeto de criação do Polo Regional de Resseguro
• Aproximação do mercado segurador com o cliente

TECnOLOGIA DA InFORMAçÃO E COMUnICAçÃO
• Inteligência artificial
• Blockchain
• Melhorias no ambiente de negócios para  

startups de tecnologia
• Compras governamentais: adoção de cloud  

por órgãos públicos

TURISMO E nEGóCIOS
• Atração de eventos internacionais para o  

Rio de Janeiro: congressos, feiras e exposições
• Apoiar o incentivo fiscal na vinda de congressos
• Promoção do Rio de Janeiro nos EuA – estímulo  

a ações, investimentos e fomento do turismo
• Segurança pública
• Incentivar a extensão da isenção de visto para 

turistas estrangeiros, com foco nos EuA
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sentantes das novas empresas associadas 
da câmara: Delta Air Lines, iBlue Consul-
ting, MailerWeb, Milano e Plan Idiomas. O 
evento também teve participação de Algar 
Telecom, Bradesco Seguros, Case Benefí-
cios e Seguros, CBRE Consultoria, Emdoc, 
GInter Transportes Internacionais, ID Pro-
jetos Educacionais, Imagem Corporativa, 
Interfreight, Irko, JW Marriott, Kallas Porto 
Maravilha, Mundivisas, Nasajon Sistemas, 
PUC, PwC, Radix, Transportes Carvalho e 
Vita Check-up Center.
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As redes sociais são, cada vez mais, uma 
ferramenta de comunicação fundamen-

tal para qualquer empresa. Extremamente 
populares no Brasil, são estratégicas para 
firmar laços e estreitar relações com os 
diversos públicos. Importante canal de 
comunicação com consumidores e clientes, 
as redes sociais têm desafios como: rapidez 
na identificação dos problemas, eficiência 
nas respostas e conteúdo de qualidade. A 
imagem real deve refletir a que é transmiti-
da nas mídias sociais, sob pena de os consu-
midores se sentirem enganados. 

Um planejamento bem-feito, envolven-
do diferentes áreas da empresa, é essencial. 
O que atrai as pessoas e mantém as relações 
ativas é o bom conteúdo: informativo, diver-
sificado e criativo. A qualidade das posta-
gens é decisiva para o engajamento, além de 
potencializar o crescimento, melhorar a 
imagem e aproximar os consumidores. Os 
seguidores precisam perceber que estão 
conversando com a empresa. Imagens ins-
piradoras, arte bem-feita e campanhas cria-
tivas também contribuem para um relacio-
namento de sucesso. 

Cada vez mais exigentes, curiosos e bem 
informados, os seguidores querem interagir 
e ser ouvidos, respeitados e valorizados. 
Assim, sentem-se estimulados a opinar, 
enviar sugestões e críticas. Para evitar desin-
teresse, a linguagem deve ser adequada ao 
perfil e à faixa etária do público.  

Entre os benefícios de uma atuação 
competente e planejada nas redes sociais 
estão: aproximação dos seguidores, que 
podem se tornar clientes, fidelização dos 
públicos e criação de laços duradouros e 
estáveis, além de um diálogo franco e per-
manente. E o melhor: o investimento para 
se obter bons resultados nas mídias sociais 
é considerado baixo.

redes sociais: é preciso saber usá-las

Noel De siMoNe_pRESIDENTE DO COMITê DE MARkETINg E SóCIO DA CASA DA CRIAçãO

as redes sociais são 
essenciais no gerenciamenTo 

de crises

opinião

As redes sociais não são um espaço livre 
de problemas. Pelo contrário, são essenciais 
no gerenciamento de crises, sejam as surgi-
das a partir delas ou as nascidas no ambien-
te real. O primeiro passo é identificar o pro-
blema, mapear e entender a situação. 
Somente então, elaborar um plano de ação 
a fim de minimizar efeitos com rapidez e 
eficiência. Muitas crises surgem porque 
uma denúncia ou reclamação foi ignorada e 
o autor não viu seu problema ser valorizado 
como deveria. A maioria das crises pode ser 
prevenida pela atuação firme e competente 
de um comitê de crise, integrado por diri-
gentes e por áreas estratégicas como comu-
nicação e relacionamento com o cliente, 
além da área na qual surgiu o problema. 

Não basta monitorar o que se fala sobre 
seus produtos, ações e/ou eventuais ruídos 
de comunicação ou falhas. É importante 
observar os detalhes: o que se fala? Com que 
objetivo? As entrelinhas. O histórico do 
seguidor com a empresa. A questão pode 
ser resolvida com o representante da empre-
sa ouvindo o cliente, mostrando atenção, 
respeito e consideração? Feito esse trabalho, 
é possível, após alguns meses, entender os 
anseios de diferentes públicos e atendê-los. 

Um monitoramento cuidadoso, identi-
ficando tendências e potenciais focos de 
crise, pode prevenir problemas de relacio-
namento. A rapidez na identificação e no 
atendimento ao internauta pode evitar que 
ele volte a atacar a empresa. É fundamental 
ouvir, trocar, conversar, comunicar-se com 
as pessoas. 

QUEM MAIS ENTENDE AS SUAS DEMANDAS.

IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA
descomplicado é com a DPC.

QUEM MAIS ENTENDE A COMPLEXA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

Na DPC, você conta com a expertise de especialistas tributários, sempre atualizados com as últimas 
alterações e exigências fiscais, prontos para lhe atender com excelência técnica, sigilo absoluto e o apoio 
de uma forte estrutura de segurança da informação.

QUEM MAIS ENTENDE AS SUAS DEMANDAS.
QUEM MAIS ENTENDE A COMPLEXA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

Na DPC, você conta com a expertise de especialistas tributários
alterações e exigências fiscais, prontos para lhe atender com 
de uma forte estrutura de segurança da informação.

O prazo já se aproxima!

Consulte nossos especialistas.

IRPF 

Contabilidade • Impostos • Departamento Pessoal • Obrigações Acessórias • Consultoria Tributária • Gestão Financeira • 
Gestão de RH • Consultoria Trabalhista e Previdenciária • SISCOSERV/BACEN • Mapeamento de Processos • Gestão Documental • 
Projetos de TI • Paralegal • Pessoa Física 

Seja para cuidar das suas obrigações fiscais como pessoa física ou assessorar sua empresa 
no suporte a executivos ou expatriados, conte com a DPC.

Parceiros:

Siga-nos no

• Consultoria e elaboração de estudos técnicos
• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e "Carnê-leão”
• Declaração de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País
• Declaração de Bens no Exterior ao BACEN
• Acompanhamento de notificação fiscal e processos administrativos

• Imposto sobre Ganho de Capital e Ganho Líquido em Renda Variável
• Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITD)
• Equalização de impostos
• E-social para empregados domésticos

dpc@dpc.com.br (21) 3231-3700/(11)3330-3330www.dpc.com.br

Rio de Janeiro - São Paulo - Macaé
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Novos Sócios

iBlue Consulting Ltda.
Angelo Rafael D’Alessandro 
PMP – Diretor de novos negócios
Av. Presidente Wilson, 210, grupo 615
Centro – 20030-021
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2533-7921
rafael@iblueconsulting.com.br
iblueconsulting.com.br

Mac Dowell Leite de Castro Advogados
Allen Dale Moreland 
Sócio
Rua Lauro Muller, 116, sala 606  
Torre Rio Sul
Botafogo – 22290-160
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3553-7772
allen.moreland@macdowelladvogados.com.br
macdowelladvogados.com.br

Comercial Milano Brasil Ltda.
Hugo Pierre Furtado
Gerente Comercial
Estrada Velha do Pilar, 1.083
Figueira – 25230-610
Duque de Caxias – RJ
Tel.: (21) 3527-8797/(21) 99156-5657
hugo.pierre@milanobrasil.com.br
milanobrasil.com.br

Talenses Rio de Janeiro Consultoria 
em Recursos Humanos
Paulo Moraes
Sócio
Praia de Botafogo, 501, 1° andar, 
edifício Mourisco
Botafogo – 22250-040
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2546-9939
paulo.moraes@talenses.com
talenses.com

Colliers International do Brasil 
Consultoria
Marcia Fonseca
Diretora Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 63, sala 2.809
Centro – 20031-003
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2524-4242
marcia.fonseca@colliers.com
colliers.com.br

MailerWeb
Rogério Carrasqueira
CIO
Rua Haddock Lobo, 210, sala 1.016
Tijuca – 20260-142
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 4042-1840
rogerio.carrasqueira@mailerweb.com.br
mailerweb.com.br
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overview
Brasil crescerá apenas 0,2% em 2017,  
de acordo com Fmi
O fundo Monetário Internacional – fMI, ao divulgar 
previsões para o ano, mostrou pessimismo em relação 
ao Brasil. A estimativa, feita em janeiro, é de um 
crescimento de apenas 0,2% da economia nacional – 
percentual que pode ser considerado estatisticamente 
uma estabilização, e não um crescimento. O número 
representa uma revisão para baixo, pois o fMI tinha, 
em outubro de 2016, previsto alta de 0,5% da economia 
brasileira em 2017. para 2018, as estimativas se 
mantiveram em 1,5%. No entanto, para o fMI, o 
cenário está mais incerto, pois não há muita clareza 
das medidas econômicas que serão tomadas pelo novo 
presidente americano, Donald Trump.

entre ceos brasileiros, 57%  
preveem crescimento este ano
Os principais líderes empresariais brasileiros estão 
otimistas em relação ao crescimento dos negócios: 
57% acreditam que o faturamento irá se expandir 
nos próximos 12 meses. O percentual é mais que o 
dobro dos 24% que previam expansão em 2016 e 19 
pontos percentuais maior do que a média entre os 
cerca de 1.400 CEOs entrevistados no mundo, pela 
“20ª pesquisa global” com CEOs da pwC. Os líderes 
brasileiros também demonstram mais otimismo 
quanto ao cenário global de negócios: 43% preveem 
crescimento econômico em 2017. questionados sobre 
quais países, excluindo o Brasil, são mais importantes 
para os negócios, 67% responderam Estados Unidos, 
43%, China, e 26%, Argentina.

jw marriott rio inaugura food truck  
na cobertura do hotel 
O JW Marriott Rio de Janeiro já oferece uma vista 
para toda a praia de Copacabana e para dois dos 
principais pontos turísticos da cidade: o pão de 
Açúcar e o Cristo Redentor. A cobertura do hotel 
dispõe, agora, do Moonlounge Truck. Inaugurado 
em fevereiro, é o primeiro food truck no terraço 
de um hotel cinco estrelas e reúne um cardápio 
com variadas opções de sanduíches, batatas 
aromatizadas, mandioquinha e coquetéis.

iBm comemora centenário no Brasil
A International Business Machines – IBM chegou  
ao Brasil, em 1917, para organizar e executar o  
Censo de 1920. foi a primeira filial fora dos  
Estados Unidos, seis anos após sua fundação.  
A trajetória da IBM inclui participação no projeto  
que levou o homem à lua, na criação dos códigos  
de barra e no primeiro sistema distribuído online  
para agendamento de passagens aéreas.  
A empresa, segundo a fortune, é a 18ª maior 
companhia dos EUA e a sétima mais lucrativa. 

VICE-PRESIDEnTE  
DOS EUA E TEMER  
COnVERSAM SOBRE  
RELAçÃO BILATERAL

O vice-presidente dos Estados Uni-
dos, Mike Pence, ligou para o presidente 
Michel Temer em fevereiro para discutir 
formas de fortalecer a relação bilateral e 
interesses comuns que estimulem a cria-
ção de empregos e o crescimento econô-
mico. Ambos reafirmaram a importância 
de valores como o respeito às instituições 
democráticas e ao Estado de Direito. Em-
bora não tenha havido menção a uma vi-
sita oficial de Donald Trump ao Brasil, foi 
discutido um cronograma de encontros 
entre as equipes econômicas para incre-
mentar o comércio entre os dois países. 

United Airlines lança nova 
classe executiva 
Dormir é a prioridade para os viajantes 
internacionais da classe executiva. Essa 
foi a conclusão da United Airlines após 
12 mil horas de pesquisa com centenas 
de clientes e funcionários. para atender 
a essa demanda, a companhia criou uma 
nova classe executiva: a United polaris. 
A fim de assegurar o conforto no sono, 
as suítes individuais, semelhantes a um 
casulo, têm divisórias de privacidade 
eletrônicas, iluminação ambiente e roupa 
de cama personalizada. O serviço, que 
inclui refeições assinadas por chefs 
e lounges em aeroportos, vai atender 
clientes de rotas intercontinentais a 
partir dos EUA. São mais de 330 destinos, 
em 50 países, incluindo o Brasil.
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COMITê EXECUTIVO
PRESIDENTE 
Rafael Sampaio da Motta_CEO,  
grupo Case Benefícios e Seguros

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

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

3º. VICE-PRESIDENTE 
Luiz Fernando Bertoncello_Vice-presidente sênior 
de Operações e COO, Prudential do Brasil

DIRETOR-SECRETáRIO 
Helio Blak_ Diretor-presidente, Integridade 
Consultoria

DIRETOR FINANCEIRO 
Manuel Domingues e Pinho_Presidente, 
Domingues e Pinho Contadores

CONSELHEIRO JuRÍDICO 
Luiz Claudio Salles Cristofaro_Sócio, Chediak 
Advogados

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

PRESIDEnTES DE HOnRA
Sergio Amaral_Embaixador do Brasil nos EuA

Peter Michael Mckinley_Embaixador dos EuA  
no Brasil

PRESIDEnTES DE COMITêS
Assuntos Jurídicos – Julian Chediak_Sócio, 
Chediak Advogados

Propriedade Intelectual –  
Andreia de Andrade Gomes_Advogada, 
TozziniFreire Advogados

Tributário – Gerson Stocco_Sócio, gaia, 
Silva, gaede & Associados Advogados

Energia – Manuel Fernandes_Sócio, kPMg

Marketing – noel De Simone_Sócio,  
Casa da Criação               

Meio Ambiente – kárim Ozon_Sócia,  
Chediak Advogados

Recursos Humanos – Claudia Danienne Marchi_
CEO, Degoothi Consulting

Responsabilidade Social Empresarial –  
Silvina Ramal_Sócia, ID Projetos Educacionais

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

Seguros, Resseguros e Previdência –  
Acacio Queiroz

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

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

INICIATIVAS

grupo de Trabalho de óleo e gás –  
Ana Lopes  _ Relações governamentais e Públicas, 
Chevron Brasil

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

Relações governamentais – João César Lima_ 
Co-CEO, grupo Case Benefícios e Seguros

DIRETORES
Adriano Bastos_Diretor Executivo, gE óleo & gás

Alexandre de Botton_Sócio-diretor, korn Ferry

Antonio Carlos Worms Till_Presidente,  
Vita Check-up Center

Carlos Affonso S. d’Albuquerque_CEO, Valid

Carlos Eduardo Sarkovas_Diretor Executivo, 
Bradesco Seguros

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

Fábio Maia _Diretor Comercial, Amil

Fernanda Leitão_Tabeliã, 15º Ofício de Notas

Gilberto Ururahy_Diretor Médico,  
Med-Rio Check-up

Helio Blak_Diretor-presidente, Integridade 
Consultoria

Italo Mazzoni_Presidente, Ibeu

João César Lima_Co-CEO, grupo Case Benefícios 
e Seguros

José Alberto Benamor_Diretor, Citibank

José Firmo_Vice-presidente sênior, Seadrill 

Luis Carlos Patrão novo_Sócio, TMF group

Luiz Claudio Salles Cristofaro_Sócio,  
Chediak Advogados

Luiz Fernando Bertoncello_Vice-presidente sênior 
de Operações e COO, Prudential do Brasil

Manuel Domingues e Pinho_Presidente, 
Domingues e Pinho Contadores

Manuel Fernandes_Sócio, kPMg

Mauricio J. Vianna e Silva_CEO,  
MJV Technology & Innovation

noel De Simone_Sócio, Casa da Criação

Patrício Marques Roche_Sócio, PwC

Pedro Paulo Pereira de Almeida_Vice-presidente, 
IBM Brasil

Rafael Sampaio da Motta_CEO,  
grupo Case Benefícios e Seguros

Rafael Sauer Eisenberg_Diretor,  
Amsterdam Sauer

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

Roberto Simões_CEO, Odebrecht óleo & gás

Sérgio de Oliveira Duarte_Presidente,  
Vitalis Indústria de Alimentos

Solange Zaquem_Diretora Comercial  
da SulAmérica Seguros

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

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

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

| gabriella lcaza | gilberto Duarte Prado | gilson 

Freitas de Souza | Henrique Rzezinski | Ivan 

Ferreira garcia | João César Lima | Joel korn | José 

Luiz Silveira Miranda | Luiz Fernando Teixeira Pinto 

| Omar Carneiro da Cunha | Peter Dirk Siemsen | 

Roberto Prisco Paraíso Ramos | Robson goulart 

Barreto | Ronaldo Camargo Veirano | Rubens 

Branco da Silva | Sidney Levy

DIRETORIA AMCHAM ESPíRITO SAnTO

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

VICE-PRESIDENTE 
Fabio Brasileiro_Diretor, Vale S.A.

DIRETORES

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

Carlos Fernando Lindenberg neto_Diretor,  
Rede gazeta

João Carlos Pedrosa da Fonseca_Superintendente, 
Rede Tribuna

Márcio Brotto Barros_Presidente, Bergi Advocacia

Marcílio Rodrigues Machado_Negócios 
Internacionais

Marcos Guerra_Presidente, Findes

Maria Alice Paoliello Lindenberg_Relações 
governamentais

Ricardo Vescovi Aragão_Presidente, Samarco 
Mineração

Rodrigo Loureiro Martins_Advogado, sócio 
principal, Advocacia Rodrigo Loureiro Martins

Simone Chieppe Moura_Diretora-geral, 
Metropolitana Transportes e Serviços

Victor Affonso Biasutti Pignaton_Diretor,  
Centro Educacional Leonardo da Vinci
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