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PALAVRA DA

DIRETORIA
PREZADOS ASSOCIADOS,
A Diretoria eleita começou sua gestão em janeiro e logo
traçou um plano de trabalho que gostaríamos de compartilhar
com todos vocês.

6. Fortaleceremos o Conselho de Ética e a Diretoria de
Compliance, atribuindo aos dois órgãos novas competências,
garantindo mais efetividade e participação nesta gestão;

Neste sentido, gostaríamos de ratificar os compromissos
de gestão assumidos por este grupo e ainda, enfatizar que
estamos atentos às demandas e anseios dos associados.

7. Daremos continuidade ao Prêmio Marco Maciel que
reconhece e dá visibilidade às boas práticas de RIG e tem
como objetivo premiar ações éticas e transparentes na
relação público-privado;

Assim, cumpre-nos participar a todos os associados que:
8. Fortaleceremos o Comitê do Jovem RIG e a ABRIG mulher;
1. Fizemos ajustes na parte administrativa da ABRIG a fim de
melhorar o atendimento ao associado;
2. Estamos centralizando esforços na regulamentação de
nossa atividade e no credenciamento de nossos associados
nas duas Casas do Congresso Nacional;
3. Decidimos que eventos como o Café com Autoridade serão
priorizados;

9. Continuaremos firme no propósito de buscar o
crescimento sustentável de nossa associação e para isso o
engajamento de todos os associados e fundamental.
Por fim, agradecemos a confiança que foi depositada neste
grupo.

4. Desenvolvimento de produtos e serviços. Promoveremos
informação e profissionalização da atividade de RIG;

Gostaríamos ainda de assegurar a todos os associados que
as decisões e ações deste grupo se darão sempre dessa
forma: colegiada e com transparência, buscando sempre a
participação de todos.

5. Buscaremos aproximação com outras entidades
assemelhadas no intuito de somarmos esforços e atingirmos
nossos objetivos comuns;

Mais uma vez obrigado,
Diretoria Eleita Gestão 2020/2021
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ABRIG

RIG: A ATIVIDADE
QUE SE CONSOLIDOU

AO FIM DO MANDATO, DIRETORIA FAZ BALANÇO
POSITIVO DA GESTÃO 2016-2019
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA ABRIG

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e
Governamentais (Abrig) foi criada em 2007 com o objetivo
de conquistar mais reconhecimento aos profissionais da
área no debate nacional de políticas públicas. Ao longo de
seus 12 anos, a entidade que representa os profissionais
de RIG em todo o país tem cumprido a sua missão e
reafirmado a defesa da importância do diálogo entre o
público e o privado.
A atual diretoria da Abrig, liderada por Guilherme
Cunha Costa, registrou conquistas marcantes ao longo
de seu mandato, entre os anos de 2016 e 2019. Em
meio a inúmeros desafios, os diretores da associação
mantiveram-se focados em um persistente trabalho
em favor de mais qualificação profissional e ampla
disseminação dos valores inerentes às boas práticas da
atividade de RIG.
Na avaliação do presidente da entidade, um passo de
grande importância de sua gestão foi estabelecer as
instâncias da associação. “A constituição das instâncias
da Abrig foi uma enorme conquista. Além de constituir o
Conselho Superior, conferimos autonomia ao Conselho
Fiscal e Conselho de Ética. A maior qualidade foi reunir um
time muito diferenciado”, declarou.

“Ao longo de quatro anos, foram
42 reuniões de diretoria e 12
assembleias-gerais extraordinárias,
em busca de decisões colegiadas.”

RIG + Políticas Públicas

A partir disso, a associação apresentou uma considerável
evolução no aspecto de sua governança. Ao todo,
foram realizadas 42 reuniões de diretoria, fora as 12
assembleias-gerais extraordinárias. Todas as decisões
foram feitas de forma colegiada, ao longo de um período
marcado pelo intenso trabalho colaborativo, visando o
consenso nas determinações.
A Abrig teve uma notável contribuição no que se refere à
ampliação do número de pessoas que se alinharam à luta
dos profissionais de RIG. Desde 2016, a associação vem
registrando um crescimento exponencial do universo de
associados. De março daquele ano até janeiro de 2019, o
total de membros saltou de 76 para 652.
Os números impressionam, mas não são uma finalidade em
si, ressaltou o primeiro vice-presidente da associação, Jack
Correa, que prefere enaltecer outros valores. “Sempre
primamos por ética e transparência na admissão de novos
associados”, sublinhou.
A Abrig tem como regra básica a qualificação de quem
deseja se associar à entidade. Todos precisam passar pelo
Conselho de Ética, para que sejam avaliados e recebam
um selo de qualidade. Além disso, qualquer pessoa da
sociedade pode fazer uma representação caso se depare
com algum profissional que não esteja agindo de forma
legal e legítima.
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TRANSPARÊNCIA
Com a compreensão da diretoria acerca da grande
importância de um trabalho transparente, também
foram contratados auditores para avaliar todas as
contas e ações da associação, no período de março de
2016 a dezembro de 2020.
Para propagar a importância desses princípios, os
diretores basearam sua atuação em quatro pilares:
capacitação, parcerias e relacionamento, formalização
da atividade e informação. Com base neles, a entidade
se fortaleceu por meio de produtos, serviços e
benefícios, que atraíram mais associados, gerando um
círculo virtuoso.
Ainda em 2016, foi lançada a primeira edição da
pioneira revista RIG + Políticas Públicas, primeira
publicação dedicada exclusivamente ao tema, em todo
o mundo. Assim, foi erguida uma ponte da associação
com a sociedade, para informar e evidenciar o valor e a
necessidade das ações de RIG no Brasil.

A Abrig colecionou avanços ao oferecer uma grade
completa de cursos de especialização, sob a coordenação
de Carolina Venuto e Marcio Artiaga, na diretoria de
capacitação. Suas parcerias com instituições de ensino
prestigiadas oferecem cursos rápidos, mestrado, EaD,
MBA, extensão, entre outros. Tudo com o objetivo de
aperfeiçoar cada vez mais os profissionais da área.
Complementando o trabalho de capacitação, a Abrig
realizou diversos seminários, encontros e debates, com
a curadoria do diretor de projetos estratégicos, Eduardo
Fayet, e relevante contribuição de Marcio Artiaga.
Entre eles estão Café com Autoridade, Abrig Debate e
Conferências Internacionais. O objetivo dessas iniciativas
é garantir aos associados a formação de uma rede de
relacionamentos e parcerias.

RIG + Políticas Públicas
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“O número de associados da Abrig
se multiplicou ao longo da atual
gestão. Saltou de 76, em 2016,
para 652, em janeiro de 2019.”

Outro evento importante, criado em 2017, é o Prêmio
Marco Maciel: Ética e Transparência na Relação entre
o Público e o Privado. Desenvolvido pela diretora
de Relações Institucionais e vice-presidente Ivonice
Campos, este tem sido um grande momento para os
profissionais de RIG celebrarem as relações institucionais e
governamentais como promotoras do aperfeiçoamento de
políticas públicas.
Muitas conquistas também foram verificadas na busca
incessante por regulação da atividade de RIG, conduzida
pelo vice-presidente Luiz Henrique Bezerra, diretor do
Comitê de Regulamentação da Abrig. “Apoiamos o Projeto
de Lei 1202/2007, que formaliza a categoria e aguarda
aprovação do Congresso Nacional”, pontuou ele.
Na gestão 2016-2019, os profissionais de RIG foram
incluídos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO),
com 91 competências. Outro marco foi o acordo firmado
entre Abrig e Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que sedimenta o caminho da autorregulação
ao propor a construção de normas técnicas para guiar a
atividade no Brasil.
São muitas vitórias para a Abrig resultante da contribuição
de muitos. Destaca-se nesse sentido também o trabalho e
a disponibilidade dos conselheiros Paulo Castelo Branco,
Ruy Coutinho, Cícero Araújo, Godofredo Diniz e Frederico

RIG + Políticas Públicas

Borges. Nesse seu balanço, a diretoria acrescenta que
os colaboradores tiveram, por sua vez, valioso papel na
entrega de serviços a quem mais importa para Abrig: os
associados.
NOVA DIRETORIA
O presidente Guilherme Cunha Costa avalia positivamente
a nova composição da diretoria, para o próximo mandato,
de 2020 a 2023. “A chapa que se apresentou é muito
comprometida. O presidente Luiz Bezerra conhece muito
da nossa atividade e conseguiu aglutinar um time de
pessoas com muita credibilidade. Tenho certeza que a
Abrig vai continuar com um ótimo trabalho”, defendeu.
Com o encerramento desse ciclo, fica a sensação de dever
cumprido. “Inauguramos nosso mandato em 2016 com um
compromisso de gestão. Todos os compromissos foram
cumpridos e outros foram alcançados. Tenho certeza
que crescemos como entidade, associação e mercado”,
ponderou Costa.
DESTAQUES DA GESTÃO
• Promoção da qualificação profissional, via cursos de
especialização
• Disseminação dos valores inerentes às boas práticas de
RIG
• Criação de instâncias para a Abrig, como o Conselho
Superior
• Autonomia aos conselhos fiscal e de ética
• Decisões colegiadas via reuniões de diretoria e
assembleias
• Expansão do número de associados, com critérios éticos
• Contratação de auditagem independente das contas e
ações da Abrig
• Revista RIG + Políticas Públicas
• Seminários, encontros e debates
• Conferências internacionais
• Prêmio Marco Maciel: Ética e Transparência na Relação
entre o Público e o Privado
• Ações pela regulamentação da atividade: no Congresso,
via Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e via
autorregulamentação, em parceria com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
• Planejamento estratégico

RÁDIO.
É SÓ LIGAR.
Tantas frases, tantas campanhas,
todas tão perfeitas para demonstrar
tudo que fazemos, tudo que o
rádio é. Rádio é informação com
credibilidade, música, cultura, esporte
e diversão, em qualquer plataforma.
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ENTREVISTA: CÍCERO ARAÚJO

DIÁLOGO PRODUTIVO

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA ABRIG
DESTACA AVANÇOS NO DEBATE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SÍLVIO RIBAS

1

O presidente do Conselho Superior da Associação
Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
(Abrig), Cícero Araújo, faz um balanço dos avanços
obtidos pela categoria durante o mandato da diretoria
iniciado em 2016.

já entende a necessidade
de regras claras para que
o relacionamento seja
pautado em princípios
éticos e transparentes.

Na condição de presidente do Conselho Superior
da Associação Brasileira de Relações Institucionais
e Governamentais (Abrig), como o senhor avalia a
importância do diálogo entre o público e o privado
para a democracia?

Propostas como a
autorregulamentação
podem ser uma alternativa
à lei federal sobre o tema?
Por quê?

CÍCERO ARAÚJO – Considero o diálogo, a base da
política e fundamental para construção de políticas
públicas que melhorem a vida das pessoas e auxiliam o
desenvolvimento do país.

CÍCERO ARAÚJO – Sim,
pode ser uma alternativa,
mas acredito que o Congresso tem mais condições de
tratar a matéria, pois acompanha os anseios de toda a
sociedade, pois são os representantes do povo.

De que forma o senhor acredita que as relações
institucionais e governamentais podem contribuir para a
retomada do crescimento econômico do país?
CÍCERO ARAÚJO – Além de representarmos segmentos
diversos da sociedade e, portanto, conhecermos suas
necessidades, temos a qualificação técnica para atuar
junto ao Executivo, Legislativo e Judiciário e fazer a defesa
dos interesses setoriais.
No Parlamento o debate sobre a regulamentação da
profissão já se arrasta por mais de duas décadas. Por
que é tão difícil para os políticos deliberarem sobre esta
matéria?
CÍCERO ARAÚJO – Encaro como um processo normal
de amadurecimento da democracia. A sociedade vem
cobrando a regulação da atividade e hoje o Legislativo

Qual é, na sua opinião, o maior desafio para os
profissionais de RIG no país atualmente?
CÍCERO ARAÚJO – Conciliar os diversos interesses
setoriais com os do país.
Desde o surgimento da Abrig até hoje, qual balanço
o senhor faz do amadurecimento da atividade de RIG
no país, à medida que se consolidam seus conceitos,
princípios e valores, reconhecidos até mesmo pelos
últimos governos?
CÍCERO ARAÚJO – Entendo que a Abrig tem
contribuído de forma destacada para o diálogo
e discussão de temas representativos para o
desenvolvimento do país. O desafio é manterse atualizada e ser mais do que uma entidade
representativa, uma referência em propor políticas
públicas que ajudem a transformar nosso país num local
de atração de investimentos e segurança jurídica.

Sílvio Ribas é escritor, consultor e jornalista graduado pela PUC Minas com atuação em veículos como Gazeta
Mercantil, Estado de Minas e Correio Braziliense, nas funções de repórter, editor e chefe de reportagem. Em sua
carreira ganhou 11 prêmios e realizou coberturas nos EUA, Noruega, França (G20), Omã e China. Também foi
assessor da Companhia de Concessões Rodoviárias, da Executiva Nacional do PSDB e dos senadores Ricardo Ferraço
e Lasier Martins. Tem MBA em Relações Institucionais pelo Ibmec.
1
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O que
você está
buscando?
Só na internet são mais
de 4 bilhões de buscas
todos os dias.
Isso significa que você está
sempre em movimento,
mudando o tempo todo.
E nós estamos sempre procurando
uma forma de ajudar você
a realizar todas as suas buscas.
Porque é isso que
a gente faz diariamente:
coloca você no centro de tudo.
Essa é a nossa busca.
E ela só existe
porque você existe.
O que

você está buscando?
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ENTREVISTA: RUY COUTINHO

RIG PARA O
PROGRESSO DO
DISTRITO FEDERAL
KARINE GONZAGA

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal atua diariamente em diversas frentes orientado
pelo único propósito: tornar a matriz produtiva da capital
do país mais diversificada e menos dependente do setor
público e da construção civil. Não é tarefa fácil, mas Ruy
Coutinho já coleciona resultados positivos para o Governo
do Distrito Federal (GDF) estando há menos de um ano à
frente do cargo e ainda estrutura novos planos.
Graças à sua longa experiência profissional, Coutinho
encara desafios como o de ampliar as oportunidades para
empreendedores e investidores no Planalto Central. Nesta
entrevista para a revista RIG + Políticas Públicas, o titular
da pasta estratégica criada pelo governador Ibaneis Rocha
(MDB) fez um balanço da sua gestão.
Secretário, quais foram os maiores desafios que o senhor
identificou ao assumir o cargo?
RUY COUTINHO – Os desafios são muitos. Tivemos um
desafio particularmente importante que foi a recuperação
de uma operação de crédito com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), de U$ 71 milhões, que estava
marchando para ser cancelada, pois havia sido tocada
de maneira equivocada pelo governo anterior. Estamos
falando de uma operação de quase R$ 300 milhões,
extremamente positiva para o Distrito Federal pelas
suas características. Hoje, o BID faz operações similares,
entrando com 50% do empreendimento e tendo os
outros 50% como contrapartida do tomador. Porém,
nessa operação, o BID entrou com 70% e o Governo do
Distrito Federal (GDF) com os 30% restantes. Era, pois,
uma operação muito favorável em termos financeiros
e que seria cancelada em setembro deste ano. Fizemos
um esforço muito grande e conseguimos prorrogar
esse contrato até dezembro de 2020. Ele está em plena
execução.

Qual será a destinação do GDF para esses US$ 71
milhões?
RUY COUTINHO – Esse recurso vai para as áreas de
desenvolvimento econômico. Hoje são 32 áreas, das
quais três prioritárias para o governo. A primeira é o Polo
JK, a segunda em Ceilândia e a terceira no Gama. Esse
dinheiro vai para obras de infraestrutura, como asfalto,
águas pluviais e energia elétrica. No caso do Polo JK,
acabamos de instalar uma grande central de energia, com
dois geradores de alta potência. A carência de eletricidade
era justamente a principal queixa dos empresários com
atuação nessa área, pois cada um necessitava ter o seu
próprio gerador, para que sua empresa pudesse funcionar.
Além da recuperação do contrato com o BID, qual outro
desafio merece destaque na agenda da secretaria em
2019?
RUY COUTINHO – Um segundo desafio foi desatar o nó
em relação ao Pró-DF. O programa de incentivo à atividade
produtiva no Distrito Federal foi criado em 1998, mas de
uma maneira mal elaborada e imperfeitamente conduzido
pelos governos anteriores, o que deu margem a várias
distorções e acabou sendo bloqueado pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal. Logo nos primeiros dias de
governo formamos um grupo de trabalho com a Terracap
no sentido de rever todo o passado e formular bases
para um novo e eficiente programa de desenvolvimento.
O resultado de seis meses de trabalho foi a sugestão de
projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara Legislativa.
A proposta dá nova e saneada configuração ao ex-Pró-DF,
que passaria a se chamar Desenvolve DF e a seguir novos
critérios no futuro.
Quais são os projetos estruturantes tocados pela
secretaria para o DF?

RIG + Políticas Públicas
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Como está sendo feita a articulação para esse projeto de
infraestrutura?

Em relação ao Gasoduto Brasil Central, qual é a sua
importância para o DF e qual obstáculo precisa ser
vencido?

Explique melhor esse papel da sua secretaria na
criação de oportunidades de negócios e na atração de
investimentos para o DF?

RUY COUTINHO – Brasília tem um problema sério que é
o acesso ao gás, que é feito atualmente por via rodoviária.
Não há um fornecimento rápido, constante, eficiente,
porque o insumo energético é colocado em caminhão para
vir da Refinaria de Paulínia (SP) até Brasília, percorrendo
centenas de quilômetros. O gasoduto é, obviamente, uma
alternativa de muito mais velocidade. O gás tende a ser
o combustível mais importante nos próximos tempos,
pois provoca praticamente nenhum impacto ambiental.
O plano é implementar o Gasoduto Brasil Central a
partir da São Carlos (SP), onde será feita interconexão
com o Gasoduto Brasil-Bolívia. Trata-se de uma obra de
grande extensão – 904 quilômetros – e de elevado custo,
estimada em U$ 1 bilhão, a ser bancada pela iniciativa
privada.

RUY COUTINHO – A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, tema presente em tudo e em todos os lugares,
tem o que costumo chamar de transversalidade, porque
ela conversa com todas as outras secretarias do GDF. O

RUY COUTINHO – Estamos fazendo a primeira
sondagem, algumas conversas foram realizadas. Como
se trata de um projeto privado, a expectativa é de que
o governo distrital não coloque dinheiro nele. Assim, a
participação da secretaria é na coordenação e na sua
articulação política. O gasoduto implica negociar com
os governos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e com o
próprio Distrito Federal. Esse vai ser um dos grandes
cases de Relações Institucionais e Governamentais
(RIG). Um bilhão de dólares não é fácil de conseguir.
Aqui na secretaria, eu faço relações institucionais e
governamentais o tempo todo. Se bem que, agora do outro
lado da cerca, como diria Roberto Campos.

“Faço relações institucionais e
governamentais o tempo todo”

RIG + Políticas Públicas
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RUY COUTINHO – São quatro: a privatização da
Companhia Energética de Brasília (CEB), a abertura
de capital da Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal (Caesb), a concessão do Metrô e a
construção do Gasoduto Brasil Central. Assinamos um
acordo de cooperação técnica com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
envolvendo a venda da CEB e a abertura de capital da
Caesb, para captar recursos no mercado. O caso do Metrô
é mais complexo considerando que, no mundo inteiro,
os metrôs são historicamente estatais. Por isso, estamos
estudando oferecer um modelo alternativo à privatização
clássica, nos moldes de uma concessão pública. Mas isso
tudo ainda está sendo avaliado. Esses quatro projetos
serão executados ao longo do mandato do governador
Ibaneis Rocha (MDB).
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“Estado empresário
nessa altura do
campeonato é deveras
inconveniente”

governador me pediu mudança na matriz econômica do
DF, que é excessivamente concentrada no setor público e
na construção civil. A construção civil passou por uma crise
profunda nos últimos 10 anos, agora está se recuperando
um pouco. O setor público, por sua vez, é um setor que
tende a encolher, até por conta da exigência de ajuste
fiscal. Obviamente que isso obriga que sejam geradas
novas frentes de sustentação econômica para o DF e isso
se faz por meio da iniciativa privada. Por isso, é importante
que a máquina pública vá se livrando de algumas cargas
sobre a suas costas.
Nesse terreno de concessões e desestatizações, qual foi o
maior avanço obtido pelo GDF até agora?
RUY COUTINHO – Tivemos uma primeira concessão
importante que foi o o complexo esportivo e de lazer
no Eixo Monumental entre o Estádio Nacional Mané
Garrincha, o Parque Aquático Cláudio Coutinho e o
Ginásio Nilson Nelson, que virá associado a um boulevard
de cinemas, bares, restaurantes, academias, casas de
espetáculos e lojas. O complexo Arena BSB foi o primeiro

passo para a urgente necessidade de tirar esse peso sobre
o GDF, que não faz sentido algum. Um estado empresário
nessa altura do campeonato é algo deveras inconveniente.
E tenho notado grande apoio da população, em todas as
vezes que concedo entrevistas falando de privatizações
e concessões. A evolução favorável da política econômica
está trazendo a perspectiva de o Brasil de retomar o seu
grau de investimento, o selo de bom pagador dado pelas
agências internacionais e que o Brasil perdeu em 2015.
Essa reconquista facilitará em muito a atração de recursos
externos para a economia brasileira e, consequentemente,
para o DF.
Quais outros resultados de destaque na sua gestão?
RUY COUTINHO – Em abril, lançamos o Emprega DF, que
já nos trouxe bons resultados. O número de licenciamento
de empresas saltou 74% se comparado a igual período
de 2018. Em termos absolutos, isto significa que foram
expedidas quase 15 mil autorizações para novos negócios.
Esse programa concede descontos de até 67% no Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com
o compromisso de geração de empregos. Vale ressaltar
também que a Junta Comercial do DF agora funciona
no âmbito do próprio DF. Antes, ela era a única junta
comercial do país que era ligada ao Ministério da Indústria
e Comércio, ao governo federal, portanto. Com a Junta
Comercial Federal, a abertura de uma empresa levava, em
média, 45 dias. Agora, leva 4 horas.

SAIBA MAIS
Ruy Coutinho atuou, por mais de 20 anos, como executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Entre as muitas atribuições assumidas ao longo de sua trajetória profissional,
foi TAMBÉM secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Comercial (CDC) do Ministério da
Indústria e Comércio e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Karine Gonzaga é jornalista com especialização em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrado
em Estudos Políticos Aplicados pela FIAPP em Madri. Foi repórter especial de política no SBT. Atuou como assessora
de imprensa na Câmara e no Senado. Atualmente, além de colaboradora da Abrig, atua na sua KMC Consultoria,
especializada em comunicação política e institucional.
1
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IMPULSIONANDO O
DESENVOLVIMENTO E
A ECONOMIA DO PAÍS.
O Brasil oferece possibilidades inigualáveis para ser uma
potência industrial e econômica.
E nós, da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento
Regional Sustentável – ADIAL BRASIL – acreditamos
plenamente no poder de nossas indústrias para elevar
o país a patamares mais elevados.
Fundada em 2006, a ADIAL BRASIL é a única entidade
temática estrategicamente voltada para a promoção,
defesa e consolidação de políticas de desenvolvimento
regional sustentável que promovam e garantam a
convergência econômica, inclusão e a equidade social.

SEM INDÚSTRIA, NÃO HÁ
EMPREGO. SEM INCENTIVOS,
NÃO HÁ INDÚSTRIA.
VAMOS DESENVOLVER
O BRASIL?

CONHEÇA
NOSSA
ATUAÇÃO
www.adialbrasil.org.br
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CONJUNTURA

RIG PARA QUEM
PRECISA DE RIG

EMPRESAS E ENTIDADES AINDA DESCONHECEM O REAL
VALOR DOS SERVIÇOS QUE AS AJUDARIAM A DIALOGAR COM
OS PODERES E A INFLUENCIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS
SÍLVIO RIBAS
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O que é mera rotina para milhares de lobistas que
trafegam pela K Street, em Washington, ainda carece
de uma compreensão plena por boa parte de seus
potenciais clientes no Brasil. Isso porque os atores do
lobby – atividade essencial às democracias modernas –
ainda precisam explicar a que vieram e detalhar quais os
tipos de serviços podem prestar com ética e eficiência.
Apesar da importância de ensejar diálogo entre o Estado
e a sociedade e de firmar entendimentos em políticas
públicas, boa parte das empresas e entidades ainda tem
de ser convencida dessa contingência. Não basta saber
que todo cidadão deseja ter seus direitos e interesses
atendidos. Deviam conhecer bem rotinas e métodos
próprios das Relações Institucionais e Governamentais
(RIG), além dos resultados perseguidos pelos lobistas.

O advogado italiano Alberto Alemanno, professor da
Universidade de Nova York, ousou avançar nessa linha
de raciocínio para considerar que até mesmo os cidadãos
podem se organizar como agentes explícitos de RIG
visando transformar sua realidade e influenciar o poder.
Para ele, essa seria a forma da multidão ir além da crítica
fácil aos políticos e usufruir amplamente de vantagens
inerentes à democracia.
Ele lembra que o indivíduo já dispõe de acesso legal a dados
oficiais e a processos administrativos, além de poder fazer
consultas públicas. A população também está livre para
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buscar engajamento dentro e fora da internet em torno
de agendas diversas. Desta maneira, esse lobby cidadão
evidenciaria que influenciar tomador de decisão não é algo
negativo em si.
Oficialmente reconhecido desde fevereiro de 2018, ao ser
incluído na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO),
o profissional de RIG ganhou nomenclatura oficial e listas
de habilidades e qualificações (veja quadro). No cadastro, o
então Ministério do Trabalho reconhece a categoria como
formada por gente qualificada, que se enquadra na função
de defensores de interesses ou causas de grupo, empresa,
organização não-governamental (ONG), associação, bairro,
cidade e unidades da Federação.
Por tratar-se de ramo desafiador, as RIG exigem variado
conhecimento. Seu profissional se envereda numa das mais
complexas ocupações, de múltiplas interfaces e temas,
imerso num imenso e constante fluxo de informação.
Mais do que monitorar tudo o que ocorre no Parlamento
ou no governo, acompanhando projetos e políticas,
os lobistas podem contribuir no aperfeiçoamento da
legislação e sugerir ajustes propostos pela sociedade,
inclusive nos mecanismos de transparência.
Em seu livro Relações Governamentais & Lobby:
Aprendendo a fazer, Gilberto Galan sintetiza que “não
há lobby bom e lobby mau”. Na verdade, há, de um lado,
o lobby como deve ser assim entendido e, de outro, a
ilegalidade, a corrupção e o tráfico de influência.
As RIG devem ser, pois, encaradas como uma resposta
legal, técnica e profissional para atingir objetivos legítimos,
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agregando competências e conhecimento específico.
Quem exercita o lobby dentro dos marcos jurídicos,
conhece valores, limites e angústias singulares.
Em sua atividade, contata autoridades e apresenta-se
formalmente para defender interesses, cooperando com
a harmonia na relação entre o público e o privado. Sem
exagero, o lobista é uma ponte para decisões úteis ao
progresso do país. Ponto.
Em outros artigos publicados nesta revista foram
ressaltados que lobby não é pecado nem pode ser
associado a práticas ilícitas. Cabe agora ressaltar a
importância da atividade como instrumento de exercício
de direitos, de realizações de demandas sociais e de
desenvolvimento nacional.
As RIG devem ser vistas pelos gestores de negócios
como governança, investimento em geração de valor
e parte do seu planejamento estratégico. Uma prova
dessa necessidade está no fato de o Brasil ter uma das
legislações mais densas e caóticas do mundo.
Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT) revela que, em 30
anos, desde a promulgação da Constituição, em 5 de
outubro de 1988, foram editadas 5,9 milhões de normas
federais no país. Isso significa que surgiram, em média,
774 normas por dia útil.
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• Defender os interesses do representado no processo
decisório;
• Elaborar estratégia de relações governamentais;
• Cooperar com formulação de políticas públicas e fazer
proposições legislativas ou normativas.

RESUMO DE ATIVIDADES
• Identificar tomadores de decisão, influenciadores e
interessados;
• Monitorar ações governamentais, leis, decretos, opinião
pública e agenda dos órgãos envolvidos no processo de
decisão política;
• Mapear e atuar em processo de decisão política;
• Analisar impactos institucional, setorial, normativo e
regulatório e planejar ação de mitigação de riscos;

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
• Sabe trabalhar em equipe e liderar pessoas;
• Sabe ouvir, negociar e tomar decisões com rapidez;
• Mostra capacidade de abstração e de raciocínio
analítico;
• Age com empatia, flexibilidade e criatividade;
• Tem habilidades comunicativas e poder de síntese;
• Pensa estratégica e sistemicamente;
• É organizado e pontual.

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Ministério da Economia

Sílvio Ribas é escritor, consultor e jornalista graduado pela PUC Minas com atuação em veículos como Gazeta
Mercantil, Estado de Minas e Correio Braziliense, nas funções de repórter, editor e chefe de reportagem. Em sua
carreira ganhou 11 prêmios e realizou coberturas nos EUA, Noruega, França (G20), Omã e China. Também foi
assessor da Companhia de Concessões Rodoviárias, da Executiva Nacional do PSDB e dos senadores Ricardo Ferraço
e Lasier Martins. Tem MBA em Relações Institucionais pelo Ibmec.
1

A VÉLI é uma empresa de consultoria em
gestão de pessoas com sólido knowhow e mais de trinta anos de atuação.
Oferecemos aos nossos clientes soluções
personalizadas de acordo com as
necessidades, estratégias e a cultura de
cada organização.
Nossas unidades estão estrategicamente
posicionadas, possibilitando
atendimento em todas as regiões do
Brasil. Contamos com uma equipe de
mais de 100 consultores especializados
nos diferentes subsistemas de RH e uma
valiosa rede de parceiros.

CO N TATO
(61) 3251-0101
contato.df@velirh.com.br | velirh.com.br

DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
• RH Analytics
• Pesquisa de Clima Organizacional - PCO
• Diagnóstico dos Subsistemas de RH
• Diagnóstico de Estrutura Organizacional

TREINAMENTO &
DESENVOLVIMENTO
• Games corporativos digitais e presenciais
• Treinamentos in company
• Entretreinamento com os Melhores do Mundo
• Palestras motivacionais e integração

SELEÇÃO
ESPECIALIZADA
• Executivos e Gestores
• Técnicos e Analistas
• Pessoas com Deficiência – PCD
• Projetos com grande volume de vagas simultâneas
• Onboarding

CARGOS,
REMUNERAÇÃO E
DESEMPENHO
• Plano de Cargos e Salários - PCS
• Pesquisa Salarial
• Retenção de talentos e incremento do engajamento
• Avaliação de Desempenho - AD

CARREIRA &
EMPREGABILIDADE
• Outplacement
• Recolocação profissional
• Coaching
• Assessments
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ARTIGO

QUE É SER LOBISTA?
O então Ministério do Trabalho classificou, em 2018, o
profissional de Relações Institucionais e Governamentais
(RIG) como o defensor de interesses que atua no campo
de decisão política, participa da formulação de políticas
públicas, promove estratégias de RIG e analisa riscos.
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ESPECIAL

INCLUSÃO

NOVOS E PROMISSORES
PAPÉIS PARA JOVENS E
MULHERES

AÇÕES DA ABRIG VOLTADAS À PROMOÇÃO E À PARTICIPAÇÃO
DESSES PÚBLICOS ESPECIAIS SOMARAM AVANÇOS
IMPORTANTES EM 2019
CAROLINA VENUTO 1

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) instituiu em 7
de janeiro de 2019, por meio da portaria 2, um Comitê Jovem, do qual sou a coordenadora.
Resultado de discussão e aprovação ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária da entidade
em 29 de novembro do ano anterior, a iniciativa pioneira prosperou e reuniu conquistas
importantes logo no seu primeiro aniversário.
Desde sua instalação, o comitê vem realizando reuniões, sempre às últimas segundasfeiras do mês, nas quais avalia ações diversas propostas pelos membros, tais como
elaborar um manual prático de Relações Institucionais e Governamentais (RIG)
para quem está iniciando na atividade, apresentar a Abrig e o mercado de RIG às
universidades, incentivar a capacitação e planejar programas de mentorias.
O lançamento do Manual Jovem RIG se deu em 26 de outubro durante o
Experiência RIG, evento com a participação de profissionais experientes,
que deram aos estudantes e entrantes dicas para se colocar no mercado. Na
ocasião foi entregue à próxima diretoria da Abrig uma carta aberta com
propostas de ações.
A ideia é proporcionar aos iniciantes em RIG ambiente acolhedor, onde
se sintam representados e encontrem oportunidades de trabalho,
qualificação profissional e estímulo das habilidades. Os debates do grupo
e as conversas entre seus membros, estudantes e iniciadores na atividade
deixou claro que o mercado de RIG ainda é novo e vem se consolidando nos
últimos anos.
DIÁLOGO
Para a meta prioritária de aproximação com a comunidade universitária, o
comitê encaminhou ofícios de apresentação e contatou sete universidades
e institutos, participando e auxiliando na organização de eventos sobre a
atividade com estudantes. No dia 21 de março, Jonas Sertorio representou
o grupo na aula magna de início de período letivo do curso de Direito na
Universidade Mackenzie, em Brasília.

RIG + Políticas Públicas
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Comitê aproximou profissionais
veteranos de iniciantes e
estudantes por meio de
encontros e reuniões acadêmicas

ESPECIAL
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DIRETORIA DA MULHER
Carolina Venuto1 e Francine Moor2
A sub-representação da mulher no ambiente
político é tema de crescente estudo no mundo. No
Congresso Nacional, elas detêm 15% das cadeiras, o
que coloca o país na 132ª posição do ranking do Inter
Parliamentary Union (IPU), organização que monitora
a presença feminina nos parlamentos de 192 países.
Tal realidade se repete no âmbito gerencial brasileiro.

Como coordenadora, participei da mesa redonda RIG –
Mercado e Regulamentação, realizado pela Universidade
do Distrito Federal (UDF), em 12 de junho. Jordanna
Lourenço, membro do comitê, participou do Politeia,
projeto de extensão tocado pela Universidade de Brasília
(UnB) no qual o trabalho do Congresso é simulado.
Ela atuou na aprovação de projeto de lei fictício para a
regulamentação do lobby.
O balanço das metas também registra a aprovação, em
Assembleia Geral da Abrig de 4 de fevereiro, de medida
apoiada pela diretoria para se encontrar, em conjunto com
o conselho fiscal, uma forma para jovens profissionais de
RIG gozarem de meia entrada em eventos da entidade.
Em adição aos valores da entidade, o comitê lista
o respeito à diversidade, a inclusão e o incentivo à
capacitação. A visão do grupo é a de ser o principal
canal de comunicação entre iniciantes na área de RIG e
diretoria da Abrig, buscando um mercado de trabalho
mais equilibrado e acessível. Todas ações sugeridas na
criação do Comitê foram implementadas ou, ao menos,
debatidas, evidenciando a importância do diálogo entre
gerações. Por isso, espera-se que o colegiado se aprimore
ainda mais, sobretudo nos estados.

Carolina Venuto é advogada com
especialização em Ciência Política e 10 anos
de experiência em Relações Institucionais
e Governamentais (RIG), atuando para
órgãos do governo, empresas privadas e
consultorias. É membro da Comissão de
Relações Institucionais e Governamentais
da OAB-DF e diretora da Associação
Brasileira de Relações Institucionais
e Governamentais (Abrig). Fundou a
consultoria Ética Inteligência Política.

1
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Com base nesse retrato nos locais onde se
desenvolve as RIG, a Abrig criou, em outubro,
a Diretoria da Mulher, visando promover a
participação feminina nos espaços da associação,
ampliar o entendimento sobre a importância da
equidade de gênero nas empresas do setor, entre
outras iniciativas para incluir também esse público.
A presença das mulheres na representação de
interesses junto à Câmara dos Deputados chega a
32% dos profissionais na Câmara dos Deputados. Os
números se assemelham aos de Washington (37%) e
Bruxelas (32%). Entre os associados da Abrig, elas são
20%, conforme registros de outubro. É necessário
encontrar caminhos para reduzir essa defasagem.
A equidade de gênero promove a diversidade de
estratégias e soluções inovadoras. Incluir mais
mulheres em postos de decisão significa também
trazer para a mesa a experiência e a visão global que
as caracteriza, melhorando o debate sobre políticas
públicas. Seja pelo compromisso com um modelo de
desenvolvimento inclusivo e equilibrado, seja pela
busca por mais e melhores resultados, essa meta
precisa entrar já na pauta.

2
Francine Moor é Cursa mestrado
em Poder Legislativo. É especialista
em Ciência Política e graduada em
Jornalismo. Atua em RIG há 8 anos.
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ARTIGO II

TREINAMENTO

A IMPORTÂNCIA DA
CAPACITAÇÃO PARA O
PROFISSIONAL DE RIG

EM TEMPOS DE 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL,
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS ESTÃO SENDO
DESAFIADAS A DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
EDUARDO FAYET 1

Estamos na fase inicial de uma profunda e inédita
revolução nas capacidades tecnológicas disponíveis aos
seres humanos. Esta mudança no ambiente, denominada
4ª Revolução Industrial, tem em sua essência duas
características diferentes das outras três revoluções
industriais ocorridas anteriormente: a convergência de
tecnologias físicas, digitais e biológicas e a complexidade de
gestão das organizações.
Estes dois fatores geram cada vez mais volatilidade,
incerteza, complexidade e ambiguidade, características
do novo mundo, nos ambientes político, social, econômico,
financeiro e empresarial.
Considerando estes aspectos, os profissionais de Relações
Institucionais e Governamentais (RIG) que atuam no campo
do relacionamento, articulação e defesa de interesses
(público-privado e privado-privado) necessitam de uma
formação e, sobretudo, atualizações contínuas e intensas
para exercer de forma competente atividades profissionais
neste cenário e características da 4ª Revolução Industrial.

“A qualificação
e a formação se
configuram como
internalização do
aprendizado e a
mudança da atuação
do ser humano”

RIG + Políticas Públicas

Neste sentido, o desenvolvimento de competências
(conhecimentos, habilidades e atitudes) individuais e
organizacionais, tanto no setor público quanto no privado,
tem sido um desafio para as organizações em três aspectos
fundamentais: a estratégia, a operação e os resultados.
As questões têm sido: como definir estratégias que
articulem competências individuais e organizacionais,
quais as metodologias e práticas adequadas a estas
estratégias e quais indicadores devem ser observados para
produzir resultados satisfatórios e adequados.
No Brasil, a Associação Brasileira de Relações
Institucionais e Governamentais (Abrig) promoveu
o registro da ocupação dos profissionais de RIG na
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que definiu
91 competências ligadas a atividade. Esta definição foi
realizada com a participação de especialistas e a aplicação
de uma metodologia empregada em mais de 40 países,
como Canadá e Estados Unidos.
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“A nova lógica de
formação permitirá
gerar resultados
efetivos e eficazes
para atores e
demandantes da
sociedade”
Este trabalho está em alinhamento com a classificação
de ocupações no mundo, decorrência de um convênio
entre o governo brasileiro e a Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), assinado em 1977.
Para a implementação de competências profissionais, a
qualificação e a formação se configuram como jornada de
desenvolvimento da compreensão dos conhecimentos,
da aptidão do fazer e na postura do ser e querer, isto é, a
internalização do aprendizado e a mudança da atuação e
do nível de competência do ser humano.
Tudo isso de maneira a entender que o processo de
reflexão (pensamento), a experiência (capacidade motora e
prática) e a vivência (emoções) combinadas em diferentes
contextos formam a capacidade profissional.
Este processo tem sido realizado pelos profissionais
desde os primórdios da humanidade, mas, de forma mais
estruturada, após o início da Revolução Industrial, onde o
conhecimento científico passa a ser essencial para gerar
melhores condições e qualidade de vida para as pessoas.

Desta forma, a formação profissional e do capital humano
devem, necessariamente, estar articuladas com uma
estratégia de desenvolvimento, que atua nas condições
individuais e coletivas do grupo envolvido na melhoria
das competências desejadas ou requeridas. É com esta
lógica de desenvolvimento que será possível gerar
resultados efetivos e eficazes para atores e demandantes
da sociedade, sejam as pessoas individualmente,
organizações, setores econômicos, sociais, políticos etc.
Para capacitar profissionais de RIG, complementarmente
às definidas na CBO, algumas competências transversais
e requeridas nas novas condições do ambiente atual
são importantes, tais como: adaptabilidade, incentivo
à diversidade, pensamento estratégico, utilização de
tecnologia, negociação, comunicação, influência e
persuasão e integridade, ética e valores. Tais competências
devem ser desenvolvidas de forma sistêmica nos níveis
de tomada de decisão, liderança, gerencial e técnicooperacional de organizações, setores e empresas,
impulsionando os resultados esperados.
Desenvolver estas competências de forma estruturada
e sustentável requer um processo planejado e contínuo,
acompanhando os resultados e a evolução dos indivíduos,
grupos e organizações das melhorias à serem produzidas.
Tempos interessantes e desafiadores.

Eduardo Fayet é especialista e professor em Relações Institucionais e Governamentais (RIG), empresário na área de
tecnologia e diretor de Projetos Estratégicos da Abrig e doutor em Inteligência Organizacional.
1
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REGULAMENTAÇÃO
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CONJUNTURA

AUTORREGULAMENTAÇÃO

AVANÇA COMO
ALTERNATIVA VIÁVEL

PARCERIA ENTRE ABNT E ABRIG PARA CRIAR CONJUNTO DE
NORMAS PARA BALIZAR A ATIVIDADE DE RIG DÁ OS SEUS
PRIMEIROS PASSOS
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA ABRIG

Enquanto o Congresso Nacional não conclui o debate
em torno do atual projeto de lei para regulamentar a
atividade de Relações Institucionais e Governamentais
(RIG), o PL 1.202/2007, a autorregulamentação se coloca
como uma alternativa viável e democrática.
Um conjunto de normas objetivas, técnicas e específicas
é vista pela diretoria da Associação Brasileira de Relações
Institucionais e Governamentais (Abrig) como positiva
por trilhar um caminho legítimo da formalização. Em
paralelo, segue a normatização protagonizada pelos
parlamentares responsáveis por elaborar uma legislação
federal específica.
Em parceria com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), a Abrig firmou em agosto acordo de
cooperação para formalizar as atividades de RIG no Brasil.
Por meio dessa união de forças, estão sendo elaborados
parâmetros que nortearão as práticas e as condutas dos
profissionais.
A expectativa é que, respaldado por diretrizes práticas,
esse trabalho irá enriquecer o diálogo entre o público e o
privado com mais transparência, ética e segurança.
“Esse é um passo importante para a categoria nacional
e pode influenciar a discussão no mundo”, sublinha o
presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa. Ele ressalta
que se trata de uma inciativa inovadora que deve ser
verificada por outros setores. “A norma da ABNT, em
elaboração, combinada com uma futura lei, será, sem
dúvidas, referência mundial para a formalização das
atividades de RIG”, aposta.

RIG + Políticas Públicas

A ABNT tem como um de seus objetivos a normalização de
assuntos que sejam de interesse para nossa sociedade. Ao
reconhecer a relevância deste tema, a associação sinaliza a
necessidade de lançar luz sobre as atividades de RIG, que
muitas vezes são estigmatizadas e alvos de desinformação.
RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL
O acordo firmado entre Abrig e ABNT está baseado em
recomendações de relevantes órgãos internacionais:
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e a Transparência Internacional.
Ambas organizações veem como essencial um intercâmbio
transparente entre o público e o privado.
Entre as principais recomendações da OCDE estão a
definição objetiva sobre o que caracterizam as ações de
RIG e o perfil dos profissionais, a participação equilibrada

“O acordo Abrig-ABNT
segue recomendações de
OCDE e Transparência
Internacional para
aperfeiçoamento do
diálogo entre o público e
o privado”
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“A norma da ABNT, em
elaboração, combinada
com uma futura lei,
será, sem dúvidas,
referência mundial
para a formalização
das atividades de RIG”
GUILHERME CUNHA
COSTA, PRESIDENTE
DA ABRIG

de agentes públicos e privados na formulação de políticas
públicas e o incentivo à cultura de integridade nas
organizações públicas.
Já a Transparência Internacional reforça a necessidade
de adoção de práticas transparentes na interação com
os agentes públicos. Desse modo, é essencial que se
encontrem caminhos para que a sociedade tenha acesso
e participe diretamente das ações dos tomadores de
decisão.
PROPOSTAS NO CONGRESSO
A primeira iniciativa de regulamentação partiu de
um projeto de lei do então senador Marco Maciel,
apresentado em 1989. A matéria não avançou, mas abriu
espaço para todas as discussões que viriam nos anos
seguintes.

Um substitutivo ao texto, apresentado pela ex-deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ), foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e aguarda
apreciação do plenário da Casa.
O acordo entre a ABNT e Abrig não anula ou interfere
negativamente o debate nas Casas Legislativas. Muito pelo
contrário, vem para agregar e aliviar as outras demandas
de relevância nacional, conforme afirma o presidente da
ABRIG. “Devemos liberar o Congresso para que ele possa
focar em outros assuntos urgentes”, defende.
PRÓXIMOS PASSOS
Os esforços agora estão voltados para as discussões que
vão padronizar as RIG. A Abrig acompanhará e participará
ativamente das audiências públicas que vão debater os
temas que servirão de alicerces para a autorregulação.

Atualmente, a proposta de autoria do deputado federal
Carlos Zarattini (PT-SP) prevê a disciplina na relação
entre os agentes privados com o Executivo e o Legislativo
e estabelece regras para divulgação de informações de
interesse público.

RIG + Políticas Públicas
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COLUNA

RELAÇÕES LEGISLATIVAS

MAIS REFORMAS
CONSTITUCIONAIS
NA PAUTA DO
CONGRESSO

CONHEÇA O CAMINHO QUE DEPUTADOS E SENADORES
PERCORRERÃO PARA DELIBERAR SOBRE SÉRIAS MUDANÇAS
NO SISTEMA TRIBUTÁRIO E NA MÁQUINA DO ESTADO
MIGUEL GERÔNIMO DA NÓBREGA NETO 1

Em meio à polêmica em torno do ressurgimento de um
impopular imposto nos moldes da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF), que vigorou
de 1997 a 2007, as duas Casas do Congresso Nacional
encaram debates importantes sobre outras reformas
constitucionais, no rastro da promulgação da Nova
Previdência.
Neste contexto, duas reformas se destacam no cenário
político: a tributária e a administrativa. A primeira, com
iniciativas na Câmara e no Senado, na qual deputados e
senadores travam disputa explícita por protagonismo,
também há proposta do governo para um novo regime
tributário no Brasil.
O texto apresentado no começo de novembro para
promover uma radical reforma administrativa do Estado
brasileiro trouxe, por sua vez, o fim do estatuto da
estabilidade para novos servidores, a chance de redução
dos salários de ingresso do funcionalismo e a extinção de
carreiras.
Quanto à reforma tributária, tramita na Câmara texto
proposto pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e relatado
na comissão especial por Aguinaldo Silva (PP-SP), baseado
no estudo do economista Bernard Appy, diretor do Centro
de Cidadania Fiscal.
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Os senadores, por sua vez, defendem proposta de
emenda à Constituição (PEC) de autoria do presidente
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tendo Roberto
Rocha (PSDB-MA) como relator na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Paralelamente, a equipe
econômica do governo prepara sua própria proposta de
novo sistema tributário nacional.
Em razão da complexidade trazida pelas alterações
constitucionais, é importante conhecer as disposições
normativas da Câmara e do Senado que nortearão
exaustivos debates e votações nas comissões e plenários
das duas Casas legislativas. Além de analisar se as
alterações estão de acordo com a Constituição, o mérito
também é objeto de deliberação, podendo os textos
serem aprimorados por emendas.
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Em seguida à deliberação do parecer na comissão especial
e observado o prazo mínimo de duas sessões, a matéria
pode ser incluída na pauta da ordem do dia do plenário
para discussão e votação. O texto requer aprovação em
dois turnos, com intervalo mínimo de cinco sessões e ao
menos 308 votos. Os interstícios podem ser mitigados
por acordos entre líderes partidários por não se tratar de
mandamento constitucional.
Após a tramitação da Câmara e em se tratando de PEC, a
matéria segue ao Senado. Na Câmara Alta, não há criação
de comissão especial, uma vez que a CCJ desempenha

duplo papel de analisar a admissibilidade e o mérito da
proposta, antes de levá-la a plenário.
Enquanto isso, os senadores debatem a PEC 110/2019,
relatada por Roberto Rocha (PSDB-AM) e que se
encontra na CCJ. Após essa fase, a reforma segue para
o plenário quando terá prazo de cinco sessões para
discussão e votação, além de interstício de cinco dias
entre o primeiro e segundo turnos, também sujeito a
três quintos (54) de votos favoráveis.
OBSTÁCULOS
Aprovar a melhor proposta de reforma tributária passa
pela abordagem do conflito entre contribuinte, Estado
e empresários. O primeiro não quer saber de aumento
de tributo, o Estado não pretende perder arrecadação
e o setor privado não suporta mais a pesada carga
tributária. Além disso, estados e municípios buscam
fatias maiores do bolo tributário.

RIG + Políticas Públicas

COLUNA

Após ter sido aprovada a admissibilidade na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara,
a PEC 45/2019, encontra-se na comissão especial criada
para discutir e votar o mérito com base no parecer a ser
entregue pelo relator. Neste colegiado estão previstas 40
sessões, prorrogáveis, sendo as 10 primeiras reservadas
para a apresentação de emendas apoiadas por, no mínimo,
um terço (171) dos deputados.

COLUNA
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Quanto à reforma administrativa, o governo quer reduzir
o tamanho do Estado e reestruturar carreiras do serviço
público. Também pretende mudar regras de contração,
congelar reajustes salariais e diminuir a jornada de
trabalho quando necessário. Mas para viabilizar a
proposta de reformar a máquina estatal, o governo terá
de negociar com os mais de uma centena de integrantes
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço
Público.
Perante inevitáveis polêmicas, 2019 não deve viabilizar
novo ordenamento tributário ou administrativo. Após
o desgaste para aprovar a reforma da Previdência,

o fôlego do governo parece se esvair neste fim de
exercício financeiro. De toda forma, levar a reforma
administrativa adiante deve exigir menos esforço por
trazer, teoricamente, menos conflitos federativos.
Por fim, não se pode perder de vista que 2020 é ano de
eleições municipais, o que, em tese, dificulta a aprovação
de reformas constitucionais devido à esperada pouca
produtividade no segundo semestre dos parlamentares,
que saem a campo para apoiar candidatos. Soma-se
a isso, o complexo e desgastante debate em torno do
pacto federativo, que dificulta, sobretudo, reformas
tributária e administrativa.

ROTEIRO DAS REFORMAS
Confira o passo a passo das propostas de PEC no
Congresso Nacional

SENADO FEDERAL
CCJC: emite parecer tanto sobre a constitucionalidade
quanto ao mérito por no máximo 30 dias.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CCJC: avalia os pressupostos constitucionais no prazo
máximo de cinco sessões.

Plenário: havendo emenda do plenário, a matéria
retorna à CCJ, que terá cinco dias para a análise. Após
a proposição volta ao plenário para ser deliberada em
definitivo, podendo ser apresentados destaques para
votação de partes da matéria separadamente.

Comissão especial: aprecia o mérito da PEC no máximo em
40 sessões, prorrogáveis, sendo reservada as 10 primeiras
para a apresentação de emendas por 171 assinaturas.
Plenário: discussão e votação da PEC ou de substitutivo,
em conformidade com o parecer aprovado pelas comissões,
podendo ser apresentados destaques para votação de
partes da matéria separadamente.

Aprovação: três quintos dos senadores (49), em dois
turnos de discussão e votação.
Prazos: previsão de cinco sessões no 1º turno e três
sessões no 2º turno para discussão, podendo ser
apresentada emenda em comissão e em plenário.

Aprovação: três quintos dos deputados (308 votos), em
dois turnos de discussão e votação, não havendo prazo
para o presidente da Casa pautar a PEC na ordem do dia do
plenário.

Interstício: cinco dias úteis entre os turnos.

Interstício: duas sessões entre o término da tramitação nas
comissões e a inclusão da PEC na ordem do dia do plenário
e de cinco sessões entre os dois turnos. Por não ser
exigência constitucional, esse intervalo pode ser mitigado.

OBS: Ambas as Casas do Congresso podem atuar
como autoras ou revisoras.

Promulgação: pelas Mesas da Câmara e do Senado,
em sessão conjunta e solene.

Miguel Gerônimo da Nóbrega Neto é mestre em Poder Legislativo e especialista em Processo Legislativo. Graduado
em Ciências Econômicas e em Direito. Professor de Processo Legislativo da Fundação Getulio Vargas (FGV), do Ibmec
e da Abrig/IEL. Autor de cinco livros sobre Processo Legislativo. É membro do Comitê de Regulamentação da Abrig.
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COLUNA

SERVIÇO

TECNOLOGIAS A
SERVIÇO DAS RIG

MERCADO OFERECE FERRAMENTAS ONLINE QUE
CONECTAM PROFISSIONAIS ÀS AGENDAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E À TRAMITAÇÃO
DE PROJETOS NO LEGISLATIVO
FERNANDO LADEIRA 1

Os profissionais de Relações Institucionais e
Governamentais (RIG) contam hoje com poderosas
ferramentas direcionadas ao seu trabalho. Aplicativos
para smartphones e outros produtos online levam
diariamente às suas mãos as rotinas dos poderes
Legislativo e Executivo, nos níveis federal, estadual e
municipal. Nos últimos anos, diversos dados oficiais
abertos ao público vêm sendo coletados, organizados
e entregues por meio de serviços na internet, para
elevar a produtividade e a eficiência da clientela.
“As tecnologias voltadas àqueles que promovem
o relacionamento entre os setores produtivo e
político ajudam no esforço deles para construir
um país melhor”, comentou Guilherme Cunha
Costa, presidente da Associação Brasileira de
Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).
Ele lembra que, quando começou sua carreira, a
análise das informações era feita toda no papel e o
acompanhamento do Congresso precisava ser in loco.
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Antes da revolução digital, os profissionais de RIG tinham
de chegar cedo às chamadas salas de avulsos do Senado
e da Câmara em busca de informes recém-chegados da
gráfica, para conhecer projetos de interesse do cliente e
elaborar estratégias. Foi apenas a partir do lançamento
comercial da rede mundial de computadores no Brasil,
nos anos 1990, que essa realidade começou a ser mudada
com o veloz intercâmbio de dados.
Em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso
fomentou sites de órgãos estatais e lançou o e-Gov,
programa para aproximar governo e cidadãos por meio
da web, que vigorou até março de 2016. Depois veio a
Estratégia de Governança Digital, focada na melhora do
conteúdo, em serviços, na transparência e na participação
popular. O Parlamento, por sua vez, seguiu aperfeiçoando
suas plataformas de relacionamento online com o público.

NOVOS NEGÓCIOS
Com a expansão digital de Legislativo e Executivo,
Jean Castro enxergou ali a chance para lançar em
2009 a Vector, de Brasília. Dez anos depois, a empresa
com escritório em São Paulo oferece serviços de
monitoramento, curadoria da informação, entre
outros. Em 2014, Raphael Caldas criou um software do
monitoramento legislativo, o ZenLobby, que evoluiu para
a empresa de tecnologia InteliGov, com atuação em várias
frentes.
Também há cinco anos estreava o SigaLei, aplicativo
criado pelos irmãos Danilo e Frederico Oliveira, em São
Carlos (SP), que cresceu rapidamente, sobretudo graças

ao uso por profissionais de RIG. Esse impulso induziu a
sua migração para a plataforma web em 2015 e, no ano
seguinte, a abertura da OpenLex, a empresa gestora do site.
Se antes bastava “monitorar o governo”, as informações
ainda mais fluidas de agora cobram estratégias.
A Celuppi Advogados, com sede em São Paulo, superou
a deficiência de informação de Executivos e Legislativos
das 27 unidades da Federação e de 146 municípios com
a criação do Radar Governamental, em 2016. “Não se
trata apenas de um buscador, o software tem abrangência
ampliada pela integração humana”, explicou Juliana
Celuppi, diretora-executiva do Radar.
Há mais de 10 anos atuando na área de RIG, Juliana aposta
na evolução de tecnologias, mas sem uma digitalização
total dos órgãos públicos. Isso fará com que o papel dos
profissionais continue sendo decisivo para o setor.
ROTINA
Carolina Venuto, sócia da Consultoria Ética Inteligência
Política, em Brasília, lamenta que a plataforma
governamental ainda tenha dados inacessíveis, sem
linguagem padronizada e até direcionados para sites
desatualizados. Como o volume de dados é gigantesco
e de difícil consumo pelos cidadãos e profissionais, as
tecnologias oferecidas pelo mercado têm ajudado.
“Mesmo sendo chamado de jurássico, me confesso
dependente da vida digital. Pelo computador, consigo hoje
assistir reuniões das comissões, sessões plenárias e as
últimas movimentações de projetos, sem sair do escritório.
E tudo isso numa velocidade cada vez mais acelerada”,
testemunhou Jack Corrêa, da JC Consultoria, em Brasília.

Fernando Ladeira é jornalista formado pelo Uniceub (DF). Foi repórter da Rádio Globo, Voz do Brasil, Agência JB e
jornal Zero Hora/Diário Catarinense. Assessorou o Ministério da Justiça e o governo Cristovam Buarque (DF), além de
ter coordenado a Comunicação Social da Fundação Nacional do Índio (Funai). Atuou como editor da Revista Brasileira
de Saúde da Família (Ministério da Saúde) e colaborou com o Jornal da ANJ, da Associação Nacional de Jornais.
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EVENTOS ABRIG
ABRIG e Instituto Illuminante
firmam acordo de cooperação

27/08/2019
A Associação Brasileira de Relações Institucionais e
Governamentais (Abrig) e o Instituto Illuminante de
Inovação Tecnológica e Impacto Social firmaram um acordo
de cooperação para desenvolver projetos de interesse
público e privado na área de tecnologia. O objetivo da
parceria é desenvolver projetos especiais, permitindo a
disseminação de metodologias e iniciativas inovadoras,
voltados para a área de Tecnologia e Inovação. A iniciativa
se deu graças ao sucesso do Seminário sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados, ocorrido no começo do mês de agosto,
no auditório Petrônio Portella, do Senado Federal, em
Brasília.

UNICA associada a Abrig

29/08/2019
Visita ao presidente da UNICA, Evandro Gussi, para
apresentação institucional e adesão da Entidade à Abrig.

Abrig Debate com Rodrigo Maia

15º Congresso Nacional da SBAN

29/08/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, o diretor
regional da Abrig em São Paulo, Andrews Greeleens, e o
presidente da ABIR, Alexandre Jobim, dividiram a mesa
no debate sobre a importância da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais durante o 15º Congresso
Nacional da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e
Nutrição), em São Paulo.

RIG + Políticas Públicas

02/09/2019
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), foi o convidado da Abrig Debate, no Rio de
Janeiro. O encontro debateu políticas públicas no setor
econômico do país e recebeu cerca de 75 empresários e
líderes setoriais. Este foi o primeiro encontro organizado
para acontecer na cidade e teve o apoio irrestrito do
diretor da Abrig no Rio de Janeiro, Luís Cláudio Souza
Leão. Maia aproveitou a oportunidade para anunciar
que pretende retomar a votação do PL 1202/2007, que
regulamenta a atividade de Relações Institucionais e
Governamentais (RIG). A proposta está pronta para ser
votada pelo Plenário da Casa desde 2016.
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09/09/2019
O Ministério da Economia, o Tribunal de Contas da União
(TCU) e a Abrig se reuniram para debater e apresentar
soluções concretas que visem a desburocratização e
o desenvolvimento econômico do país. O objetivo da
reunião foi abrir consulta pública ao setor privado, que
teve 90 dias para encaminhar sugestões concretas ao
governo. As propostas foram apreciadas pelas autoridades
públicas que analisaram a viabilidade de cada uma. As
sugestões servirão de base para a implementação de
políticas públicas. A partir da realização da Conferência
Internacional em 10 de outubro, na Escola Superior do
Tribunal de Contas da União -TCU, Instituto Serzedello
Corrêa, os Poderes Executivo e Legislativo farão os
encaminhamentos pertinentes.

Lançamento Conferência
Internacional + Segurança Jurídica
+ Investimento Estrangeiro

09/09/2019
A Abrig realizou o lançamento da Conferência
Internacional +Segurança Jurídica +Investimento
Estrangeiro, em São Paulo, com objetivo de identificar
as dificuldades e desafios dos investidores estrangeiros
no Brasil, com foco em segurança jurídica. A partir do
mapeamento desse quadro, pretende-se apresentar
sugestões concretas para os gargalos que inibem a entrada
de investimentos externos no país, durante a Conferência
Internacional realizada no dia 28 de novembro, em Brasília.

Visita da Abrig traz resultados no
Rio Grande do Sul

12/09/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, cumpriu
agenda em Porto Alegre (RS) ao lado da diretora regional
da entidade Luciana Goelzer. A associada Beti Sefrin
também acompanhou as visitas que se transformaram
em conquistas. Em visita ao SBT, a Abrig conquistou o
primeiro aluno para o MBA – Relações Institucionais
Governamentais e Compliance da ABRIG e FADISP, o
diretor de RIG da emissora, Felipe Vieira. Guilherme e
Luciana também foram à redação do Jornal do Povo,
Correios do Comércio, Rádio Bandeirantes e RBS. Eles
tiveram um encontro também com Jorge Polydoro,
representante do Grupo Amanhã - “500 Maiores do Sul”.

Audiência com senador Nelsinho Trad
16/09/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, se reuniu com
o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional do Senado Federal, senador Nelsinho Trad. Na
ocasião, o parlamentar confirmou presença na Conferência
Internacional + Segurança Jurídica + Investimento
Estrangeiro.
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Reunião Conferência Internacional
Menos Burocracia Mais
Desenvolvimento
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IV FÓRUM NACIONAL DO
COMÉRCIO

17/09/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa,
participou do IV Fórum Nacional do Comércio, a convite
da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL
e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil
- CACB. Na ocasião, foi debatida a força do setor que
movimenta o Brasil.

Líder do Governo apóia
regulamentação de RIG

30/09/2019
A deputada federal e Líder do Governo no Congresso
Nacional, Joice Hasselmann, recebeu a nova edição da
Revista Abrig das mãos do presidente Guilherme Cunha
Costa e se manifestou favoravelmente à aprovação da
regulamentação da atividade de Relações Institucionais e
Governamentais. Com mais esse apoio, fortalecemos nossa
caminhada frente à aprovação do projeto que está pronto
para votação no Plenário da Câmara dos Deputados.

Audiência na Embaixada do México

17/09/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha da Costa, teve
um encontro com o embaixador do México no Brasil,
José Ignacio Piña Rojas, para convidá-lo a participar
da Conferência Internacional Menos Burocracia Mais
Desenvolvimento. O México é reconhecido por ser um
exemplo em ações para promoção da desburocratização.
Acompanharam o encontro, Wanessa Carvalho Amorim
Mello, representando o Tribunal de Contas da União - TCU,
e Fábio Ricardo Ciavolih Mota, da Secretaria Especial de
Modernização do Estado do Ministério da Economia.

Audiência pública - PL 447/2017

23/09/2019
A Abrig participou da Audiência pública para tratar do
PL 447/2017, que regulamenta o “lobby”, na Câmara
Municipal de São Paulo. Cooperação com as Autoridades
públicas na definição e implantação das políticas públicas.

RIG + Políticas Públicas

Abrig assina acordo de cooperação
técnica com Senado Federal

01/10/2019
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, assinou
acordo de cooperação técnica com o Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB) do Senado Federal. O documento traz
ações de intercâmbio de conhecimentos, informações
e experiências, visando à formação, o aperfeiçoamento
e a especialização técnica de recursos humanos, bem
como o desenvolvimento institucional, mediante a
implementação de ações, programas, projetos e atividades
complementares.
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02/10/2019
O presidente do Conselho Superior da Abrig, Cícero
Araújo, inaugurou o novo ponto de encontro dos
associados da Abrig na Câmara dos Deputados. Garantir
a presença da Associação em um local tão emblemático,
como o Salão Verde, auxilia nas atividades dos nossos
associados. Tem interesse em gravar sua mensagem em
defesa dos interesses institucionais da Abrig? Entre em
contato com a nossa equipe de comunicação.

foi lançado o Guia “Criando a Ponte entre os times
de Marketing e Políticas Públicas”. O documento, que
em sua versão brasileira conta com o apoio da Abrig,
engloba a pesquisa realizada pela World Federation of
Advertisers - WFA. Há uma percepção de que ambos os
lados – Marketing e Políticas Públicas – querem trabalhar
juntos, pois 87% dos executivos afirmaram que esperam
que as duas equipes interajam mais no futuro. Para tanto, é
necessária a compreensão de maneiras pelas quais as duas
funções se complementam e o alinhamento geral em torno
da comunicação das marcas.

Conferência Internacional Menos
Burocracia Mais Desenvolvimento

Assembleia Geral Extraordinária

14/10/2019
A Abrig em parceria com o Tribunal de Contas da
União - TCU, com o Ministério da Economia e com a
Secretaria-Geral da Presidência da República, após duas
reuniões ordinárias, realizou a Conferência Internacional
Menos Burocracia Mais Desenvolvimento, no Instituto
Serzedello Corrêa, em Brasília. Autoridades convidadas
relataram modelos concretos das perspectivas, desafios e
estratégias do Desenvolvimento e da Desburocratização.
Também mostraram experiências sobre o Governo Digital
no cenário internacional.
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24/10/2019
O vice-presidente da Abrig, Jack Corrêa, presidiu a AGE
de 24/10 que contou com a participação de diretores e
associados. Foram debatidos assuntos sobre contribuição
associativa para 2020, situação financeira da Entidade,
projetos e acordos em execução. Foi apresentada
auditoria contratada para desenvolver a Entidade
internamente e para as Eleições Abrig de 2019.
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Presidente do Conselho Superior da ABA SUMMIT 2019
22/10/2019
Abrig inaugura espaço na Câmara
O presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, palestrou
no evento ABA Summit 2019, em São Paulo. No evento,
dos Deputados
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EMPREENDEDORISMO

46

EXPERIÊNCIA EM RIG

26/10/2019
O comitê Jovem RIG realizou o evento “Experiência
em RIG”, no auditório da associada PJ Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas-CNDL, e contou
com a participação de profissionais experientes para
oferecer a estudantes e novatos na atividade de RIG
direcionamentos iniciais para a colocação no mercado
de trabalho. Foi lançado o Manual Jovem RIG, que
conta com as principais atividades desenvolvidas nas 06
principais áreas de atuação identificadas em reuniões do
Comitê, tais como: consultorias, empresas, associações/
entidades representativas, escritórios de advocacia,
órgãos governamentais e academia, bem como aspectos
comuns a cada uma delas. Na oportunidade, foi entregue ao
candidato à próxima diretoria da entidade, Luiz Henrique
Maia Bezerra, uma Carta Aberta do Comitê Jovem RIG
com a definição da Missão, Valores e Visão do Comitê,
sugerindo que as próximas gestões a adotem como
compromisso e se inspirem para elaboração de novas ações
que possam favorecer os novatos na atividade de RIG.

Reunião de Diretoria Abrig

14/11/2019
A última reunião da diretoria da gestão do presidente,
Guilherme Cunha Costa, referente ao biênio 2018/2019,
foi realizada em Brasília e contou com a presença de
diretores e membros dos Conselhos para tratarem de
assuntos fundamentais de sua gestão e finalização de seu
mandato.

Abrig Debate com Luiz Carlos Hauly

19/11/2019
O Abrig Debate sobre a Reforma Tributária trouxe o exdeputado Luiz Carlos Hauly para falar sobre a importância
de uma reformulação no sistema de tributação brasileiro.
O debate aconteceu em Brasília, na Confederação Nacional
do Comércio- CNC, com importante demonstração da
situação do Sistema Tributário Brasileiro comparado ao
cenário mundial.

REGULAMENTAÇÃO
DO LOBBY NO BRASIL

07/11/2019
A Strategos, Consultoria Política Júnior da Universidade
de Brasília (UnB), realizou debate sobre a Regulamentação
do Lobby no Brasil. A diretoria e associados da Abrig
foram convidados para palestrar e defenderem uma
regulamentação que defina regras claras e objetivas para
as autoridades e para os profissionais, visando a construção
de políticas públicas.
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PILARES DE ATUAÇÃO

BUSCAMOS O INTERESSE COLETIVO,
POR ISSO TEM COMO VALORES:

DIÁLOGO, ÉTICA
E TRANSPARÊNCIA
CAPACITAÇÃO
CONSCIENTIZAÇÃO
REGULAMENTAÇÃO
RELACIONAMENTO
MAIS INFORMAÇÕES EM: WWW.ABRIG.ORG.BR

(61) 3327-0731 contato@abrig.org.br
SHN Qd 01, Bloco A - Edificio Le Quartier
Sala 1223 - Brasilia/DF
Cep 70701-000
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
+SEGURANÇA JURÍDICA
+ INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

28/11/2019
A Abrig juntamente com o Tribunal de Contas da União
(TCU) e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional da Câmara dos Deputados realizaram a
Conferência Internacional +Segurança Jurídica
+ Investimento Estrangeiro, no Auditório Petrônio
Portella, no Senado Federal, em Brasília. O objetivo
da conferência foi promover o diálogo, com ética e
transparência, quanto aos principais aspectos de Segurança
Jurídica que possibilitem e ampliem a previsibilidade
para o Investimento Estrangeiro. A conferência buscou
conscientizar e trazer soluções para o ingresso de recursos
destinados à produção, promovendo o desenvolvimento
econômico e sustentável.

ELEIÇÕES ABRIG - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

05/12/2019
Em 04/12 e 05/12 foram realizadas as eleições da Abrig
para o biênio de 2020/2021, com chapa única. Na AGE
do dia 05/12, o presidente do Conselho Eleitoral, Rafael
Favetti, anunciou a chapa eleita: chapa União, liderada por
Luiz Henrique Maia Bezerra.
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Reunião de Diretoria Abrig

05/12/2019
Foi realizada, em Brasília, a Confraternização de final de
ano dos associados e parceiros Abrig.

UMA PARCERIA

RIG
CURSO INTRODUTÓRIO DE

100%
EAD

Relações Institucionais e
Governamentais

PROMOÇÃO DE

LANÇAMENTO

R$97,00

OBJETIVO

OU 10 X R$ 11,08

O objetivo deste curso é apresentar de forma
clara, prática e objetiva os principais conceitos
e deﬁnições da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais no Brasil.
Nele trazemos os principais elementos
estruturantes para que você possa, à medida
do interesse, aprofundar a compreensão de
elementos que compõem esta atividade.

PÚBLICO-ALVO
REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS

8h +BONUS
+Oportunidades de Trabalho
+Grupo fechado de Network

ASSISTENTES SOCIAIS

+Evento ao vivo

ADVOGADOS

+Acesso Vitalício

GESTORES
ONGs
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