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A posse da nova diretoria da AmCham Rio e as prioridades para os próximos
dois anos são o tema da reportagem de Capa desta edição. Em entrevista, o
novo presidente, Pedro Almeida, destaca a importância de, em momentos de
mudança nos cenários político e econômico, alavancar o papel da instituição
como agente promotor de negócios. Na cerimônia de posse, no Copacabana
Palace, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o crescimento
econômico, como mostra a reportagem de Natanael Damasceno.
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Em Conexão Global, o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, P.
Michael McKinley, dá entrevista exclusiva ao jornalista Carter Anderson, da
Brazilian Business, e, ao falar sobre oportunidades nas relações bilaterais, afirma
que uma das prioridades é intensificar o comércio entre Brasil e EUA. As relações comerciais entre os dois países foram destaque também no encontro promovido pela AmCham Rio com John Andersen, do Departamento de Comércio dos EUA. Os tópicos abordados na reunião estão na seção Amcham News.
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A visão do ministro Luís Barroso, do STF, e de especialistas sobre o impacto da
segurança jurídica no ambiente de negócios é o tema da reportagem especial
de Chico Santos. O especial traz ainda a Opinião da diretora do Centro de
Estudos em Regulação e Infraestrutura, da FGV, Joisa Dutra, sobre o efeito da
segurança jurídica nos investimentos em infraestrutura.
No momento em que o Congresso discute as reformas trabalhista e da Previdência, o advogado Bruno Tocantins, membro do Comitê de Assuntos Jurídicos da AmCham Rio, avalia, também em Opinião, os novos tempos na
relação de trabalho.
Bruno Schwartz, diretor do Conselho Empresarial Brasil-EUA, destaca, na
coluna From the Usa, a importância das associações de empresas para promover o crescimento econômico. E na coluna Perfil, o diretor médico da
Med-Rio, Gilberto Ururahy, fala da importância da medicina preventiva na
segurança empresarial.
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Novas oportunidades

DIVULGAÇÃO

É

6_Edição 300_abr/mai/jun 2017

uma honra assumir a presidência da Câmara de Comércio Americana do
Rio de Janeiro (AmCham Rio) e, também, uma grande responsabilidade.
A cerimônia de posse da nova diretoria, realizada em 12 de maio, no Copacabana Palace, com 240 convidados – autoridades, mantenedores, associados,
executivos e instituições parceiras – dá uma dimensão da relevância da câmara.
O cenário é desafiador. O ano de 2016 foi difícil, com grandes mudanças
para o Rio e o País, mas acredito que os desafios trazem também grandes oportunidades. É nesses momentos que o papel da AmCham Rio ganha importância, pois as mudanças no cenário econômico e político reforçam a necessidade
de mais diálogo, criatividade e parceria na busca de soluções.
Estou confiante de que os próximos dois anos serão de reconstrução. As
perspectivas de inflação baixa e de queda de juros são sinais positivos, assim
como as reformas trabalhista e da Previdência. Temos o compromisso de fomentar a melhoria do ambiente de negócios, promover a aproximação e a troca
de ideias entre os setores público e privado, em prol do desenvolvimento do Rio
e do País, e aprimorar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. As
prioridades para o biênio 2017-2018 refletem esse compromisso.
No segmento de óleo e gás, temos atuado fortemente, mas é preciso avançar
ainda mais se queremos atrair novos investimentos. Com o apoio do Brazil-U.S.
Business Council, estamos dialogando com a Agência de Proteção Ambiental
– EPA dos Estados Unidos para estimular a troca de informações entre os dois
países, a fim de aprimorar legislação e protocolos. O trabalho é grande, mas
estamos confiantes, pois as novas rodadas de licitação e o aumento da flexibilidade são bons sinais, que nos estimulam a continuar nesse caminho.
Outra prioridade é o segmento de turismo e entretenimento, uma vocação
do Rio. Estamos dialogando com a Secretaria de Estado de Turismo, a Riotur, o
Rio Convention & Visitors Bureau e também com o consulado americano. Queremos estender a isenção de visto por dois anos para os EUA, a fim de estimular
o turismo de lazer e de negócio. A indústria criativa é outra vocação do Rio e
merece ser estimulada. Pretendemos atrair produtores internacionais para que
escolham o Rio como locação e vamos promover o debate e a troca de ideias
entre produtores, distribuidores e principais instituições do segmento.
Em todas as prioridades, a segurança jurídica é fator primordial. Nosso Comitê de Assuntos Jurídicos tem atuado – e continuará a atuar intensamente –
em favor da transparência e de regras claras no ambiente de negócios.
Acredito cada vez mais na importância do diálogo: entre empresas privadas
e a administração pública, entre setores da sociedade e entre Brasil e Estados
Unidos. Por isso, não posso deixar de destacar a parceria com a embaixada e o
consulado americano na tarefa de favorecer o crescimento econômico entre os
dois países. Muito já foi feito, mas ainda há muito a fazer. O momento de transição que o País atravessa exige ações coordenadas. A AmCham Rio se qualifica
como agente de transformação e interlocutor essencial para a implementação
de estratégias de negócios no Rio de Janeiro.
Desde que entrei na câmara, há oito anos, percebi o quanto nos fortalecemos quando reunimos executivos, empresários e profissionais de diferentes
formações e distintas escolas de gestão para trabalhar em torno de objetivos
comuns. Por maior que seja, uma empresa ou entidade setorial dificilmente
terá tamanha diversidade de cultura empresarial e visão de negócios como
existe na Amcham Rio.
Que possamos atuar e crescer juntos. 

CONEXÃO GLOBAL

“Intensificar comércio
bilateral com o Brasil
é prioridade”
embaixador dos Estados Unidos no Brasil, P. Michael
McKinley, assumiu o posto em janeiro deste ano com a
confiança de que os dois países podem estreitar ainda mais
as relações e intensificar o comércio bilateral, além de aumentar a
colaboração em áreas sensíveis, como segurança, combatendo nas
fronteiras o tráfico de drogas e de pessoas. “Nos próximos meses,
com certeza teremos uma série de oportunidades para um diálogo
de alto nível sobre a melhor forma de trabalhar para alcançar os objetivos conjuntos de geração de emprego e crescimento econômico”,
diz McKinley, frisando que a orientação do governo Trump é “garantir a eliminação de barreiras ao comércio livre e justo”.
Em relação ao momento vivido hoje no Brasil, o embaixador ressalta que os EUA apoiam a “consolidação das instituições democráticas brasileiras” e os “esforços para acabar com
práticas corruptas”, assim como realça a disposição do governo
Temer em aprovar reformas que garantam uma “recuperação
econômica sustentável”. Para melhorar o atendimento aos brasileiros interessados em vistos de entrada nos EUA, McKinley
disse que o consulado em Porto Alegre deve ser aberto em junho deste ano e o de Belo Horizonte, em 2019. Essas duas novas
representações se somarão às já existentes no Rio, em São Paulo
e no Recife, além da embaixada em Brasília.

Carter Anderson

comunicação@amchamrio.com

P. Michael McKinley:
Brasil e EUA terão, nos
próximos meses, uma
série de oportunidades
para diálogos de alto
nível, a fim de alcançar
objetivos conjuntos de
geração de emprego e
crescimento econômico
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Brazilian Business: Os Estados Unidos são o segundo maior
parceiro comercial do Brasil, com um fluxo de comércio
bilateral de US$ 46 bilhões, segundo dados mais recentes.
Quais as perspectivas de os dois países avançarem em uma
agenda de liberalização comercial e investimentos?
P. Michael McKinley: Somos as duas maiores economias do he-

misfério ocidental. Quando adicionamos o comércio aos serviços,
o valor real do nosso relacionamento comercial vale dezenas de
bilhões de dólares a mais. Nossos fluxos de investimentos bilaterais também são significativos e ajudam a criar empregos e crescimento econômico tanto para os Estados Unidos como para o
Brasil. Podemos fazer mais para expandir nossa relação comercial
bilateral. Ao fazê-lo, é importante ter uma percepção atualizada de
nossa realidade. O presidente Trump pediu que o Departamento
de Comércio dos Estados Unidos fizesse uma análise abrangente
da realidade econômica e dos detalhes dos padrões comerciais dos
Estados Unidos para garantir a eliminação de barreiras ao comércio livre e justo. Nos próximos meses, com certeza teremos uma série de oportunidades para um diálogo de alto nível sobre a melhor
forma de trabalhar para alcançar os objetivos conjuntos de geração
de emprego e crescimento econômico para nosso povo.

ANTONIO SCORZA

O

Embaixador dos EUA
cita segurança e
controle de fronteiras
como áreas em que
os dois países
devem intensificar
esforços conjuntos

McKinley e o presidente da
AmCham Rio, Pedro Almeida

BB: Em dezembro de 2016, a Confederação
Nacional da Indústria, a Câmara de
Comércio Americana do Rio de Janeiro
(AmCham Rio) e a U.S. Chamber of
Commerce entregaram ao ministro
do Desenvolvimento, Marcos Pereira,
propostas de eliminação das tarifas em
todo o comércio entre os dois países em
um período máximo de dez anos. Como o
senhor avalia essa proposta?
MM: A relação comercial entre Estados Uni-

dos e Brasil é profunda e ampla, e há medidas
práticas e de curto prazo que podemos adotar para avançar no diálogo comercial, a fim
de desenvolver essa parceria econômica. O
estudo conjunto divulgado por U.S. Chamber, Confederação Nacional da Indústria e
AmCham Rio reconhece a importância da
nossa relação econômica para alcançar o crescimento. Devemos usar nossos diálogos bilaterais focados no comércio para abordar as barreiras que impedem nossas nações de atingir
o potencial máximo de comércio, incluindo
o diálogo comercial, um acordo bilateral em
nível de subsecretariado entre o nosso Departamento de Comércio e o MDIC. Realizamos
juntos 15 diálogos comerciais nos últimos dez
anos, incluindo a reunião dos dias 8 a 10 de
maio, em Brasília.

BB: Em que áreas há perspectiva de maior avanço no que se
refere à parceria entre Brasil e Estados Unidos?
MM: O Brasil e os EUA têm sido parceiros fortes há muito

tempo. As discussões nos mais altos níveis de nosso governo,
incluindo o telefonema entre o presidente Trump e Temer, em
18 de março, ressaltam a importância que os Estados Unidos
atribuem à rica e multifacetada relação que mantêm com o
Brasil. Esperamos continuar a trabalhar em conjunto para
fortalecer essa relação, inclusive sobre formas de estimular o
crescimento econômico e gerar empregos em ambos os países,
e sobre o compromisso compartilhado de promover a segurança, a democracia e os direitos humanos. Esperamos aprofundar nossa já excelente cooperação com o governo brasileiro em questões de segurança. Nós demonstramos um nível de
cooperação sem precedentes no combate a possíveis ameaças
à segurança na preparação e durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nossos agentes têm trabalhado em conjunto desde
então para ver como continuar a aprender uns com os outros
para melhorar o controle nas fronteiras, estancar o fluxo ilegal
de narcóticos e o tráfico de pessoas.

"HÁ MEDIDAS PRÁTICAS E DE
CURTO PRAZO QUE PODEMOS
ADOTAR PARA AVANÇAR
NO DIÁLOGO COMERCIAL"

Edição 300 Brazilian Business_9

CONEXÃO GLOBAL

FROM THE USA

BB: Como o senhor avalia o papel do
Brasil na América Latina, do ponto de
vista econômico, social e político?
MM: Como a maior economia da Amé-

rica Latina e a segunda maior do hemisfério ocidental, o Brasil desempenha um
papel central em quase todas as questões
de importância na região. O País traz suas
próprias perspectivas e liderança em uma
ampla variedade de questões, incluindo
os apelos pelo retorno ao regime democrático na Venezuela. Nos fóruns internacionais, desde o apoio aos princípios democráticos e aos direitos humanos, até a
liderança ativa em missões de paz como a
do Haiti, o Brasil tem grande peso na definição do diálogo sobre questões-chave na
região e além. Valorizamos a perspectiva
que o País tem a oferecer.
BB: Qual a avaliação que os Estados
Unidos fazem do atual cenário político
e econômico brasileiro?
MM: O Brasil é uma democracia vibran-

te. Apoiamos a consolidação contínua
das instituições democráticas brasileiras
e os esforços para acabar com as práticas
corruptas. Do ponto de vista econômico,
o País atravessou uma terrível recessão
econômica que teve grande impacto sobre
a população, mas agora há sinais encorajadores de recuperação.

"COMO A MAIOR ECONOMIA DA
AMÉRICA LATINA E A SEGUNDA
MAIOR DO HEMISFÉRIO
OCIDENTAL, O BRASIL
DESEMPENHA UM PAPEL
CENTRAL EM QUASE TODAS
AS QUESTÕES DE IMPORTÂNCIA
NA REGIÃO"

BB: O Brasil é um dos países que mais
enviam turistas aos Estados Unidos.
Somente no ano passado, foram 840 mil.
Há iniciativas para diminuir a exigência
e facilitar a concessão de vistos?
MM: A missão dos Estados Unidos no Brasil, in-

cluindo a embaixada e os consulados em São Paulo,
no Rio e no Recife, trabalha arduamente para garantir uma experiência de solicitação de visto tranquila.
A maioria dos brasileiros que solicita um visto em
todo o mundo é aceita e o recebe em questão de alguns dias. A fim de atender ao crescente volume de
requerentes de vistos, há planos em andamento para
abrir um novo consulado dos EUA em Porto Alegre, em junho deste ano, e um consulado em Belo
Horizonte, em 2019. Esperamos que o consulado do
Recife possa se mudar para um espaço novo e maior
no fim de 2018. Um grande número de brasileiros e
americanos viaja entre os dois países, fortalecendo
os laços de amizade e proporcionando importantes
benefícios para as duas nações. Em 2016, pelo 13º
ano consecutivo, o Brasil esteve entre os dez principais países que enviam viajantes para os EUA.
Estatísticas preliminares mostram que mais de 1,1
milhão de brasileiros viajaram para os EUA entre
janeiro e agosto do ano passado.
BB: Qual a sua avaliação em relação ao
papel da AmCham Rio na construção de
parcerias e na melhoria do ambiente de
negócios entre os dois países?
MM: A AmCham Rio desempenha um papel críti-

co, ao promover mudanças positivas no ambiente
de negócios para empresas americanas e brasileiras
que desejam negociar e investir em cada um dos países. A câmara teve papel ativo no apoio a grandes
reformas por meio de fóruns públicos e seminários,
artigos técnicos, estudos e análises abrangentes. Está
apoiando todas as grandes reformas atuais no Brasil, incluindo as reformas tributária, trabalhista e
previdenciária, para estimular o crescimento econômico sustentável, gerar empregos e melhorar a vida
de cada cidadão. No ano passado, a AmCham Rio
celebrou 100 anos de criação. Isso demonstra a força da organização como representante dos negócios
e, talvez o mais importante, a crença de que temos
interesses mútuos que beneficiam as nossas grandes
nações. Dada a capacidade das câmaras de atuar
como uma voz proativa para empresas e seu papel
essencial no fomento de parcerias novas e fortes, a
missão dos Estados Unidos no Brasil se orgulha de
ter uma relação sólida e produtiva com a câmara.

Se parar,
a onda
leva.
Você se preparou para
aumentar a eficiência do seu
negócio em meio aos desafios?
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Nova diretoria
da AmCham Rio
toma posse no
Copacabana Palace

No evento, ministro da Fazenda
fala do crescimento da
economia e o novo presidente
da instituição, Pedro Almeida,
destaca prioridades dos
próximos dois anos.
Natanael Damasceno

comunicação@amchamrio.com
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O

executivo Pedro Paulo Pereira de Almeida, vice-presidente da
IBM América Latina, tomou posse como presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio)
para o biênio 2017-2018. Em cerimônia realizada no Copacabana Palace, dia 12 de maio, ele assumiu o posto com a nova diretoria, sucedendo
Rafael Sampaio da Motta, CEO do Grupo Case Benefícios e Seguros.
Participaram da cerimônia o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles;
o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, P. Michael McKinley; o
prefeito Marcelo Crivella; e o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Oddone.
Diante das intensas mudanças nos cenários nacional e global, um
dos objetivos da nova gestão será reforçar o papel da AmCham Rio
como entidade de excelência no fomento do ambiente de negócios. Foi
o que afirmou Pedro Almeida: "Sabemos que o cenário é desafiador. O
ano de 2016 foi muito difícil, com grandes mudanças para o Rio, o País
e o mundo. Mas acredito que os desafios podem trazer grandes oportunidades. É nesses momentos que a AmCham Rio se mostra ainda mais
relevante. As mudanças no ambiente de negócios reforçam a necessidade de diálogo, criatividade e parceria na busca de soluções". O novo presidente ressaltou, ainda, sua confiança na recuperação da economia: "A
perspectiva de uma inflação baixa e a queda significativa dos juros são
sinais positivos, assim como os projetos de reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso. Tudo isso contribuirá significativamente para o desenvolvimento e a geração de empregos", concluiu.

O ministro da Fazenda, que levou ao evento uma mensagem de otimismo, afirmou que as medidas em curso já trouxeram mais estabilidade ao cenário econômico. Além das reformas, Henrique Meirelles citou
a emenda constitucional que estabeleceu um teto para os gastos públicos como exemplos de ações que estão levando o País a um novo ciclo
de crescimento sustentável. “A economia começa a melhorar. Tivemos
crescimento forte e positivo no primeiro trimestre do ano, embora isso
ainda não tenha se refletido na geração de empregos", declarou, acrescentando que a economia brasileira está entrando no eixo e voltando ao
normal: “As condições estão dadas e cabe aos empresários investir. Estamos falando com investidores do mundo inteiro, o interesse é grande e,
com o tempo, isso refletirá no bem-estar da população”.
Entre as prioridades da nova gestão, Pedro Almeida destacou ações
no segmento de óleo e gás, a promoção do turismo na cidade, a defesa
de um ambiente pautado pela segurança jurídica, o incentivo à indústria criativa e iniciativas para aprofundar as relações comerciais entre
Brasil e Estados Unidos. >
"AS MUDANÇAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
REFORÇAM A NECESSIDADE DE DIÁLOGO, CRIATIVIDADE
E PARCERIA NA BUSCA DE SOLUÇÕES"
PEDRO ALMEIDA, PRESIDENTE DA AMCHAM RIO
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CONHEÇA OS NOVOS VICE-PRESIDENTES
Robson Goulart Barreto
1º vice-presidente da AmCham Rio

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, afirmou que o setor vive um momento único, que irá levar à construção de uma
nova indústria de petróleo e gás. "Temos à frente a maior janela
de oportunidade que essa indústria já viu para investimentos no
Brasil. Na exploração e produção, estamos retomando o ritmo
dos leilões de forma intensa. O programa de investimentos da Petrobras e as políticas que a empresa está implantando abrem espaço, pela primeira vez, para novos entrantes nos negócios de gás
natural, downstream e logística. É um momento único de busca
de oportunidades e de investimentos", afirmou, pouco antes de
iniciar uma viagem à Europa e aos Estados Unidos para uma série de apresentações a investidores estrangeiros.
Em seu discurso, o prefeito Marcelo Crivella destacou iniciativas
que visam a atrair investimentos para a cidade, como a aplicação de
R$ 200 milhões na criação de um calendário de eventos. "O Rio está
virando a agenda com o projeto Rio de Janeiro a Janeiro. Em vez
de ter apenas Carnaval, Réveillon e Rock in Rio, vamos apresentar
um grande evento a cada mês”, afirmou, ressaltando a intenção de
facilitar a vida e simplificar a burocracia para quem faz eventos, a
fim de estimular o turismo na cidade. Crivella disse que está em busca de investimentos para ampliar obras de infraestrutura, como a
expansão do Metrô até Jacarepaguá e a construção de uma garagem
subterrânea na Zona Sul. As conversas com potenciais investidores
incluem prefeitos e empresários americanos em Miami. >

Robson Goulart Barreto é 1º vice-presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham
Rio). Formado em Direito, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj, possui especialização em
Direito empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Foi
presidente da AmCham Rio de 2009 a 2010. É sócio do
escritório Veirano Advogados e tem ampla experiência
em prática societária internacional, Direito imobiliário,
fusões e aquisições, tecnologia da informação e telecomunicações. Atuou na Associação Brasileira de Direito
de Informática e Telecomunicações – Abdi, no Brazilian Law Subcommittee, da American Bar Association,
no Centro de Estudos das Sociedades de Advogados –
Cesa, como diretor da Seção Rio de Janeiro, e na Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB. Barreto conquistou os
prêmios da Chambers and Partners – Latin America
e Global, da Who’s Who Legal Brazil, Legal 500 Latin
America e IFLR 100 nas áreas de fusões e aquisições,
Direito societário, telecomunicações, tecnologia e projetos, energia elétrica, internet, e-commerce, private
funds e imobiliário.

Luiz Fernando Nascimento Bertoncello
2º vice-presidente da AmCham Rio
Luiz Fernando Nascimento Bertoncello é 2º vice-presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio). Ingressou na entidade, em 2016,
como membro do comitê executivo. É vice-presidente
sênior de Operações & COO da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. Iniciou, em setembro de 2011, como
diretor jurídico, e, em fevereiro de 2015, foi promovido à
vice-presidente jurídico e de compliance. Em setembro
de 2016, tornou-se vice-presidente sênior & COO. Antes de ingressar na Prudential, Bertoncello trabalhou
como superintendente jurídico na Brasilprev Seguros e
Previdência e como gerente jurídico na Bradesco Vida
e Previdência. É diretor estatutário e mentor da Comissão de Assuntos Jurídicos da FenaPrevi, membro da
Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg e representante da Prudential na Absci. Bertoncello é advogado,
formado pela Universidade Mackenzie. Possui MBA em
Direito da economia e da empresa pela Fundação Getulio Vargas.

Rafael Motta,
ex-presidente da
AmCham Rio,
e o sucessor,
Pedro Almeida

Fábio Maia
3º vice-presidente da AmCham Rio

ANTONIO SCORZA

O prefeito Marcelo
Crivella destacou
o investimento de
R$ 200 milhões em
ações para estimular
o turismo no Rio
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Fábio Maia é 3º vice-presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio).
É diretor comercial da Amil, grupo do qual faz parte
desde 1994. Durante os mais de 20 anos de empresa,
já atuou na área de vendas dos produtos massificados,
foi diretor de pós-venda e, atualmente, é responsável
pelas vendas corporativas. Maia é formado em ciências
contábeis e possui MBA Executivo pelo Coppead UFRJ.
Com vários cursos de especialização, ministra palestras sobre o setor de saúde e com foco em marketing
e vendas. O executivo é representante da Amil no Lide
Rio e membro da Câmara de Comércio França-Brasil
– CCFB. Maia também integra o Comitê de Saúde da
AmCham Rio.

CAPA

Já o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, P. Michael
McKinley, ressaltou a importância da câmara no esforço de melhorar o ambiente de negócios entre os dois países. "As relações
comerciais no hemisfério são de grande importância para os Estados Unidos, seja na tradição das negociações bilaterais para
reduzir barreiras comerciais, seja enfrentando os desafios atuais,
promovendo o investimento e incentivando a inovação. Estamos
trabalhando com afinco para aprofundar nosso engajamento
com o Brasil, e vocês são nossos fortes parceiros nesse sentido. A
AmCham Rio tem sido uma parceira próxima e importante da
missão diplomática dos Estados Unidos. E como nona economia
do mundo, o Brasil continua sendo um mercado vital para as empresas americanas", disse o embaixador.
Rafael Sampaio da Motta, que deixou a presidência após dois
anos, relembrou o trabalho feito em sua gestão, na qual a câmara
completou 100 anos, e homenageou diretores e apoiadores. "Quero
agradecer especialmente a todos os presidentes e vice-presidentes
dos comitês da AmCham Rio pela dedicação e pelo trabalho que
realizamos. Sem vocês a câmara não existe. Toda a nossa inteligência, networking e gestão passa pela mão dessas pessoas que abdicam do seu tempo na empresa para que possamos levar aos nossos
associados um conteúdo realmente diferente.”
A cerimônia de posse teve patrocínio máster de Amil, Bradesco
Seguros, Med-Rio e PwC; patrocínio de American Airlines e
Domingues e Pinho Contadores; copatrocínio da Prudential; e
apoio de Algar Telecom e MJV Technology & Innovation. ★

"A AMCHAM RIO TEM SIDO UMA PARCEIRA
PRÓXIMA E IMPORTANTE DA MISSÃO DIPLOMÁTICA
DOS ESTADOS UNIDOS"
P. MICHAEL MCKINLEY, NOVO EMBAIXADOR DOS EUA NO BRASIL

FOTOS ANTONIO SCORZA

Nova diretoria da AmCham Rio na cerimônia
de posse, no Copacabana Palace
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Pedro Almeida, presidente da AmCham Rio, reafirma
compromisso da instituição como agente promotor de negócios
Natanael Damasceno

comunicação@amchamrio.com

E

m um cenário de intensa mudança, os desafios que se impõem a uma instituição como a Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) são proporcionais às oportunidades que se apresentam. A afirmação é do novo
presidente da instituição, Pedro Almeida, vice-presidente da IBM
América Latina. Responsável pelo setor de vendas de projetos estratégicos, soluções de indústria e desenvolvimento de mercado, o
executivo garante que a experiência corporativa ajudará na definição de prioridades da nova gestão.
Graduado em engenharia eletrônica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com MBA em negócios, pelo Ibmec,
Pedro Almeida faz parte do Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo e está na diretoria da AmCham Rio desde
2009. Além dos setores de óleo e gás, turismo e segurança jurídica, ele cita a economia criativa como um dos temas prioritários
nas ações da instituição.

Brazilian Business: O senhor assumiu em um momento de
muitas mudanças, no Rio, no Brasil e no mundo. Quais os
desafios de liderar a instituição nesse cenário?
Pedro Almeida: Estamos atentos às mudanças, mas é importante

lembrar que a AmCham Rio é uma instituição centenária. Nesse período, passou por vários ciclos de gestão governamental e
por tendências que pendiam ora para um lado, ora para outro.
É fato que vivemos um momento de transformação, com novos
cenários no mundo, no País e no Rio de Janeiro. Isso, porém, representa não só um grande desafio, como também uma grande
oportunidade. A AmCham Rio sempre se posicionou como um
agente facilitador capaz de estabelecer diálogos entre a iniciativa privada e os governos. Na atual conjuntura, essa vocação se
evidencia, pois se torna necessária, mais do que nunca, a busca
de consenso a partir de bases sólidas, estruturadas e objetivas.
Em momentos mais estáveis, por incrível que pareça, teríamos
menos oportunidades. Então, vejo tudo isso de forma muito positiva. Cresceu a procura pela entidade, e o número de sócios tem
aumentado. A participação das empresas tem sido muito ativa,
o que nos surpreendeu positivamente. E acredito que esse movimento está relacionado a um reconhecimento da instituição
como agente facilitador do diálogo.
“AS TRANSFORMAÇÕES DO PAÍS EXIGIRÃO, CERTAMENTE,
NOVOS MODELOS DE GESTÃO PRIVADA E PÚBLICA.
E, NESSE CENÁRIO, A SEGURANÇA JURÍDICA É ESSENCIAL”
18_Edição 300_abr/mai/jun 2017

BB: Um dos objetivos da AmCham Rio é
aprimorar as relações com os Estados Unidos.
Diante do novo governo americano, quais
as ações previstas para assegurar pautas
prioritárias como a agenda de liberação do
comércio e a facilitação do trânsito de pessoas?
PA: Já estamos atuando nesse sentido. No início

de abril, recebemos John Andersen, subsecretário adjunto do Departamento de Comércio
americano, em um debate com cerca de 20 executivos, incluindo presidentes de empresas. O
objetivo principal foi estabelecer um diálogo,
ouvir e transmitir a ele nosso posicionamento.
A relação bilateral é um dos nossos pontos fortes e vamos investir nisso. Provavelmente, organizaremos missões aos Estados Unidos, pois faz
algum tempo que não as conduzimos. Existe
oportunidade tanto de um lado como do outro. Na área de turismo, também nos reunimos
com agências como Riotur e TurisRio e entidades americanas. Outro projeto é estabelecer um
intercâmbio de Ibama e Inea com a Agência de
Proteção Ambiental – EPA americana. Há uma
boa vontade dessas instituições e também uma
ansiedade eventualmente não atendida das empresas. Temos que convergir na discussão ambiental, e contribuir para essa convergência é
muito importante.
BB: Quais serão as prioridades da sua gestão?
PA: Temos mais de dez comitês que atuam em

áreas importantes. Obviamente, alguns se destacam pelo momento econômico e contexto do
Rio de Janeiro. O segmento de óleo e gás será
uma das prioridades. O setor foi alavancado
pelo recente anúncio de novas rodadas de licitações, principalmente na camada do pré-sal.
A Petrobras está se recuperando e teve um upgrade na classificação de risco. Isso nos deixa
bastante animados de que o setor voltará a ser
uma forte bandeira em nossa atuação. Outro
destaque é a vocação da cidade para turismo e
entretenimento, áreas que ganharam relevância
econômica nos últimos anos por causa de eventos como Copa do Mundo e Olimpíada.

“O SEGMENTO DE ÓLEO E GÁS SERÁ
UMA DAS PRIORIDADES. O SETOR FOI ALAVANCADO
PELO RECENTE ANÚNCIO DE NOVAS RODADAS
DE LICITAÇÕES, PRINCIPALMENTE
NA CAMADA DO PRÉ-SAL”

aí. O investimento foi feito. A cidade ganhou um corredor
de transporte excepcional, além de novos equipamentos
como o Museu do Amanhã, o AquaRio e o Museu de Arte
do Rio–MAR, só para citar alguns. Por isso, acreditamos
que podemos ajudar os órgãos de turismo municipal, estadual e federal a buscar parcerias com empresas associadas à AmCham Rio que atuam nessa área. Temos companhias aéreas, hotéis, instituições de eventos esportivos.
Acredito que essa será uma bandeira muito importante.

BB: O senhor destacaria outros setores prioritários?
PA: Há ainda dois pontos que receberão muita ênfase. Um

está relacionado às grandes transformações do País, que
exigirão, certamente, novos modelos de gestão privada e
pública. E, nesse cenário, a segurança jurídica é essencial.
Vamos atuar tanto ao lado das empresas – que demandam
do governo regras claras, respeito aos acordos fechados
com entidades privadas e defendem as reformas tributária
e trabalhista – como incentivando essas organizações a se
modernizar e adotar regras rígidas de controle, importantes
para a credibilidade das companhias nacionais. Outro projeto, em fase embrionária, é o da economia criativa, uma vocação do Rio. Toda a área de tecnologia cabe nesse universo,
mas há também a moda e demais atividades voltadas para
a criação. Hoje, as ações do governo em tecnologia estão
focadas na infraestrutura. São iniciativas necessárias, mas
estamos falando da formação de polos de desenvolvimento
de tecnologia para diversos assuntos e modalidades.
BB: Como sua experiência corporativa pode marcar a
atuação na AmCham Rio?
PA: O fato de eu ser proveniente da área de tecnologia é um

diferencial. É um setor que toca todas as indústrias. Então,
ao longo de 30 anos de carreira na IBM, trabalhando com
soluções em tecnologia, estive muito voltado para o mercado corporativo. Isso me fez acumular boa experiência
no entendimento dos problemas estruturais das empresas.
Quando analisamos uma companhia sob o ponto de vista da tecnologia, buscamos identificar os problemas e ver
como podem ser solucionados. Sempre mantive uma relação de proximidade com os clientes, facilitando o entendimento de que diversas indústrias têm problemas estruturais
comuns. O fato de eu ter trabalhado como executivo em
uma área que tem o segmento de óleo e gás como carro-chefe também ajuda muito no entendimento das prioridades da AmCham Rio. Desde 2013, sou vice-presidente do
Flamengo. Faço parte do Conselho Diretor do clube e sei o
quanto o setor do entretenimento pode alavancar a cidade.
O networking também contribui. Morei três anos em São
Paulo, mas passei a vida toda no Rio. O fato de conhecer
muita gente no mercado corporativo torna mais fácil criar
conexões que ajudem tanto as empresas como a AmCham
Rio nos seus propósitos. ★

ANTONIO SCORZA

Tempo de oportunidades

BB: Mas não houve uma espécie de ressaca
após os eventos?
PA: Sim, houve. Mas as estruturas instaladas no Rio estão
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FROM THE USA

A força da ambição coletiva
Q

BRUNO SCHWARTZ_DIRETOR DE RELACIONAMENTO
COM O MERCADO DA SEÇÃO AMERICANA DO
CONSELHO EMPRESARIAL BRASIL-EUA
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ualquer ambição individual ganha
força quando alinhada a outras
por meio de um propósito comum, tornando-se uma ambição coletiva
para alcançar e sustentar uma visão que
beneficiará todos. A união entre diferentes
atores em prol de um objetivo comum não
é um conceito novo. As primeiras câmaras
de comércio se originaram no século 18,
como plataformas que buscavam representar, informar e promover a aproximação
entre empresas, governo e outros agentes.
Tinham como propósito dar forma e voz
a uma parte da população diante da dificuldade de comunicação e coordenação de
prioridades perante a administração pública. Hoje, o conceito de associativismo é
amplamente difundido, e as associações se
constituem em plataformas fundamentais
de organização e representatividade de determinados grupos na sociedade.
Nos Estados Unidos, a cultura de associações está presente de forma ampla e
é percebida no cotidiano do cidadão. Existem desde associações de bairros, que definem prioridades e levam as demandas à
administração da cidade, até organizações
que representam milhões de pessoas físicas e jurídicas perante o governo federal. A
importância dessas associações é percebida
não só pela população, que busca meios de
fortalecer suas reivindicações, como por
aqueles que tomam decisões, como forma
de entender as necessidades de seu público.
A fim de dialogar com o setor privado,
em 1912, o presidente William Howard
Taft reuniu 700 empresários, integrantes
de câmaras de comércio e associações, para
criar uma instituição que representasse a
iniciativa privada e desse mais força a seus
apelos de forma coordenada. À época, ele
afirmou: “Queremos sua ajuda para levar
ao conhecimento do governo assuntos
que afetam os negócios e o bem-estar das
empresas no país. Queremos que seus conselhos sejam o mais livres e irrestritos possíveis, mas precisamos de seu apoio e pedimos por ele”. Assim, surgiu a U.S. Chamber
of Commerce, maior organização empresarial do mundo, que representa mais de
3 milhões de empresas perante o governo
dos EUA.

As plataformas de diálogo são essenciais em um mundo em constante transformação e se tornam cada vez mais relevantes. As transições políticas no Brasil e
nos EUA têm o potencial de proporcionar
uma chance de crescimento e aproximação entre as duas nações. É fundamental
que a voz do setor privado, que gera empregos, contribui para o crescimento da
economia e para a mobilidade social, seja
ouvida. O Brasil passa por transformações e busca no mundo parceiros que o
ajudem no desenvolvimento. O País deve
permanecer firme na procura de uma ampla agenda de reformas econômicas e um
quadro regulatório mais fluente e previsível para empresas nacionais e estrangeiras.
O governo precisa se comprometer com a
luta contra a corrupção e a ineficiência,
aderindo a altos padrões de transparência, justiça e integridade. Os EUA estão
reavaliando suas relações comerciais, buscando um caminho para o crescimento
econômico sustentável. Nos dois casos, é
essencial que os governos estejam atentos
a conselhos e prioridades da iniciativa privada para tomar decisões que os ajudem a
crescer e gerar empregos e prosperidade.
Por mais que cada empresa e setor da
economia tenham interesses próprios, o
que possuem em comum é, geralmente,
maior do que aquilo que os difere. Como
grupo, é mais provável ter sua voz ouvida. Por isso, a representação da ambição
coletiva é fundamental para levar adiante
propostas e demandas a agentes políticos
e atuar diretamente na melhoria do ambiente de negócios, na procura de soluções
para o crescimento econômico. 

POR MAIS QUE CADA EMPRESA
E SETOR DA ECONOMIA TENHAM
INTERESSES PRÓPRIOS, O
QUE POSSUEM EM COMUM É,
GERALMENTE, MAIOR DO QUE
AQUILO QUE OS DIFERE. COMO
GRUPO, É MAIS PROVÁVEL TER
SUA VOZ OUVIDA
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O que a DPC pode fazer pela sua empresa?

QUEM MAIS ENTENDE AS SUAS DEMANDAS.
QUEM MAIS ENTENDE A COMPLEXA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.
Referência em outsourcing contábil e gestão empresarial, a DPC é especialista em traduzir o
Brasil em diferentes contextos econômicos e tributários e oferecer soluções personalizadas
de gestão para sua empresa focar no que realmente importa: o seu core business.
Mais de 500 clientes, na sua maioria empresas estrangeiras, já contam com a expertise dos
especialistas da DPC no dia a dia dos seus negócios.
Melhor controle
Melhor gestão
Melhor desempenho
Contabilidade • Impostos • Departamento Pessoal • Obrigações Acessórias • Consultoria Tributária •
Paralegal • Gestão Financeira • Consultoria Trabalhista e Previdenciária • SISCOSERV/BACEN • Gestão de RH •
Mapeamento de Processos • Gestão Documental • Projetos de TI • Pessoa Física - Consultoria e Impostos
Parceiros:

Rio de Janeiro • São Paulo • Macaé
www.dpc.com.br

dpc@dpc.com.br

(21)3231-3700 (11)3330-3330
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O ministro Luís Roberto Barroso, durante
almoço-palestra promovido pela AmCham Rio:
Brasil vive uma situação de corrupção sistêmica,
cuja principal origem é o sistema político

Em evento da AmCham
Rio, ministro do STF
fala sobre problemas
que provocam excessiva
judicialização e travam
investimentos no Brasil
Chico Santos

comunicação@amchamrio.com

A

derrota do persistente clima de insegurança jurídica que onera as
empresas e inibe as decisões de investimentos do capital nacional e estrangeiro no Brasil passa pelo fim do capitalismo
de Estado e a criação de uma mentalidade
“verdadeiramente capitalista” no País. Esse
é o ponto de vista do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal
– STF, expresso em almoço-palestra promovido pela Câmara de Comércio Americana
do Rio de Janeiro (AmCham Rio), no dia 5
de maio. “Precisamos de menos Estado. Esse
modelo acabou. A novidade no Brasil é o
capitalismo de verdade”, afirmou o ministro.
Em entrevista exclusiva à Brazilian Business, Barroso afirmou que “existe no Brasil
uma visão antiga de que o Estado, intervindo desmedidamente, possa direcionar o
setor privado para onde ele quer” e acrescentou que, “na verdade, o mercado tem
lógica própria”. O ministro citou o exemplo
da intervenção do governo da ex-presidente
Dilma Rousseff no setor elétrico, em 2012,
na tentativa de baratear as tarifas, mas que só
produziu conflitos judiciais e passivos para
as empresas e para o próprio Estado.

“O PRECONCEITO CONTRA LUCRO E EMPREENDEDORISMO AINDA É UMA
MARCA DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL”
LUÍS ROBERTO BARROSO, MINISTRO DO STF
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Barroso também fez referência indireta
aos regulamentos adotados em licitações
de serviços públicos que limitavam a remuneração dos concessionários, acabando por
afugentar investidores. “Não adianta querer
construir estradas e não deixar que o empresário, que corre o risco na construção,
seja remunerado adequadamente por esse
risco”, ponderou, acrescentando que “o preconceito contra lucro e empreendedorismo
ainda é uma marca das relações entre Estado e sociedade no Brasil”.
Ao enfatizar que “somos uma sociedade
viciada em Estado”, o ministro não poupou
os pecados cometidos pelo próprio empresariado, afirmando haver “culpados dos
dois lados”. E alfinetou: “Há certo tipo de
empresário que é mais preocupado com o
acesso ao Estado do que com o acesso ao
mercado. Ele vive mais de cortejar financiadores públicos do que consumidores”.
Ainda no terreno da crítica à busca de favores estatais por parte do empresariado,
Barroso disse na palestra que “capitalismo
com desonerações é socialismo para ricos”.
O magistrado vê outros problemas
que provocam excessiva judicialização e
travam o livre fluir dos investimentos na
economia brasileira. Na palestra, Barroso
destacou a questão tributária, cuja reforma ainda não aparece entre as prioridades
do Legislativo, e a trabalhista, com reforma em tramitação adiantada.

“O GRANDE PROBLEMA É A FALTA DE CONFIANÇA
DE QUE DETERMINADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA
IRÁ SE MANTER”
JULIAN CHEDIAK, PRESIDENTE DO COMITÊ
DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA AMCHAM RIO

Roberto Cancella:
"É fundamental que
a legislação vigente
seja efetivamente
cumprida"

FOTOS MARCELO PIU

Barroso:
“Somos uma
sociedade
viciada em
Estado”

De acordo com o ministro, o imbróglio tributário é tão sério no
Brasil que a maioria das ações que chegam ao STF está relacionada à
tributação ou a problemas do servidor público. “As empresas gastam
enormes quantidades de dinheiro com o compliance tributário”, disse,
acrescentando que, além de extremamente complexo, o sistema tributário brasileiro é injusto, por concentrar a maior carga sobre o consumo,
via ICMS e IPI, fazendo com que todos os degraus da escada de renda
sejam tributados na mesma proporção. Essa, na visão do magistrado, é
a reforma econômica mais difícil entre as que o País precisa enfrentar.
Com a reforma trabalhista, Barroso avalia que o Brasil conseguirá
avançar no rumo de deixar de ser o campeão mundial de ações judiciais decorrentes de conflito entre capital e trabalho. O ministro disse
que ficou espantado ao tomar conhecimento, durante uma palestra,
de que somente contra um banco brasileiro existem mais reclamações
trabalhistas do que todas as existentes na Justiça dos Estados Unidos.
Afirmou, ainda, ter ouvido em palestra de um empresário que, com
uma pequena parcela da população mundial – cerca de 3%, considerando a estimativa de 7,2 bilhões da ONU e 207 milhões no Brasil,
segundo o IBGE – o País concentraria 98% das ações trabalhistas do
planeta. Para o ministro, é necessário modificar esse cenário, sem que
isso represente a quebra da possibilidade de o trabalhador ir em busca
daquilo que entende ser seu direito.
Em que pese o Brasil ter vencido, a partir de 1994, o combate
contra a instabilidade monetária que mergulhara o País na hiperinflação desde o começo da década de 1980, o ministro do STF avalia
que ainda existe uma “litigiosidade residual”, herdada do período inflacionário, que também faz parte da cesta de razões para a elevada
insegurança que dificulta os investimentos no Brasil. Ele lembrou os
planos econômicos, com fórmulas de correção dos ativos, que foram
implantados na tentativa de debelar a espiral dos preços e afirmou
que “ainda hoje há no Supremo grande quantidade de questões discutindo planos econômicos”.
Para além dos aspectos marcadamente econômicos que interferem
na segurança jurídica, o ministro Barroso concorda com a visão corrente de que se criou uma “cultura da judicialização no Brasil”, assoberbando o Poder Judiciário e fazendo dele “um bom refúgio para quem não
tem razão”, em virtude da demora na definição das causas. “Precisamos
derrotar a cultura da procrastinação”, disse, defendendo que o direito de
recorrer a instâncias superiores, sobretudo na área cível, seja mais caro,
exceto nos casos considerados de interesse geral da sociedade.
O magistrado enfatizou, no discurso, o problema da corrupção que
vem absorvendo a atenção da sociedade brasileira nos últimos anos e a
consequente instabilidade. Para Barroso, o Brasil vive uma situação de
“corrupção sistêmica”, cuja principal origem é o sistema político, que é
caro e estimula essa corrupção. “Se a eleição de um deputado custa R$
10 milhões e ele vai ganhar R$ 1 milhão em salários ao longo do mandato, essa diferença tem que sair de outro lugar”, exemplifica.
O ministro disse que “não há salvação sem uma reforma política”
que, entre outros aspectos, aproxime o eleitor do eleito e acabe com as
legendas criadas para faturar dinheiro do Fundo Partidário. Mesmo
ante as dificuldades, Barroso disse que o pessimismo não faz parte
de sua agenda, ressaltando, como modo de mostrar que há avanços,
que nos últimos 30 anos o Brasil pôde ostentar três conquistas muito
relevantes: a estabilidade institucional, a vitória sobre a inflação e o
avanço social, com a retirada de mais de 30 milhões de pessoas da
situação de pobreza extrema. >
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Decisões erráticas e excesso de leis
Segundo o presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos da
AmCham Rio, Julian Chediak, sócio do Chediak Advogados, às vezes o Poder Judiciário também pode contribuir para o fomento à insegurança jurídica, que afeta investimentos no Brasil. “A crise do Legislativo acabou levando o Judiciário a um ativismo que, na prática,
se confunde com a atividade legislativa”, disse, acrescentando que o
problema maior é que essa intervenção por vezes acontece de forma
inconsistente, com cada juiz interpretando a legislação a seu modo.
Como exemplo, citou revisões feitas em decisões já tomadas
sobre planos econômicos. “Até súmulas do Superior Tribunal de
Justiça já foram revistas pelo Supremo”, afirmou.
Segundo Chediak, mesmo o STF tendo competência legal para
rever essas súmulas, o que se espera de instituições estáveis é que
uma súmula do STJ, que sintetiza o pensamento majoritário da corte
sobre determinado assunto com base em muitas decisões tomadas
ao longo do tempo, seja uma norma na qual se pode confiar totalmente. “O grande problema é a falta de confiança de que determinada interpretação irá se manter”, resume, acrescentando que, pelo
menos, deveria haver modulação das decisões nesses casos, ou seja,
a nova interpretação não poderia se aplicar ao passado.
Para o presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos da
AmCham Rio, a segurança jurídica não deve ser impedimento
para que a Justiça possa inovar nas decisões, mas, pelo menos na
área econômica, diferentemente da social e da política, a segurança
em relação ao que está definido nos regulamentos deve ser a regra.
“Em economia, inovar deve ser a exceção”, argumentou.
Chediak está de acordo com o ministro Barroso no que toca à
necessidade de reformas no arcabouço jurídico que regula as relações econômicas. Mesmo considerando que a reforma trabalhista
“deveria ser mais profunda”, reconhece ser melhor assim do que ficar
como estava. Já em relação à reforma tributária, mostra descrença:
“Fala-se nela desde quando eu estudava Direito, há 30 anos”.

Para o executivo Luiz Lopes, presidente da Brookfield Brasil, os
dois maiores defeitos brasileiros no quesito segurança jurídica são “a
baixíssima velocidade das decisões judiciais e a insegurança em questões regulatórias”. Segundo ele, a demora nas decisões judiciais faz
com que, em muitos casos, o resultado não tenha valor. Lopes pondera que o novo Código Civil, que reduz a possibilidade de recursos,
pode melhorar o tempo da tomada de decisões, mas se mostra preocupado com a tendência de parte do Judiciário a fazer “justiça social”,
mesmo contrariando obrigações contratuais e a legislação vigente.
O executivo afirma que “é extremamente tênue” a linha que separa a adoção de novas políticas governamentais e a interferência
indevida nas atividades econômicas. Como exemplo, argumenta
que não faz sentido ter agências reguladoras que não sejam independentes e com mandato dos dirigentes descasados do mandato
dos governantes eleitos. Admite, porém, que somente a maturidade
política evitará que cada novo governante pressione os dirigentes
das agências a renunciar a fim de substituí-los por seus escolhidos.
Para Roberto Cancella, sócio do escritório Pinheiro Guimarães
Advogados, além da necessidade de aperfeiçoamento da legislação,
que está parcialmente defasada, é fundamental para a segurança
jurídica que a legislação vigente seja efetivamente cumprida. Segundo ele, a reforma do Código Civil, por exemplo, “é muito bem-vinda”, mas se o código existente fosse efetivamente cumprido,
talvez a reforma não fosse necessária.
Carlos Frederico Bingemer, sócio do Barbosa Müssnich Aragão Advogados, concentra críticas nas áreas tributária e trabalhista, além da burocracia, ressalvando a estabilidade institucional já
alcançada. Ele demonstra esperança de que as reformas em curso
sejam capazes de trazer mais avanços. “Infelizmente, ainda há muito a ser feito, mas a esperança é de que as reformas avancem e que o
Brasil possa ter uma jurisdição moderna, mantendo as instituições
sólidas como são hoje”, afirmou. O evento teve patrocínio de Chediak Advogados e Royal Tulip São Conrado. ★

“A DEMORA NAS DECISÕES
JUDICIAIS FAZ COM QUE, EM
MUITOS CASOS, O RESULTADO
NÃO TENHA VALOR”

FOTOS MARCELO PIU

LUIZ LOPES, PRESIDENTE
DA BROOKFIELD BRASIL
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A partir da esquerda:
James Story,
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Almeida, presidente
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Milton Fernandes de
Souza, presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado; Luís Barroso,
ministro do STF;
e Robson Barreto,
sócio do Veirano
Advogados
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JOISA DUTRA _DIRETORA DO CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAÇÃO
E INFRAESTRUTURA, DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV/CERI

Segurança jurídica para investimentos em infraestrutura

I

nvestimentos em infraestrutura têm papel
fundamental para viabilizar ganhos de
produtividade, competitividade e crescimento econômico. Reconhecendo esse fato, a
administração do presidente Michel Temer
estabeleceu o Programa de Parcerias de
Investimentos – PPI, como forma de coordenar ações e viabilizar concessões e PPPs em
infraestrutura. Apesar dos notórios avanços,
ainda há um longo caminho a ser percorrido
para promover a segurança jurídica necessária à atração de investimento.
Alguns resultados positivos têm sido
observados, a exemplo do leilão de privatização da Celg (distribuidora de eletricidade
de Goiânia), das concessões de aeroportos e
dos dois últimos leilões de transmissão de
eletricidade, realizados em outubro de 2016
e abril deste ano. Novos leilões estão previstos também para privatizar distribuidoras
de eletricidade (principalmente aquelas
com atuação nas regiões Norte e Nordeste),
distribuidoras de gás canalizado e delegatárias de serviços de água e saneamento.
Dentre as faces da insegurança jurídica,
Joaquim Falcão (2007) reporta a inflação
normativa, que se refere à “incapacidade de
uma empresa ou de um cidadão comum de
cumprir todas as normas estatais que pretendem regulamentar sua vida”. Esse fenômeno é observado tanto por meio de uma
produção normativa ativa como pelo risco
de interpretações oscilantes e divergentes ao
longo do tempo.

Na tentativa de assegurar redução nos preços e
tarifas de eletricidade, em setembro de 2012, o governo
editou a medida provisória 579/2012. Premido pelo
advento de condições hidrológicas desfavoráveis, e na
tentativa de controlar pressões de preços supervenientes, o Poder Executivo editou mais de 40 normas, entre
medidas provisórias, decretos e portarias entre agosto
de 2012 e maio de 2016. A consequência foi uma
desestruturação do setor com efeitos duradouros.
A título ilustrativo, em uma indústria com uma
receita anual da ordem de R$ 150 bilhões, estimativas
indicam que o déficit de geração hídrica em 2017 deve
acarretar um sobrecusto de cerca de R$ 40 bilhões para
as geradoras hidrelétricas (Valor Econômico, Camila
Maia, 8/5/2017). Em anos recentes, esse mesmo “fenômeno” já produziu perdas importantes, que desembocaram em judicialização elevada. Liminares concedidas em resposta aos pleitos dos agentes impedem a
liquidação de, aproximadamente, R$ 15 bilhões, inviabilizando o mercado livre de contratação de eletricidade – um dos pilares da reestruturação.
Por melhores que sejam as intenções do governo e
adequadamente motivados os novos dirigentes do
setor, há uma óbvia contaminação nessa incapacidade
de assegurar liquidações no mercado de curto prazo e
as decisões futuras de investimento.
A experiência do setor elétrico brasileiro ilustra o
fato de que a segurança jurídica requerida para
aumento de investimentos em infraestrutura depende de reformas que sejam discutidas com agentes e
sociedade, de modo a mitigar a percepção de risco e
produzir pactos que permitam reduzir o nível de litígios que hoje emperram o adequado funcionamento
da indústria. 

A SEGURANÇA JURÍDICA REQUERIDA PARA AUMENTO DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA DEPENDE DE REFORMAS QUE SEJAM DISCUTIDAS
COM AGENTES E SOCIEDADE, DE MODO A MITIGAR A PERCEPÇÃO DE RISCO
E PRODUZIR PACTOS QUE PERMITAM REDUZIR O NÍVEL DE LITÍGIOS
QUE HOJE EMPERRAM O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA INDÚSTRIA
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Med-Rio: promover a saúde é
fator de segurança empresarial
Clínicas já fizeram mais
de 100 mil check-ups
médicos em executivos
de todo o País
Hannah Farbiasz

comunicacao@amchamrio.com

MARCO RODRIGUES
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ais do que diagnosticar doenças, a Med-Rio Check-Up, há 27
anos, tem como focos a medicina preventiva e a promoção da saúde. Para
comprovar a importância desse trabalho,
Gilberto Ururahy, diretor médico da empresa, cita estudo da Universidade de Stanford que mostrou que o estilo de vida inadequado é a causa de 73% dos óbitos nos
grandes centros urbanos. Desde que a primeira clínica – especializada em check-ups
para executivos – foi fundada, em 1990, a
consciência em relação à medicina preventiva já aumentou, mas não o bastante. “O
ideal seria que todas as camadas de nossa
sociedade pudessem ter acesso aos exames
preventivos. O custo da saúde pública cairia significativamente”, afirma Ururahy.
A distinção entre medicina assistencial
– que atua quando a doença já se instalou
– e preventiva, em que o paciente está saudável e deseja se precaver, foi um ponto importante para definir a localização da primeira unidade da Med-Rio, em Botafogo,
seguida por uma filial na Barra da Tijuca.
As clínicas já realizaram mais de 100 mil
check-ups médicos em executivos de todo
o País. “Fizemos questão de manter nossas
clínicas longe do ambiente hospitalar. Entendemos o hospital como o local que acolhe doentes, não sendo, portanto, o melhor
ambiente para receber clientes saudáveis”,
diz Ururahy, autor de três livros voltados
para medicina preventiva. Um dos objetivos, na prevenção, é que os clientes adotem
um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, sono de qualidade e prática regular de exercícios físicos.

Brazilian Business: Qual a importância da medicina
preventiva nas empresas atualmente?
Gilberto Ururahy: O estresse crônico é o grande vilão da saú-

de do homem moderno. Por meio da adrenalina e do cortisol,
hormônios específicos do estresse injetados na corrente sanguínea permanentemente, o corpo se fragiliza e as portas se
abrem para as mais diversas doenças, dependendo das características individuais. Esses hormônios secretados de forma crônica representam o vetor para o estilo de vida inadequado da
nossa população. Cortisol em excesso significa imunidade baixa, repercutindo em diversas doenças, desde gripe a até mesmo
câncer. A importância da medicina preventiva se tornou cultural. No passado, o check-up médico era praticado pelos executivos como um benefício oferecido a eles. Hoje, é entendido no
meio corporativo como uma ação de segurança empresarial.

BB: Quais os riscos que um ambiente de trabalho
estressante oferece? Quais os sintomas de que o trabalho
está fazendo mal à saúde?
GU: O ambiente de trabalho é o local onde as pessoas passam a

maior parte do dia. Muitos até moram no trabalho e dormem
nos aviões. Onde não existe equilíbrio, o mal-estar se estabelece. O estresse tem características básicas: é democrático, pois
atinge todas as camadas da sociedade; é cumulativo e contagioso. Aqueles que já conviveram com indivíduos estressados no
âmbito corporativo sabem do que estou falando. Nosso trabalho consiste em identificar, de forma individualizada, como o
estresse se manifesta no corpo do cliente. Observamos diariamente nos exames inúmeros casos, que vão da gastrite à hipertensão arterial; da insônia às arritmias cardíacas; da depressão
aos cânceres.

BB: Como a medicina preventiva pode ser usada na
segurança empresarial?
GU: As empresas já perceberam que mais vale investir na saú-

de do que gastar na doença, com todas as suas consequências.
Quando um profissional estratégico é afastado das funções por
uma doença que poderia ter sido identificada na fase inicial
ou mesmo prevenida, o custo de substituição é extremamente
elevado e a sensação de insegurança é transmitida à equipe. A
perda é imensa em vários sentidos: para a empresa, para a família do profissional e para a sociedade, com elevados custos
na saúde assistencial. A engrenagem empresarial emperra até
que a substituição ocorra.

“NO PASSADO, O CHECK-UP
MÉDICO ERA PRATICADO
PELOS EXECUTIVOS COMO UM
BENEFÍCIO OFERECIDO A ELES.
HOJE, É ENTENDIDO NO MEIO
CORPORATIVO COMO UMA AÇÃO
DE SEGURANÇA EMPRESARIAL”

BB: Como a dupla, ou até tripla, jornada pode ser nociva à saúde
das mulheres? Qual a solução?
GU: Quando iniciamos o trabalho, em 1990, a mulher estava entrando

no mercado de trabalho. As que faziam exames preventivos, quando
faziam, eram examinadas para avaliação do colo uterino e das mamas.
Hoje, o check-up feminino completo é uma realidade. Aliás, fomos pioneiros também nesse sentido. Atualmente, a mulher desenvolve doenças que antes eram mais comuns aos homens. A mulher executiva fuma
mais do que o homem, bebe regularmente, tem níveis de colesterol
iguais aos do homem. Em 1990, para cada nove infartos do miocárdio,
um era em mulher. Hoje, para cada três infartos, um é em mulher. A
mulher virou presa fácil para o estresse. Dos lares brasileiros, 35% são
comandados por mulheres. Elas cuidam da casa, dos filhos, do trabalho,
que inclui viagens, fazem MBA. Somos produto do meio em que vivemos. Segundo estudo da Universidade de Harvard, 80% das consultas
médicas em ambulatórios, consultórios e hospitais têm relação direta
com o estresse cotidiano. Nesse contexto, o check-up médico é fundamental para apontar os fatores de risco à saúde. Em nossas clínicas,
temos mamógrafos digitais próprios para o complemento dos exames
preventivos femininos. No pós-check-up, desenvolvemos programas
individualizados de promoção à saúde.
BB: A Med-Rio é associada e mantenedora da Câmara de Comércio
Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio). Como avalia essa parceria?
GU: Há oito anos, a Med-Rio Check-Up é filiada à AmCham Rio e, há

dois anos, é mantenedora. Desde o ingresso, idealizei a criação do Comitê de Saúde, do qual, com muita honra, sou presidente. A AmCham
Rio é um fórum privilegiado, em que são debatidos temas que interessam ao mundo corporativo e às relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil. A parceria com a câmara é estratégica para o nosso negócio. Um exemplo foi a palestra, que ocorreu em abril, sobre compliance
em healthcare, um tema da maior relevância, que impacta na ética e na
transparência de ações da empresa prestadora de serviços.

BB: Como funciona o compliance em healthcare
e por que é tão importante?
GU: Mais do que nunca, o mercado exige das empresas prestadoras de

serviços um código de conduta. A empresa que contrata um serviço de
saúde deve visitar clínicas e observar in loco tudo que diga respeito às
ações rotineiras que podem impactar na qualidade dos serviços prestados e na segurança dos resultados. Cada vez mais, algumas atitudes
precisam ser observadas: conhecer a central de esterilização da clínica
que presta serviço; saber onde o sangue de seu profissional será analisado; observar se todos os equipamentos que contemplam um check-up estão implantados na própria clínica e são aferidos periodicamente;
identificar se a forma de remuneração aos médicos que prestam serviço
não gerará passivo trabalhista por solidariedade, para quem contrata.
Recentemente, implantamos o código de conduta na Med-Rio.

BB: Como o senhor vê a influência norte-americana na área de
medicina preventiva?
GU: O check-up médico surgiu nos Estados Unidos, no início dos anos

1960, com os programas espaciais. A Nasa criou o programa de check-up e os astronautas só poderiam ir ao espaço em perfeitas condições
físicas e emocionais. Sem dúvida, é o país que mais investe em pesquisa,
tecnologia e avanços na saúde. ★
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Novos tempos na relação de trabalho

R

ecentemente, foram sancionadas as leis
do trabalho temporário e de terceirização. No momento da elaboração deste texto,
a proposta de reformulação da legislação
trabalhista tramita no Congresso Nacional.
Neste espaço, já nos manifestamos sobre a
importância de adequar a Consolidação das
Leis do Trabalho à realidade brasileira.
As condições de trabalho mudaram.
Atualmente, companhias conscientes prezam pelo bom ambiente. Companhias antes
insalubres/periculosas encerraram as atividades ou tiveram que se reinventar. De
outro lado, praticamente não mais existem
trabalhadores desamparados e ignorantes.
Sob a justificativa da “proteção ao trabalhador”, a lei trabalhista acaba por onerar o
empresário, gerar cada vez mais obrigações,
restrições, impor multas incoerentes, criar
ambiente que dificulta/impede o desenvolvimento e a geração de empregos, levar à
informalidade e vedar o incremento da arrecadação de impostos.
A nova lei de trabalho temporário e a lei
de terceirização propõem mudanças importantes, ampliando possibilidades de contratação, reduzindo a burocracia, mantendo e
reforçando o respeito às normas de segurança do trabalhador, estendendo ao terceirizado o mesmo tratamento concedido aos
empregados, mantendo a responsabilidade
da tomadora, caso a empregadora direta
não honre as obrigações, criando mecanismos para evitar fraude e, por fim, aumentando a duração de tais contratos, o que
amplia o vínculo de emprego.
O QUE A REFORMA DESEJA É COLOCAR EM PRÁTICA,
COM QUASE 30 ANOS DE ATRASO, DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988, QUE ESTABELECEM A RELEVÂNCIA DE
SINDICATOS E INSTRUMENTOS COLETIVOS
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Quanto à terceirização, a principal novidade é que
passou a ter uma legislação específica. A nova lei, em
seu ponto mais importante (e polêmico), autoriza
contratar mão de obra para toda e qualquer posição,
e não mais apenas para as atividades-meio. Segundo
alguns (poucos), a nova lei não permite a terceirização geral, mas o entendimento majoritário, inclusive
de centrais sindicais, é de que a terceirização ampla
está autorizada.
A nova lei, a partir de agora, exige contratação de
empresa específica para a atividade terceirizada, permite a possibilidade de “quarteirização”, mantém a
responsabilidade do tomador, cria dispositivos para
evitar a “pejotização”, produz ambiente para formalizar
empresas que viviam na clandestinidade e mantém a
obrigação do respeito irrestrito às normas de segurança dos trabalhadores.
Quanto à chamada “reforma trabalhista”, a intenção é dar a devida importância às negociações, individuais e coletivas. O que a reforma deseja é colocar
em prática, com quase 30 anos de atraso, dispositivos
dos artigos 7º e 8º da Constituição Federal de 1988,
que estabelecem a relevância de sindicatos e instrumentos coletivos.
O custo da empresa com o empregado é de cerca
de 103% do salário. Livre negociação é uma ótima
oportunidade de empregados – e empregadores também – criarem condições de trabalho que melhor
retratem sua realidade. A participação dos sindicatos
é importante nessa negociação. Já evoluímos muito
desde 1988, mas há muito mais para todos – empresários, empregados, sindicatos patronal e profissional,
advogados, juízes, procuradores e fiscalização do trabalho – avançarmos.
Aqueles contrários à reforma e que tanto prezam
pela empregabilidade surpreendentemente se esquecem que quem gera emprego é o empresário.
Negligenciam que, no cenário atual, a atividade empresarial está engessada, dando prejuízo. Esperamos que
questões políticas e pressão dos que receiam o novo
não impeçam o início de um novo tempo.★

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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Talk show aborda desafios e expectativas do RH

Nadia Stanzig, gerente de Produtos e Serviços da
AmCham Rio; Pedro Almeida, presidente da câmara;
John Andersen, do Departamento de Comércio dos
EUA; e James Story, cônsul-geral dos EUA no Rio

Evento discutiu meios de
aprimorar o desempenho
em meio à crise
Hannah Farbiasz

comunicacao@amchamrio.com

FOTOS HANNAH FARBIASZ

A
Encontro avalia relações
comerciais entre Brasil
e Estados Unidos

John Andersen, por sua vez, afirmou que o foco dos Estados Unidos em relação ao Brasil é trabalhar em coerência regulatória, padrões de avaliação de conformidade e instalações
comerciais. Ele frisou que o País tem uma oportunidade única no momento e é preciso aproveitá-la: “Temos dois governos
bastante pró-comércio, aqui e nos Estados Unidos”. Além disso, listou diretrizes do governo para o comércio internacional:
apoiar as exportações; defender os interesses das organizações
Na AmCham Rio, John Andersen destaca
norte-americanas; atrair investimentos de alto valor, com desoportunidade única brasileira
taque para o Select USA, no qual espera receber uma delegação grande de companhias brasileiras; aplicar leis de comércio
Hannah Farbiasz
exterior; e ajudar empresas norte-americanas a vencer desafios
comunicacao@amchamrio.com
para estabelecer negócios no mundo inteiro. Andersen também
Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro comentou sobre a dinâmica atual da Argentina, um fator que
(AmCham Rio) recebeu, em 5 de abril, John Andersen, sub- pode ser positivo para o Brasil. “O governo argentino reconhece
secretário adjunto do Departamento de Comércio dos EUA. O que há coisas que não pode fazer sem o consenso do Mercosul.
representante do governo norte-americano e o cônsul para o Rio Por isso, tenta influenciar o País a reconhecer que, para crescer,
de Janeiro, James Story, participaram de um café da manhã de é preciso direcionar a agenda comercial para além do Mercosul.”
negócios para convidados, realizado em parceria com o Centro
Pedro Almeida, presidente da câmara, comentou sobre o
Brasileiro de Relações Internacionais – Cebri.
potencial na área de serviços de tecnologia de informação,
Story ressaltou a importância de se discutir um comércio li- uma indústria limpa e que gera empregos. O executivo da IBM
vre e justo, os rumos que a administração americana seguirá nos também falou das dificuldades que o segmento encontra para
próximos anos e como criar novas oportunidades. “Todos nós re- expandir os negócios no Brasil em virtude da ausência de reconhecemos que o fluxo de comércio entre Brasil e Estados Uni- gulações em certas áreas. Segundo Andersen, é preciso criar
dos é bem pequeno. Devíamos pensar de forma mais ambiciosa um ambiente na área de TI que permita, encoraje e recompensobre o tipo de relações que queremos e podemos desenvolver”, se pessoas e empresas que têm boas ideias e estão determinadeclarou. “Já somos parceiros em muitas áreas. Precisamos pen- das a fazê-las funcionar.
sar novos modelos para que governo e indústria privada levem
A discussão abordou temas como simplificação de impostos,
isso para outro nível.”
investimento direto estrangeiro e expansão do acordo de patente para mais setores. Houve críticas à
instabilidade regulatória por causa da
“O FOCO DOS ESTADOS UNIDOS EM RELAÇÃO AO BRASIL
separação dos níveis federal e estatal.
É TRABALHAR EM COERÊNCIA REGULATÓRIA, PADRÕES DE AVALIAÇÃO
Um dos exemplos citados foi a criação
DE CONFORMIDADE E INSTALAÇÕES COMERCIAIS”
de normas estaduais, muitas vezes em
JOHN ANDERSEN, SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO DOS EUA
conflito com a regulação federal, com
o objetivo de aumentar a receita. 

A

32_Edição 300_abr/mai/jun 2017

pós um ano turbulento, marcado por
reestruturações nas empresas, o setor de
RH enfrenta o desafio de desenvolver equipes coesas, com profissionais motivados e
produtivos. Para discutir o tema, a Câmara
de Comércio Americana do Rio de Janeiro
(AmCham Rio) promoveu, em 28 de março,
o talk show O Que o RH Espera de 2017? O
evento, com patrocínio do Grupo Case Benefícios e Seguros e copatrocínio da Med-Rio
Check-Up, teve abertura de Claudia Danienne, presidente do Comitê de Recursos Humanos da câmara, e moderação de André Nolasco, diretor da Michael Page International.
O primeiro painel teve participação de
Ana Paula Borges,
superintendente de
“NÃO É POSSÍVEL TER ALTO
Formação Executiva
DESEMPENHO
EXIGINDO SÓ
e Gerencial, da FGV,
O LADO PROFISSIONAL, É
Claudia Pittioni ScaPRECISO OLHAR A PESSOA
rinci, coordenadoCOMO UM TODO”
ra de RH da Radix
Engenharia, e Allain
MÔNICA PAIVA, DIRETORA DO GREAT PLACE TO
José Fonseca, gerenWORK NO RIO DE JANEIRO
te de Cursos e Recursos Educacionais
da Firjan. Ana Paula falou sobre os benefícios da gestão do eu e do neurobusiness, conhecimento da neurociência aplicado às organizações. “Tudo parece nos mostrar que,
se aprendemos a ser espectadores de nós
mesmos, conseguimos ficar mais cientes de
todo o processo, mais conscientes das nossas reações, e entregar ações mais eficientes
e alinhadas aos nossos propósitos”, afirmou.
Claudia também falou sobre encarar épocas desafiadoras: “Você escolhe olhar para o
lado da crise ou olhar para o lado da oportunidade. A Radix definitivamente resolveu
olhar para as oportunidades. A gente já vem
se preparando para algo grande, em termos
de dificuldades, há algum tempo. Hoje, enxergamos que é esse o momento para formar, capacitar e desenvolver nossa equipe,
construindo uma empresa muito mais forte”.

Já Fonseca refletiu sobre a estrutura da educação atual. “O
modelo escolar hoje não é atrativo para o jovem, não dialoga com
os anseios da juventude. Ele se torna cada vez mais um amontoado de conteúdos desconexos, que reproduzem o pensamento da
‘caixinha’, no qual a matemática é ensinada de uma forma completamente independente das questões sociais, da geografia, do
português”, exemplificou.
O segundo painel teve palestra de Mônica Paiva, diretora do
Great Place to Work no Estado do Rio de Janeiro, Hellen Ferreira,
gerente de RH da Tupperware, e Rafael Sampaio da Motta, CEO
do Grupo Case Benefícios e Seguros e ex-presidente da câmara.
Segundo Mônica, não existe mais equilíbrio entre vida pessoal e
profissional. “Hoje, as empresas precisam lidar com a vida dos indivíduos. Não é possível ter alto desempenho exigindo só o lado
profissional, é preciso olhar a pessoa como um todo”, afirmou.
Hellen destacou outro sentimento que deve ser instigado pela
equipe de RH: o orgulho organizacional. “Para alcançar nossa
meta, precisamos de pessoas orgulhosas do lugar em que trabalham. Com orgulho, fazem seu melhor, indicam a empresa para
outros profissionais.”
O colapso da saúde empresarial e os custos de planos de saúde foram os temas da palestra de Rafael. “O RH precisa ser a mola
catalisadora, com as operadoras, da discussão do modelo de
fee-for-service, para ver se é sustentável a longo prazo. Só com
inteligência e integração é possível fazer uma boa gestão.”
André Nolasco comentou sobre a importância de um RH
moderno, estratégico, que faz parte do negócio, e não é só um
braço operacional. “Tenho contato com diversas empresas no
mercado e, infelizmente, o que a gente nota é que boa parte ainda
carrega uma área de Recursos Humanos com essa característica
de rodar folha, cuidar do departamento pessoal e pouco estratégica”, concluiu. 

A partir da esquerda: Hellen Ferreira, da
Tupperware; Mônica Paiva, do Great Place
to Work no Rio; Rafael Sampaio da Motta, do
Grupo Case Benefícios e Seguros; e André
Nolasco, da Michael Page International
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AmCham Rio debate
impacto do novo cálculo
dos royalties de petróleo
Segundo a ANP, mudança atingirá
44% da produção no País
Hannah Farbiasz

comunicacao@amchamrio.com

A

necessidade de atrair investimentos e alternativas para melhorar a competitividade brasileira foram temas que se destacaram
no debate “Proposta de mudança no cálculo dos royalties do petróleo: solução para a crise fiscal do RJ ou entrave para a atração de
investimentos?”, promovido pela Câmara de Comércio Americana
do Rio (AmCham Rio), dia 31 de março. Segundo Waldyr Barroso,
diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, “o objetivo da correção do cálculo foi aproximar o preço dos óleos nacionais dos valores de mercado”.
Dados de 2016 da ANP mostram que 56,35% dos campos são
comercializados por nota fiscal e 43,65% não têm preço de transferência. “A nova portaria vai atender a apenas 44% do petróleo produzido no País. Ela não faz referência direta aos outros 56% porque, em
geral, o valor de venda é superior ao preço mínimo calculado pela
ANP.” Barroso prevê que o preço do óleo nacional subirá, em média,
cerca de 4%. Ele lembrou que o decreto 2.705, de 1998, diz que o
preço de referência será igual ao de venda, em condições normais
de mercado, ou a um preço mínimo fixado pela ANP, aplicando-se o que for maior. A metodologia foi regulamentada pela portaria
206/2000, objeto da revisão atual.
“ESSA É UMA INDÚSTRIA GLOBAL, E
É IMPOSSÍVEL LIDERAR EM TODOS OS NICHOS”

Um fator que deve ser levado em conta é a competitividade. “Há
segmentos nos quais o Brasil não se mostra competitivo, apesar de
todo o incentivo do conteúdo local. Essa é uma indústria global, e é
impossível liderar em todos os nichos”, refletiu Adyr Tourinho, líder
regional de Sistemas Submarinos e Perfuração para a América Latina da GE Oil & Gas. “Por que não focar naqueles em que provamos
ter competência e nos quais desenvolvemos tecnologia e capacidade? Esse é um ponto essencial para nos tornar mais competitivos.”
Ele citou o shale, ou xisto, como exemplo de fonte alternativa na atração de investimentos. “O shale é um regulador natural: se o preço do
barril sobe a determinado patamar, viabiliza a produção. O ciclo de
produção é muito mais curto e a resposta na curva de demanda e
oferta, bem mais rápida.”
Uma das sugestões de especialistas é alterar a Constituição para
que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
seja recolhido na origem e não no destino. Uma aprovação difícil, na
opinião do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ): “Para mudar a Constituição são precisos 308 votos. E não são fáceis de alcançar em um
tema tão delicado”.
A moderadora Fernanda Delgado, pesquisadora sênior da FGV
Energia, destacou a função social da cobrança: “O fundo deve ser
administrado para promover novas indústrias, educação e desenvolvimento para as gerações futuras do local, para quando não houver
mais petróleo”.
Na opinião de Tourinho, o fator relevante para a indústria nessa
discussão é encontrar formas de aumentar a arrecadação e a geração
de empregos, tornando mais interessante investir no Brasil. A regularidade e a previsibilidade das rodadas de licitação podem ajudar,
pois são essenciais para retroalimentar a indústria. “Uma vez criadas
as regras, a indústria e os investidores querem que sejam cumpridas, dando previsibilidade aos investimentos”, afirmou. Fernanda
Delgado concorda: “Precisamos ganhar fôlego e robustez para atrair
investimentos. O governo deve dar transparência de previsibilidade,
de continuidade, à regulação, para que o investidor veja o País como
uma opção de investimento. Se as empresas investem em países com
modelos regulatórios tão mais complexos, com políticas tão mais difíceis, como Iraque, Irã, Nigéria, por que não investir no Brasil?”. 

ADYR TOURINHO, GE OIL & GAS

Tax Friday discute concessão de incentivos fiscais
Especialistas defendem ações para aumentar competitividade do Estado do Rio
Hannah Farbiasz

comunicacao@amchamrio.com

P

ara discutir prós e contras da política
econômica, o Subcomitê Tributário
da Câmara de Comércio Americana do
Rio de Janeiro (AmCham Rio) realizou,
em 24 de março, o Tax Friday com o tema
“Incentivos fiscais: solução ou problema?”. O debate teve a presença de Rodrigo Vicente, gerente sênior de Impostos da
ThyssenKrupp, Nilson Furtado, assessor
jurídico da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro,
e Guilherme Mercês, economista-chefe da
Firjan. A mediação ficou a cargo de Gerson Stocco, presidente do subcomitê.
Rodrigo Vicente afirmou que os incentivos fiscais podem ser determinantes
na decisão de investimentos da empresa.
Na escolha do local, as organizações levam em conta elementos como estabilidade política e econômica, custo de energia
e mão de obra, segurança jurídica, carga
tributária, mercado e infraestrutura. Um
desses critérios é o ICMS, que impacta
diretamente no fluxo de caixa operacional. “Qualquer incentivo que reduza o
recolhimento do ICMS se torna extremamente relevante. Se a companhia não tem
algo que determine de maneira muito forte onde investir, o ICMS pode ser o fator
decisivo”, afirmou.

Guilherme Mercês fez coro com Vicente, utilizando-se de uma metáfora para ilustrar a importância dos
incentivos fiscais para o Rio de Janeiro: “Nós estamos
em uma guerra. Não podemos ser o único Estado a baixar a arma em uma sala em que todos estão armados”.
Segundo ranking realizado em 2016 pela Tendências
Consultoria, o Estado do Rio é o oitavo colocado em
termos de competitividade, levando-se em consideração vários critérios. A segurança pública, por exemplo,
ficou em 22º lugar, com a infraestrutura ocupando o
23º. “O conjunto de fatores determinantes para a alocação de recursos de empresas não é favorável ao Rio.
Assim, a política de incentivos fiscais se faz necessária”,
concluiu o economista.
Já Nilson Furtado abordou problemas dos benefícios. Segundo o assessor, muitas vezes incentivos fiscais
são concedidos sem a anuência do órgão determinado
pela legislação para tentar obter um consenso. Para ele,
uma possível solução seria utilizar os incentivos como
legítimo instrumento de desenvolvimento, já que quase
todos os benefícios de ICMS atualmente são inconstitucionais, porque não passaram pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. 
“SE A COMPANHIA NÃO TEM ALGO QUE DETERMINE
DE MANEIRA MUITO FORTE ONDE INVESTIR, O ICMS
PODE SER O FATOR DECISIVO”
RODRIGO VICENTE, GERENTE SÊNIOR DA THYSSENKRUPP

Rodrigo Vicente, da
ThyssenKrupp; Nilson
Furtado, da Secretaria
Estadual de Fazenda;
Gerson Stocco, do
Subcomitê Tributário;
e Guilherme Mercês,
da Firjan

FOTOS HANNAH FARBIASZ

A partir da esquerda:
Helio Blak, ex-diretor
da câmara; Otavio
Leite, deputado
federal; Nadia Stanzig,
gerente de Produtos e
Serviços da AmCham
Rio; Fernanda Delgado,
pesquisadora sênior da
FGV Energia; Waldyr
Barroso, diretor da
ANP; e Adyr Tourinho,
da GE Oil & Gas
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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.
Disponível na

Com o mais completo Programa Integrado de Medicina Preventiva, equiparado aos
da Cleveland Clinic e Mayo Clinic nos Estados Unidos e Hospital Americano de Paris.
A MED•RIO CHECK-UP é a única que disponibiliza os resultados em 24 horas,
Médico Responsável Dr Gilberto Ururahy
CREMERJ 52-33496-3

podendo ser acessados a partir de aplicativo móvel próprio e a única a disponibilizar
mamografia digital para complementar o check-up feminino “in loco”.
Uma equipe médica formada por 12 especialistas, do mais alto padrão
técnico, estará a sua disposição nas unidades Barra da Tijuca e Botafogo.

Disponível no

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

Seu check-up médico completo é realizado em apenas 5 horas, numa manhã
ou uma tarde, priorizando assim sua saúde sob a orientação do ISO 9001.
Após o check-up desenvolvemos programas de promoção a sua saúde.
Conforto e privacidade é o que você vai encontrar nas
duas unidades da MED•RIO CHECK-UP.

UNIDADE BARRA DA TIJUCA

UNIDADE BOTAFOGO

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

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

CENTRAL DE AGENDAMENTO
(21) 2546 3000

www.medriocheck-up.com.br
agenda@medrio.com.br
facebook.com/medriocheckup

SEMPRE À FRENTE

OVERVIEW

POR DENTRO DA CÂMARA

Novos Sócios

CHAMBERS AND PARTNERS
LISTA 21 ASSOCIADOS DA CÂMARA
ENTRE OS MELHORES
DIVULGAÇÃO

O ranking Chambers and Partners incluiu 21 associados da
câmara em sua seleção de melhores escritórios de advocacia da
América Latina este ano. As firmas são: Andrade & Fichtner;
Barbosa Müssnich Aragão; Brandão Couto, Wigderowitz &
Pessoa; Castro, Barros, Sobral, Gomes; Chediak; Dannemann
Siemsen; Demarest; Fialdini Einsfeld; Kasznar Leonardos;
Lobo & Ibeas; Luiz Leonardos; Machado Meyer, Opice e Falcão; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga; Montaury
Pimenta, Machado & Vieira de Mello; Pinheiro Guimarães;
Pinheiro Neto; Sergio Bermudes; TozziniFreire; Ulhôa Canto,
Rezende e Guerra; Veirano; Vieira Rezende. Os escritórios brasileiros se destacaram em áreas como agronegócios, antitruste/
concorrencial, energia e recursos naturais, seguros, trabalhista
e propriedade intelectual. O Chambers and Partners lista os
melhores escritórios e advogados do mundo desde 1990 e cobre 185 jurisdições.

Accenture lança, no Recife, seu maior
centro de inovação da América Latina
Inaugurado em março, o Accenture Innovation Center faz
parte de uma estratégia de crescimento da companhia no
País, visando a reforçar a presença digital. Localizado no
Porto Digital e com cerca de 250 profissionais, o centro
tem o objetivo de desenvolver soluções inovadoras para
os clientes da Accenture. Eles receberão atendimento
direcionado para tecnologias avançadas e emergentes.
Para criar o centro de inovação, a Accenture revitalizou
o Armazém 12, na antiga área portuária do Recife.
Recentemente, a empresa abriu o Analytics Innovation
Center, no Rio de Janeiro, e o Accenture Interactive
Studios, em São Paulo.

Citi expande projeto que prepara jovens
para o mercado de trabalho

Coca-Cola se une à Novelis em projeto
de auxílio a catadores de recicláveis

Dow Brasil Indústria e Comércio
de Produtos Químicos Ltda.
Roberto Carlos Souza
Brazil Account Manager
Av. das Nações Unidas, 14.171,
Diamond Tower
Vila Gertrudes – 04794-000
São Paulo – SP
Tel.: (11) 5188-9345
rcsouza@dow.com
dow.com

Instituto de Engenharia, Gestão,
Treinamentos e Pesquisas de
Mercado Ltda.
Mariana Garrido
Consultora de Projetos
Rua do Ouvidor, 108, sobreloja 201
Centro – 20040-030
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2223-2895
mariana.garrido@ieg.com.br
ieg.com.br

LSH Barra Empreendimentos
Imobiliários S. A.
Patricia Aragão
Gerente de Vendas
Rua Professor Coutinho Fróis, 10
Barra da Tijuca – 22620-360
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3606-1100/1128
patricia.aragao@lshbarrahotel.com.br
reservas@lshbarrahotel.com.br
lshbarrahotel.com.br

PP&C Auditores Independentes
Leonardo Santos
Desenvolvimento
de Negócios e Marketing
Alameda Santos, 1.940, 1° andar
Cerqueira César – 01418-200
São Paulo – SP
Tel.: (11) 3883-1600
l.santos@ppc.com.br
ppc.com.br

Railinvestment do Brasil S. A.
Gabriel Campos
CEO
Av. das Américas, 3.500, Hong Kong
3.000, grupo 110/111
Barra da Tijuca – 22640-102
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2249-9200/21 3798-9200

Riotravel Turismo Ltda.
Cristina Maria de Sampaio Campos
Diretora
Rua São José, 90, grupo 411
Centro – 20010-020
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3523-6677
cmsc@riotravel.com.br
riotravel.com.br

V.Ships Brasil S/A
Leonardo Coelho da Silva Freitas
Presidente
Avenida Rio Branco, 110, 30º andar
Centro – 20040-001
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3861-1915
leo.freitas@vships.com
vships.com

gabriel.campos@railinvestment.com.br

A Citi Foundation vai expandir globalmente o Pathways
to Progress, com um compromisso de três anos no valor
de US$ 100 milhões. Lançada em 2014, a iniciativa visa
a reduzir o desemprego entres jovens, melhorando a
qualidade da mão de obra em cidades-chave do mundo,
por meio de programas como primeiro emprego, estágios,
treinamento de negócios e desenvolvimento de liderança.
Dez mil funcionários voluntários do Citi atuarão como
mentores e coaches para os participantes. O programa já
ajudou mais de 100 mil jovens, e a expansão vai auxiliar
outros 500 mil, entre 16 anos e 24 anos. É o maior
compromisso filantrópico da história da Citi Foundation

O Instituto Coca-Cola Brasil – ICCB firmou parceria
com a Novelis, empresa especializada em laminados e
reciclagem de alumínios, para apoiar o desenvolvimento
de cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
O objetivo é promover a troca de experiências entre
organizações que atuam com cooperativas e compartilhar
tecnologia social. O instituto, que lida com o tema de
reciclagem há mais de 12 anos, já trabalhou com cerca
de 300 cooperativas de reciclagem pelo País, impactando
a vida de cerca de 6 mil pessoas. A parceria entre ICCB e
Novelis terá duração de três anos.

FGV analisa estratégia de
desenvolvimento do Rio

MIRIAN FICHTNER
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CSM do Brasil Marketing
Esportivo Ltda.
Carlos Eduardo Caruso Ferreira
Sócio
Rua Rodrigo Silva, 26
Centro – 20011-040
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2460-6800
cadu.ferreira@csm.com
csmbrasil.com.br

Um estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas,
da Fundação Getulio Vargas, mostra que o Rio de Janeiro
não soube aproveitar oportunidades de desenvolvimento
sustentável proporcionadas por grandes eventos
realizados nos últimos anos, como a Copa do Mundo e
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Um dos motivos foi o
município ter adotado estratégias oriundas da iniciativa
privada na formulação de políticas públicas, deixando de
fazer conexões com o restante da cidade, o que diminuiria
o déficit de cidadania de forma sustentada. Publicada em
abril, a pesquisa “O Rio em perspectiva: um diagnóstico
de escolhas públicas” indica um descompasso entre o
orçamento previsto e o disponível para o município este
ano, com R$ 3,2 bilhões a menos do que o esperado.
A análise, com base em dados públicos oficiais, foi
apresentada à atual administração municipal.

Olá!
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