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A ABRIG NÃO PARA!!
O ano de 2020 ficará registrado na história como o ano 
de inflexão de diversos aspectos da humanidade. Com o 
advento da Pandemia, para a área de Relações Institucionais 
e Governamentais, este ano será lembrado pelo trabalho 
remoto, dos corredores vazios do Congresso e das reuniões 
transportadas para o ambiente virtual e, em especial, por 
uma nova forma de realizar relacionamentos com diálogo, 
ética e transparência. Nessa nova realidade, muitos e valiosos 
avanços foram registrados para o setor de RIG. O principal 
deles é o da compreensão da importância da atuação do 
profissional de RIG e, por sua vez, da relevância da adoção de 
regras mais claras para a realização da atividade. 

Esta 11ª Edição Especial 2020 da Revista Abrig traz como 
elementos fundamentais os diversos aspectos em andamento 
da 4ª. Revolução Industrial que a Pandemia evidenciou, bem 
como a oportunidade de debate de temas fundamentais para a 
compreensão de um novo mundo em intensa mudança. 

Com a participação de parlamentares, jornalistas, articulistas 
e, claro, profissionais de RIG associados da Abrig, a revista 
também traz conteúdos técnicos e reflexivos sobre o 
enfrentamento de setores aos impactos da pandemia, a 
privatização dos Correios, a economia circular e criativa 
e o Marco Legal do Saneamento Básico. Registrando a 
preocupação da associação com a necessidade de uma nova 
realidade social também na área de RIG, trazemos nesta 
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EXPEDIENTE 
A RIG + Políticas Públicas é uma publicação da Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais (Abrig).

edição um debate sobre a importância da diversidade de 
perfis sociais e culturais dos profissionais de RIG e sobre 
o protagonismo feminino no ambiente político. 

Também apresentamos as ações e estratégias das 
Diretorias Regionais e dos Comitês Temáticos Abrig, 
promovendo a abrangência nacional da atuação da 
entidade e a diversidade do diálogo em diferentes temas 
relevantes nestes novos tempos. Ainda, demonstramos 
a consistente atuação da Abrig em capacitação de 
profissionais para atuar na atividade de RIG e a Agenda 
Estratégica de eventos, reuniões, diálogos e webinars 
realizados ao longo do ano de 2020. Como destaques, 
registramos o Lançamento das Práticas Recomendadas 
de RIG em parceria com a ABNT e a tradicional realização 
do Prêmio Marco Maciel Edição Especial 2020. 

As perspectivas para o futuro são promissoras. O 
novo mundo, com o seu “Novo Normal”, possibilita um 
reinício da humanidade de forma mais colaborativa e 
sustentável. No Brasil, temos diversas oportunidades 
de melhoria em nosso arcabouço legal e nas condições 
econômicas e sociais para a população. A atividade de RIG 
é essencial para que a agenda de reformas, legislações e 
regulamentações avance de forma ética, transparente e 
com um intenso diálogo de nossa diversa sociedade.

Um feliz futuro e boa leitura!

Presidente da Abrig: Carolina Amaral Venuto 

Jornalista-Responsável: Marco Poli 

Conselho Editorial: Paulo Castelo Branco - Presidente, 
Eduardo Fayet, Francine Moor, Ivonice Campos Dias, 
Leandro Mello Frota, Luciana Franco Goelzer, Vivian 
Alves de Oliveira.

Publisher: Eduardo Fayet

Produção:  Ana Luisa Farias e Brenda Machado Veras.
 

Colaboraram com esta edição: Ana Luisa Farias, Andreza 
Ferreira, Anna Beatriz Almeida, Brenda Machado Veras, 
Daniela Viana, Eduardo Fayet, Gabriella Coletto, Ivonice 
Campos, Joana Silva, Jornalista Francine Moor, Luciana Franco 
Goelzer, Marina Mattar.

Comunicação Abrig: Filme a Bessa

Diagramação: Easee Propaganda

Os artigos/entrevistas publicados são de inteira 
responsabilidade de seus autores. As opiniões neles emitidas 
não exprimem, necessariamente, o ponto de vista da Abrig.
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CONHEÇA 

NOSSA 
ATUAÇÃO

SEM INDÚSTRIA,  NÃO HÁ EMPREGO.

SEM INCENTIVOS, NÃO HÁ INDÚSTRIA.

VAMOS DESENVOLVER O BRASIL?

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 alcançar este objetivo.

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. 



NÓS SOMOS ABRIG
Conheça os profissionais que constroem nossa Entidade

Agnes Thaís Sacilotto

Eliza Urbano  
Samartini Coelho

Andrew George  
Cunha Moreira 

Francine Moor

Caique Cardoso 
Alberto 

Henrique Martins 
Farias

Leticia Yumi  
de Rezende

Davi Bomtempo

João Paulo Rodrigues

Luiz Geraldo de 
Almeida Mello

Edilson Uiechi

André Luiz Coelho 
Farias de Souza

Felipe de Assis 
Cardoso

Blenda Lara Fonseca 
do Nascimento

Gustavo De Lima 
Cezario

Julien Machado  
da Silva Dutra

Cleuber Luiz Sobrinho

Jean Carlo  
Ribeiro Rocha

Luiz Afonso Costa de 
Medeiros

Dulcilene Silva Tiné

Ana Paula Bialer

Fabio Aguayo

Bianca Gontijo Genú

Guilherme Otaviano 
Soares

Juliana K. M. B. Brito

Cláudia Araújo  
de Almeida

Jaques Antonio  
Rio Checcucci

Lucien Bernard  
Mulder Belmonte

Eduardo Alves Fayet

Andressa Marques 
Theophane Pappas

Flavio Ferrari

Bruno Perman 
Fernandes

Heithor Zanini

Leandro Fonseca Mode 

Daniel Mourad 
Majzoub

João Henrique 
Hummel Vieira

Luiz Antônio  
Martinez Vidal

Edson Eduardo 
Pramparo

Andrea Cristina 
Oliveira Gozetto

Filippo Scelza

Bruno Mendes Soares

Halim José Abud Neto

Katiane Fátima  
de Gouvea

Cynthia Cury

João Antonio  
Monteiro Tavares

Luiz Antonio Martins 
Flecha de Lima

Edgard Novuchy 
Pereira Usuy

Ana Paula  
Gadotti Franco

Fabio Ferreira Mazza

Bianca Paula Robles

Gustavo Artuzo

Juliana Silva Amorim

Claudio Almeida

Jean Carlo de Castro

Luís Cláudio Souza 
Leão

Adriana Diaféria

Eduardo O. M.  
A. Brandão 

Andrew Stuart 
Greenlees

Flávio Rogério  
da Mata Silva

Caio Willian Santos 
Wanderley

Henrique de Abreu 
Souza 

Leandro Mello Frota

Danny Fabrício  
Cabral Gomes

João Lucas Ribeiro 
Moreira

Luiz Fernando Visconti

Edith Teresinha 
Pinheiro de Carvalho

Andre Coelho

Fernanda Duarte 
Calmon Carvalho

Breno Medeiros 
Guimarães

Gustavo Rosolen 
Tessari

Kathleen Silva Oliveira 

Clovis Lapastina 
Camargo

Jean Kaio  
da Silva Pereira

Luiz Antônio Faria  
de Sousa



Diogo Paiva Brunacci

Ana Luisa  
Farias Barros

Fabiana Arantes 
Campos Gadelha

Arthur Paes 
Wittenberg

Guilherme Cunha 
Costa

José Eduardo Dias  
de Camargo

Cesar Carlos 
Wanderley Galiza

Ivonice Aires  
Campos Dias

Luciana Franco 
Goelzer

Ana Beatriz Moreira 
Santos Fernandes 

Ernesto Fagundes 
Beccon

Antônio Marcos 
Umbelino Lôbo

Gileno Moyses  
Santos Júnior

Carlos Brunno de 
Souza Sampaio

Isabella da Silva  
dos Santos

Lucas Carezzato Ayres

Delcio Sandi

José Alves

Marcelo Goulart 
Correia

Alex Felipe Follmann

Emerson Casali 
Almeida

Antônio Carlos 
Belarmino Lago

Frederico Jose X.  
O. M. Souza

Ilvania Magalhães 
Bastos

Luan Cesar  
Balbino Dias

Debora Nobre de 
Castro Bueno

Jonas Tadeu  
Cau Sertório

Manoel Coracy  
Saboia Dias

Ana Carolina  
Ramos Rolo

Everson Ricardo 
Arraes Mendes

Antonio Pereira 
Gonçalves Filho

Godofredo  
Franco Diniz

Carolina Amaral 
Venuto

Ivanilda Frazão 
Tolentino

Luciana Vilardo de 
Freitas Figueras

Diogo Jodar

José Carlos  
Nespoli Louzada

Marcelo Sato Rosa

Douglas Thiago 
 Lara Gonçalves

Ana Maria  
Santos Fidelis

Fabiany M. B. de 
Moreira Aguiar

Bernhard J. Smid

Guilherme Henriques 
de Araújo

Juliana Celuppi

Charles Marar Filho

Jack Corrêa

Luciana Pereira 
Fernandes 

Alessandra Cristina 
Nascimento da Mota

Elizabeth Maria B. 
 de Carvalhaes 

Anna Beatriz de 
Almeida Lima

Frederico Alves  
da Silva Borges

Camila Abud Castro
Camila Calazans  

da Rocha

Herculano Anghinetti

Lilian Grace 
Aliprandini

Debora Jesus de 
Carvalho

Joaquim Nogales 
Vasconcelos

Manoel Browne  
de Paula

Ana Carolina  
Lacerda Timponi

Evandro Antonio  
R. T. V. de Sousa

Antonio Newton 
Galvão Cesar Júnior

Giuliana Silva  
de Paula Franco

Carlson Emanuel de 
Lima Andrade

Isabelle Christine 
Nascimento Machado

Luciana Barbetta

Denis Uehara

José Carlos Leitão

Marcelo Moraes 

Amir Goulart Scharif

Emiliano Saran 
Azevedo

Antonio Ferreira 
Soares Filho

Gabriela de Sousa 
Beltrão

Carlos Alberto  
Macedo Cidade

Ingrid Valéria  
Paixão Pessoa

Lucas Andrade Ribeiro

Deise Monteiro

Jorge Vicente  
Peron Mendes

Marcelo Bechara de 
Souza Hobaika Márcio Artiaga

Marcio Chalegre 
Coimbra



Pedro Henrique da 
Costa Silva

Marcos Borges  
de Castro

Rafael Souza Fonseca

Mauro Luis Lapa  
e Silva

Roberta Carolina  
C. T. R,B. Soares

Ubiracir Fernandes 
Lima Filho

Pablo Silva Cezário

Soraya Mendanha 
Chaves Barbosa

Ygor Kruchowski  
de Siqueira

Marcio Ribeiro Filho

Rafael Bernardi Silva

Mariana Castro

Renata Castro Nunes

Natália da Silva  
Rios dos Reis

Rodrigo Navarro  
de Andrade

Vitor Luis Cardoso 
Pedroza

Paulo Henrique  
Rangel Teixeira

Tatiana Siqueira 
Nogueira

Marcio Cunha 
Guimarães Gonçalves

Petula Ponciano 
Nascimento

Marcus Vinicius  
Giglio Deois

Raquel Bezerra 
Cândido

Monique Presser 
Cigolini

Roberto Drago  
Pelosi Jucá

Valdeci Francisco 
Verdelho

Paulo Cesar Chaves

Synésio Batista  
da Costa

Marcos Antônio Bedin

Rafael Piva Neves

Matheus Nogueira de 
Almeida Borém

Ricardo Gazolla

Nicholas Moreno 
Rodrigues

Ruy Coutinho

Walter Bittar Neto

Pedro Benedito  
Maciel Neto

Thiago Pereira  
de Santana

Pedro Henrique 
Gallotti Kenicke

Marcos de Castro Lima

Raquel Batista  
de Almeida

Miguel Menechini 
Camargo

Roberto Badra Sallum

Uesley Sílvio Medeiros

Patrick de Azevedo 
Ferreira

Susana da Silva Tostes

Marcone Costa Souza

Rafael F. C. A. Ferrão

Marina Rocchi  
Martins Mattar

Ricardo de Saboya 
Rocha Miranda

Newton Galvão

Roseli Maria Garcia

Walber Coutinho 
Pinheiro

Pedro Augusto 
Ferreira França

Thales Martins Ribeiro 

Márcio Luiz Silva

Priscila Luciene  
Santos de Lima

Mariah Sampaio 
Ferreira Luciano

Reginaldo Braga Arcuri

Murilo Caetano 
Miranda

Rodrigo Alberto 
Correia da Silva

Vander Aloísio 
Giordano

Paulo Gonçalves 
Homem

Tacyra Oliveira  
Valois Nery

Marcos Antônio  
Muniz de Sousa 

Rafael Ponzi Ribeiro

Mauro Apor

Ricardo Riei Chinen

Oswaldo de Carvalho 
Barbosa Ramos

Saulo Jorge  
Dias Marquezini

Weber de Oliveira 
Mesquita

Pedro H. T. B. Araujo

Túlio Eufrázio  
Marques Júnior

Marco Antônio Corradi

Rafael Thomaz Favetti

Marilia Moreira Garcez

Renato Monteiro 
Cardozo 

Nathalia Gomes 
Pedrosa

Roque Vieira  
dos Santos

Vivian Alves  
de Oliveira

Pável Pereira  
Batista Rêgo

Thais Marçal 
Rodrigues Matias



... E NÓS TAMBÉM SOMOS A ABRIG, ASSOCIAÇÃO 
COM MAIS DE 500 PROFISSIONAIS ATUANDO COM 
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Adamir de Amorim Fiel
Adriano Machado Barcelos
Aleksander Santos
Alfredo Barbosa
Alice Albano Fulgêncio
Aline Pereira
Aluízio Davis Neto
Ana Marquez
Ana Paula Bernardes
Ana Paula Guimarães Lycurgo Leite
Ana Paula Pinheiro Abi Daud
Anderson Lima de Oliveira
Anderson Luiz Dias
André Luis Ribeiro Braga
Andre Luiz Pellizzaro
Andrea Häggsträm Rodrigues
Antônio Altair Carvalho Ribeiro
Antonio Carlos Belarmino Lago
Antonio Carlos de Medeiros Souza
Antônio Carlos Vieira Júnior
Antônio Sobral
Ariovaldo Santana da Rocha
Barbara Beatriz Sousa Khouri Piquet
Beatriz Nóbrega de Sá
Brenda Parada Granados
Breno Carlos de Lima Maciel
Bruno Alexandre Lourenço
Bruno Goytisolo Pires da Silva
Bruno Rodrigues Teixeira de Lima
Boniperti Oliveira
Bruno Ambrosio
Carlos Eduardo Gregório
Carlos Henrique Ribeiro D’avila
Carlos Roberto Costa Filho
Carlos Vitorio Zaim
Carlos Zucolotto Junior
Cássio de Moura Batista
Cassius Augusto Mota Polito
Cecília Fernandes Rodrigues
Cecília Souza da Fonseca
Christiano Freitas de Almeida
Claudio Coelho de Souza Timm
Cláudio Cotrim
Cristiano Lobato Flores
Cibele Perillo Ferreira
Cristiane Silva dos Santos Blanch
Daniel Carvalho de Mendonça 
Daniel Fiuza Muniz
Daniel Rodrigues Silva
Daniela Araújo
Daniela Cristina F. C. de Oliveira Curimbaba 
Daniela Lopes Guimarães Silva Coutinho
Danilo Amaral de Oliveira
Darwin E. A. Nogueira Lima
Denise Ortega Baere
Diego Zancan Bonomo
Edvaldo Costa Barreto Júnior
Eduardo Batista de Queiroz
Eduardo Leão de Sousa

Eduardo Machado Dias
Ernesto Barbosa
Ernesto Fagundes Beccon
Evandro Gussi
Fábio Bento Aguayo
Flávio Moura Fé Lima
Filipe Montenegro Oliveira
Francisco Xavier da Silva Nunes
Gabriela Santos de Santana
Gislaine Regina Rossetti
Guilherme Artur Gasel Martins
Guilherme Farhat Ferraz
Guilherme Loureiro Perocco
Guilherme Pereira Dolabella Bicalho
Haroldo Nunes da Silva
Hezick Muzzi Filho 
Igo Franklin de Morais
Igor Santos
Ildeumar Fonseca
Ingrid Sampaio
Irlon Junior
Irmar Fonseca
Israel Alvares Lima
Jaluzza Gazolli Prando de Araujo
Jefferson da Conceição Santana
Jesualdo Conceição da Silva
João Gabriel Alves da Silva
Joao Paulo Lino de Pina Reis
João Paulo Ribeiro Dornelas
João Pedro da Silva Peres
João Vitor Freitas de Paiva
Jose Carlos Dellaqua
Jose Ferreira do Amaral
José Schiavoni
Josmar Verillo
Juarez Heleno Campos
Juliana Gomes Bezerra
Juliana Nicola Kilian
Karoline Lima dos Santos Pereira
Kelly Cristina Fiel Saldanha da Gama
Leonardo Barreto
Leonardo de Campos
Lidiane Soares
Ligia Cristina Pimentel
Luana Fernandes Medeiros Silva 
Luana Magalhães Polónia
Lucas Martins Rieke
Lucas Ribeiro Sampaio
Luciana Nunes Freire
Ludmilla Cabral
Luis Henrique Gimenez Corrêa
Luis Henrique Macedo Cidade
Luis Otávio Pereira Lopes
Luiz Mauricio Pereira
Maisa Barbosa de Morais
Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos
Manoela Dias Onofrio
Marcelo Alcânatara Júnior
Maria Cláudia Souza

Maria do Socorro Lima Castello Branco
Maria Helena Piquet Carneiro
Maria Joana Silva Cabral Barcellos
Mariana Pimentel A. de Carvalho
Mariangela Mello
Mario Sergio A. da Fonseca
Matheus Melo Rezende
Mauricio West Pedrão 
Mauro Augusto Ponzoni Falsetti
Mauro Pereira Pinto Garcia
Marcos Roberto Nassar de Oliveira
Maycoln Campos Barbosa
Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto
Myrthes Martins Ferreira
Nadia Ali El Hage
Osvaldo Leandro Gabiati
Otávio Hermont Cançado
Pablo Henrique Silva Rezende
Patrícia Almeida de Souza
Paulo Cézar Pereira de Sá
Paulo Henrique de Oliveira
Paulo Manoel Lenz Cesar Protasio
Paulo Ricardo Tonet Camargo
Paulo Roberto da Costa Kramer
Priscilla T. Santos
Rafael Castelo de Carvalho
Rafael Emery Gripp Pascoal
Rafael Paulino Silva
Rafael Viveiros
Raquel Rocha
Renata Domingues da Fonseca Guinesi
Renata Meliga
Renato Santos
Reinaldo Fujimoto
Ricardo Santana Parente Soares
Ricardo Tomaz de Oliveira
Roberto Dias Lima Franco
Rodrigo Maciel Santiago Freitas
Rodrigo Otaviano Vilaça
Rômulo Reis do Nascimento
Samuel Juscelino Vilaça
Silvia Regina Costa
Silvia Seabra de Carvalho
Silvio Brasil Gadelha Jr
Soraya Moreira Araújo
Sohail Bim Mahmood
Thereza Giannetti Nelson de Senna Mury
Thiago Henrique Martins
Thiago Leão Pinheiro
Tuller Sales de Lacerda 
Walter Luiz de Oliveira Filippetti
William Freire
Willian Paulino
Wilson Silva Beserra
Yhury Sipauba Carvalho Silva



Logos Parceiros

Estratégia e Inteligência da Informação



Logos Parceiros

C C C E RC C C E R



12

C
A

PA

RIG + Políticas Públicas

A NOVA  
ECONOMIA MUNDIAL
AS VERTENTES QUE O FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (WEF) 
IDENTIFICOU PARA O “NOVO NORMAL”

MUNDO RIG

ENTREVISTA: SILVIO DULINSKY 1

O responsável pelo engajamento empresarial na 
América Latina do Fórum Econômico Mundial, mostra 
porque não existe “marcha a ré” no processo de 
governança global e demonstra como deve proceder o 
envolvimento estratégico entre empresas e políticas
públicas para a década que inicia.

Como opera o Fórum Econômico Mundial para 
conduzir ao “Great Reset”?

SILVIO DULINSKY - O Fórum é hoje uma grande 
plataforma de centenas de iniciativas, que ocorrem em
paralelo, para a colaboração público privada. São 450 
iniciativas, com as quais contribuímos de maneira 
significativa, que estão alinhadas em 18 plataformas 
específicas: o futuro da energia, os mercados financeiros, 
o futuro da informação, mídia e entretenimento, o futuro 

do trabalho e educação, igualdade de gênero, inclusão 
e outras, procurando conceitualizar esses desafios - 
mobilizar talentos, recursos, pessoas, organizações e 
trabalhar sobre o que for necessário fazer a respeito. O 
que o Fórum faz é trazer esses líderes à mesa, para que 
levem adiante essas iniciativas durante o ano todo. As 
pessoas conhecem principalmente o encontro anual de 
Davos, mas o trabalho ocorre durante todo o ano.

Como o Fórum levou seu trabalho adiante num ano de 
pandemia?

SILVIO DULINSKY - A pandemia tería sido um “Black 
Swan”, ou Cisne Negro, se tivesse sido inesperado,
mas, na verdade, desde 2013  já temos relatórios 
prevendo que o mundo estava suscetível a uma 
pandemia global. Este é um momento para reconfigurar 
as prioridades da sociedade moderna, em função do 
equilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais 
e econômicas, o “triple bottom line”. Destes, o mais 
marcante, é a mudança climática, porque exige uma 
mudança no formato dos negócios, algo que não se faz 
apertando um botão. É um trabalho de vários anos, onde 
se tem de trabalhar com toda a cadeia de valores. Para 
tanto, envolvemos os líderes de empresas e de governos 
para a construção de políticas públicas e assim, colocar 
em prática incentivos econômicos, para que as empresas 
façam os investimentos necessários às transformações 
nos modelos de negócios.

Como fazer essa transformação cultural?

SILVIO DULINSKY - Temos que conscientizar 
principalmente os jovens, e a sociedade em 

geral, a terem um papel ativo através do 
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exercício dos seus direitos democráticos. Não é uma 
solução mágica. É um trabalho de formiguinha. Quando a 
gente fala de “Great Reset” falamos de repensar o nosso 
modelo econômico, nosso modelo social e nosso modelo 
de sociedade democrática liberal ocidental. Globalização 
nada mais é que a liberdade dos agentes econômicos em 
trabalhar além dos limites das fronteiras nacionais, numa 
interligação cada vez maior entre os atores globais. Não 
tem marcha a ré nisso, é inevitável. 

Os fluxos financeiros vão continuar a seguir o mesmo 
padrão dos últimos anos, buscando investir nas 
economias que oferecem oportunidades e segurança. 
Esses capitais significam investimentos, o que conduz ao 
desenvolvimento de infra-estruturas produtivas , geração 
de emprego e crescimento econômico.

O “Great Reset” implica reformular todos os âmbitos 
da sociedade, enquanto poder econômico, social e 
também no nível dos indivíduos… a maneira como nós nos 
relacionamos. 

Nesse sentido, as alterações comportamentais 
aceleradas pela pandemia, colaboraram com o novo 
processo cultural?

SILVIO DULINSKY - Há 6 meses atrás, era muito difícil 
reunir Ministros e Presidentes em “webinars”, em
reuniões virtuais. Hoje, isso se tornou algo natural. A 
maneira como as pessoas estão interagindo mudou muito 
nestes 6 meses. É como se em poucos meses tivéssemos 
feito um “fast-forward” de 10 anos com relação à adoção 
de novos comportamentos digitais e da maneira de 
interagir socialmente.

Qual o papel do profissional de RIG em convencer 
os atores da sociedade a seguirem as “guidelines” do 
Fórum, nesse novo modelo de governança globalizada?

SILVIO DULINSKY - No Fórum, trabalhamos, com muita 
frequência, com profissionais de RIG de empresas
internacionais. Estas, cada vez mais, se esforçam na 
transformação do nosso modelo capitalista de foco no 
acionista, para o foco em todas as partes interessadas, 
foco nos “stakeholders”. Na sociedade atual somente 
cumprir com a lei já não é suficiente, as empresas têm que 
resolver problemas da sociedade. Elas precisam ter um 
engajamento com todas as partes interessadas, que não 
seja apenas de escutá-los, mas envolvê-los de maneira 
construtiva num diálogo que conduza a ações para 
resolver problemas reais. Neste processo, os profissionais 
de RIG são muito importantes, porque eles traduzem 
essa demanda da sociedade, enquanto a sua relevância 
estratégica para as empresas, criando essas pontes de 
diálogo com os agentes públicos. Esses profissionais tem 
a enorme responsabilidade de entender esse processo 
de transformação da sociedade e as novas expectativas 
em relação às empresas, para que que as elas possam 
se transformar, atender estas expectativas e ao mesmo 
tempo desenvolver novas oportunidades de negócio. Por 
exemplo, um caso prático se refere às consequências para 
os negócios de combater a mudança climática. 

Para alcançar um corte nas emissões de CO2 de 50%, em 
10 anos, temos que começar agora. As decisões devem ser 
tomadas já. O profissional de RIG deve trabalhar com o 
pessoal da linha para identificar os riscos e oportunidades 
e conseguir que estejam comprometidos a tomar ações.
comprometido com isso. Não basta ele, ou o presidente, 
ou o pessoal do RH da empresa estarem engajados. 

“Quando a gente fala de “Great 
Reset” falamos de um novo modelo, 
no qual devemos repensar o modelo 
econômico, nosso modelo social 
e nosso modelo de sociedade 
democrática liberal ocidental, tanto 
nacional quanto globalmente”.

1 Silvio Dulinsky 1972, brasileiro / suíço. Fórum Econômico Mundial. 
Responsável pelo setor privado na América Latina. Administração de Empresas, Universidade de São Paulo. Pós-graduação IESE, IMD e Stanford. 
1997-2010, LafargeHolcim, cargos executivos na Suíça e no Brasil, mandatos de Conselho de Administração em diversas empresas na América 
Latina. 2010, INYPSA Engenharia, Espanha, Diretor Corporativo. 2013, Fórum Econômico Mundial, Suiça, cargos executivos, atualmente 
responsável pelo setor privado na América Latina e pela área de inteligência global em governança corporativa.
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Brasil tem uma década para adaptar-se à agenda 2030 
do Fórum Econômico Mundial. Edgar Carneiro, analista 
da área apresenta e deixa claro as prioridades para nos 
enquadrarmos

Como os profissionais de RIG devem agir para facilitar o 
entendimento das políticas previstas na Agenda 2030, no 
Brasil?

EDGARD CARNEIRO - Em nosso trabalho do Fórum 
Econômico Mundial, aprendemos que nenhum ator 
sozinho resolve todos os problemas. Entre as partes temos, 
muitas vezes, o setor privado, que tem no profissional de 
RIG o seu representante. Então, o que a gente faz é trazer 
as partes para conversar e este profissional é, sem dúvida, 
um ator importante. Ele tem a função de liderar essas 
pontes, executar essas alianças.

Neste ano tão diferente, em função da pandemia, as 
iniciativas destes profissionais foram refreadas, ou em 
alguns casos até implementadas?

EDGARD CARNEIRO - Vemos como uma oportunidade. As 
tecnologias e as trocas de conteúdos através delas, vimos 
que muitas conversas que antes eram reservadas, agora 
são feitas instantaneamente a todos os atores, ao mesmo 
tempo. Apesar de algumas áreas de negócios sofrerem 
bloqueios, decididamente é uma 
oportunidade e acelerou os trabalhos 
rumo à implantação da Agenda 2030.

Qual o passo-a-passo para atalhar a 
implantação dessa agenda?

EDGARD CARNEIRO - Fundamental 
lembrar que isso é imperativo: ou 
você se adapta a essa proposta de 
um mundo sustentável, ou sua empresa vai ficar para trás. 
A empresa precisa adequar-se à ideia de que ela precisa 
ser sustentável, que se preocupa com a diversidade e que 
pensa num prazo mais longo; tem que respeitar as métricas 
previstas através das ODS (https://odsbrasil.gov.br). São 
os 17 passos que as empresas precisam adotar até 2030. 
Temos que juntar os atores necessários e garantir que 
essas novas tecnologias sejam implantadas. Em nome do 
Fórum, acreditamos que, trazendo as partes para dialogar, 
vamos conseguir. 

O Brasil tem apresentado um perfil de liderança nesta 
matéria, o que pode garantir investimentos internacionais 

“Fundamental lembrar que 
isso é imperativo:  
ou você se adapta a essa 
proposta de um mundo 
sustentável, ou sua 
empresa vai ficar para trás”.

que auxiliam este avanço. Todo mundo está adotando as 
métricas; todos estão sendo forçados a sair da zona de 
conforto. O próprio fundador do Fórum -Klaus Schwab- 
prova que a adaptação a esses padrões é fator de sucesso 
a longo prazo. As novas gerações de investidores vão olhar 
se as empresas estão cuidando das questões ambientais, 
se pagam igual homens e mulheres, se empregam pessoas 
independente da sua orientação sexual. Por isso é 
imperativo.

Qual o papel da 4ª Revolução Industrial neste processo?

EDGARD CARNEIRO - As tecnologias estão aí, tem que 
entender como funcionam, ir atrás e usar isso. O que 
nós temos que garantir é que isso seja usado de maneira 
ética. Quem pensa que isso é coisa de empresa de T.I., 

tá enganado. Temos empresas 
dos setores mais tradicionais 
querendo saber como usar a questão 
de dados, querem entender a 
questão do armazenamento. Hoje 
mesmo, eu conversava com uma 
autoridade de um país árabe que 
dizia estar preocupado com as 
novas tecnologias energéticas, pois 
as empresas petrolíferas estão se 

transformando em empresas de energia, ou seja: queria 
saber como fazer uso dessas novas tecnologias.

Precisamos de políticas públicas que não sejam vinculadas 
a governo. Veja o exemplo do portal de comércio exterior, 
é o mesmo desde governos anteriores e não foi alterado 
no atual. Graças a isso o país cresceu muito na análise 
“Doing Business”, do Banco Mundial, (https://portugues.
doingbusiness.org/pt/rankings) graças à manutenção dessa 
política. Seguem as mesmas regras de funcionamento. 
Precisamos de mais iniciativas assim, independente de  
qual governo vai, ou vem, que as políticas sejam 
implementadas. 

2 Edgard Carneiro Viana bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e possui mestrado em International Affairs, com foco 
em Comércio e Finanças Internacionais, pelo Graduate Institute of International and Development Studies. Atualmente, trabalha como Analista 
Político e Especialista em Engajamento na equipe de Comércio e Investimentos do Fórum Econômico Mundial. Suas experiências profissionais 
anteriores foram no Gabinete do Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), na BMJ 
Consultores Associados e no Departamento de Negociações Internacionais do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior do Brasil.

ENTREVISTA: EDGARD CARNEIRO 2
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E como funciona o C4IR?

LUCAS CÂMARA -  No Brasil, num formato inédito. Nos 
demais países é uma iniciativa governamental, mas aqui 
é uma parceria público/privada entre o governo federal, 
o governo de SP e patrocinadores da iniciativa privada, 
Abimed, Astrazeneca, Bracel, Eletrobras, Facebook e 
Qualcomm. Nosso formato de governança é altamente 
democrático; não é o governo que decide, como em outros 
países, quais os projetos que serão desenvolvidos. Nosso 
foco é promover a adoção dessas tecnologias por meio 
das políticas públicas, mas como a gente faz isso? Através 
de projetos bem práticos de implementação dessas 
tecnologias, onde vemos quais os obstáculos que a gente 
vai enfrentar. Por exemplo: nos EUA, a Amazon pediu 
autorização para fazer voos de drones em 2016, à agência 
de aviação civil deles (FAA). Demorou 8 meses e quando 
saiu, a tecnologia daquele drone já estava obsoleta e que 
os testes foram feitos em outro país no caso no Canadá. Em 
tese o uso de um drone para entregar uma bolsa de sangue 
em local remoto, é fácil, mas envolve todo o processo de 
aviação civil; tem que saber por qual rota voar, se vai ser 
pilotado por um ser humano, ou se pode ser por robô… 
uma série de parâmetros. São estas discussões práticas 
que a implementação do projeto piloto se depara, vê 
quais os órgãos governamentais que, de alguma forma, 
estão demorando em criar segurança jurídica e, assim, 
obstaculizando o desenvolvimento da tecnologia. Por fim, 
apresentamos ao governo de Ruanda um projeto de como 
ter uma política pública adequada àquela tecnologia, para 
uso em larga escala e que pode ser copiada por qualquer 
nação no mundo que queira o estado da arte nesse tipo 
de regulação. Temos, basicamente, dois formatos de 
participação: o governo ou a empresa pode ingressar como 
membro no Centro, ou do interessado em construir as 
soluções conosco para usar as tecnologias e desenvolver 
estes tipos de projetos. É assim que o C4IR trabalha.

 Quais as áreas de atuação do Centro, no Brasil?

LUCAS CÂMARA -  No Brasil, vamos trabalhar com 3 
plataformas: Inteligência Artificial e Aprendizado de 
Máquina, Internet das Coisas e Transformação Urbana e 
Política de Dados. Foram escolhidas através de ciclos de 

Entenda a 4ª Revolução Industrial a partir do C4IR, 
Centro criado pelo fundador do conceito e que no Brasil 
traz as possibilidades apresentadas por Lucas Câmara

O que é a 4ª Revolução Industrial, ou Indústria 4.0?

LUCAS CÂMARA -  Em 2016, o fundador do Fórum 
Econômico Mundial, Klaus Schwab, escreveu o livro “A 
4ª Revolução Industrial”. Esse livro trata exatamente 
do momento em que a gente está, com as tecnologias 
derrubando fronteiras, entre o mundo físico e o virtual. Isso 
está mudando não só o dia-a-dia das pessoas, os modelos 
de negócios das empresas, as atividades de governos, 
mas também quem nós somos com a tecnologia de edição 
genética por exemplo. Salientou-se a percepção de que as 
políticas públicas, especialmente das democracias liberais, 
demoram muito em fazer frente à velocidade dessas novas 
tecnologias. Uma das características dessa 4ª Revolução 
Industrial é que, em pouquíssimo espaço de tempo, você 
tem a reinvenção de toda uma cadeia produtiva, de toda 
uma empresa considerada imbatível. As políticas públicas 
e as leis inadequadas, acabam atrasando os benefícios 
que essas tecnologias podem trazer à sociedade. Assim, o 
Fórum Econômico Mundial criou o Centro da 4ª Revolução 
Industrial para ajudar os países a melhorar suas leis e 
políticas públicas para que o uso dessas tecnologias 
possam beneficiar mais pessoas. São muitos países, não 
só o Brasil, mas Israel, Estados Unidos, Noruega, Japão, 
países avançados, mas que enxergam que podem acelerar 
a adoção em larga escala dessas tecnologias. Então, o C4IR 
foi criado em San Francisco, nos EUA, mas está presente 

aqui, na China, na 
Índia, no Japão, 
na Arábia Saudita, 
Emirados Árabes, 
em Ruanda, 
além dos países 
mencionados 
antes. Trata-se 
de uma rede com 
bastante alcance. 

“Uma das características dessa 4ª Revolução 
Industrial é que, em pouquíssimo espaço 
de tempo, você tem a reinvenção de toda 
uma cadeia produtiva, de toda uma empresa 
considerada imbatível”.

ENTREVISTA: LUCAS CÂMARA 3

3 Lucas Câmara é Diretor Executivo do Centro para a Quarta Revolução Industrial do Brasil (C4IR) afiliado ao World Economic Forum. É 
advogado e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bristol (Inglaterra). Lucas tem 20 anos de experiência em Relações 
Institucionais e Governamentais atuando em multinacionais (Procter & Gamble, HEINEKEN), associações empresariais (Amcham, MBC) e setor 
público (Governo do Estado de São Paulo).
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políticas públicas, que estão acontecendo no Brasil. Neste 
momento está sendo discutida no Ministério da Ciência e 
Tecnologia a estratégia nacional de Inteligência Artificial; 
acaba de entrar em vigor a lei da Proteção de Dados-LGPD 
e estamos discutindo a criação da Agência Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD); no âmbito do  Ministério 
da Economia o Plano Nacional de Internet das Coisas. O 
C4IR percebeu a oportunidade de contribuir com o ciclo 
das políticas públicas do Brasil, nessas 3 plataformas 
específicas. 

Entre as empresas já envolvidas, existe alguma “Smart 
Factory”?

LUCAS CÂMARA -  Estamos trabalhando com projeto 
de adoção de “IOT” em pequenas e médias empresas. 
Fornecemos a rota, o “road map”, porque as pequenas e 
médias indústrias estão tentando sobreviver, mas quando 
elas pensam em tecnologia avançada, já pensam num robô 
top de linha. Então mostramos que, às vezes um dispositivo 
barato de 5 dólares, um “dashboard” com análise de dados, é 
um melhor começo nessa jornada; começa a reduzir parada 
de máquina, manutenção, a perceber se a temperatura sobe 
mais do que deveria e se isso vai acabar interrompendo a 
produção. Com essa economia, a pequena e média indústria 
consegue caixa para investir em novas tecnologias, até 
chegar a ser uma indústria altamente automatizada e 
com muitos dados para uma melhor tomada de decisão. 
Essas empresas têm dificuldades em saber o que fazer e 
como fazer, ao mesmo tempo que têm medo do custo de 
consultorias. Então é fundamental apresentar as soluções 
da 4ª Revolução Industrial.

 A Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico - OCDE recomenda a evolução dos serviços 
dentro da indústria para aumentar sua competitividade. É 
esse o caminho?

LUCAS CÂMARA -  São novos modelos de negócio. 
Tradicionalmente, a indústria produz no chão da fábrica, 
entrega a um varejista e este vende o produto. A 4ª 
Revolução Industrial permite que a indústria venda 
não apenas o produto, mas um serviço agregado: é a 
“servicização” da indústria. Ela começa a aumentar a 
margem. Um outro exemplo da 4ª Revolução Industrial 
no setor elétrico, por exemplo, pode ser a utilização 
da manutenção preditiva de um “smart 
grid”(sistemas de distribuição e transmissão 
de energia elétrica que utilizam recursos 
digitais e da Tecnologia da Informação) 
para ganho ou otimização. Esse é um 
dos ganhos que a Indústria 
4.0 traz.

 Você acredita que através deste processo de inovação, o 
Brasil pode vir a liderar essa nova governança?

LUCAS CÂMARA -  Sim. Vejo o nosso sistema “S”. Ele é 
muito invejado fora daqui. Temos conversado com a Índia, 
Turquia e outros países e eles ficam bem impressionados 
com a capilaridade do nosso sistema “S”. Se o país aceitar as 
rotas propostas, acredito que o Brasil possa ter um programa 
de altíssimo impacto e altíssima transformação. O delta vai 
ser muito maior. É muito difícil para um país avançado ter o 
resultado que a gente vai ter. O que essas tecnologias podem 
trazer é aquilo que em inglês se chama de “leap frogging” que 
é um salto imenso. É como aquela pessoa que não possuía um 
telefone fixo e pulou direto para o celular. Então, a indústria 
já não precisa mais crescer passo-a-passo. A 4ª Revolução 
Industrial nos permite dar um salto sobre duas, três 
tecnologias e passando a operar lá na frente. Agora, o que 
precisamos para dar esse salto? Precisamos de curadoria e de 
políticas públicas que ajudem a dar esse salto. O empresário 
está muito estrangulado. Se ele não tiver o apoio necessário, 
então vai ser difícil obter essa liderança. O Brasil tem chances 
de ombrear com os grandes do mundo nessas tecnologias, 
mas se não fizer nada vai ficar para trás.

E qual você vê ser o papel do profissional de RIG neste 
processo de mudança?

LUCAS CÂMARA -  É encontrar quais são as bases de 
cooperação estruturais, não importando qual governo saia, se 
é do partido A, ou do partido B, mas sim quais as prioridades 
das instituições envolvidas e com eles construir as soluções. 
O grande trabalho do profissional de RIG é enxergar quais 
são esses pontos de sinergia e costurá-los no dia-a-dia 
junto com os “stakeholders”, públicos e privados. É montar 
a coalizão dos temas de seu interesse. É construir consenso, 
um grupo de apoiadores fundamental para qualquer 
processo de influência política, de mudança regulatória, 
qualquer que seja. É criar um núcleo de embaixadores que 
multipliquem esse apoio. É “treinar os treinadores”, para 
que não fique sempre sendo apenas você o responsável por 
levar aquela mensagem. Com isso você ganha um momento 
político mais forte, para fazer aquelas mudanças legislativas 
que precisa. 

 ”
 

 



O PAPEL DE CADA UM
NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

A Paper Excellence, uma das maiores produtoras de papel e celulose 
do mundo, está contribuindo para proteger vidas e, ao mesmo tempo,  

incenti vando o empreendedorismo no Brasil.

Por meio de seu programa social “O Papel de Cada Um”, a empresa 
está apoiando cursos de capacitação de costura para artesãs venderem 

máscaras de alta qualidade, com tecido de nanotecnologia de prata 
contra o coronavírus. 

Faça também o seu papel: use máscara de qualidade e proteja-se!
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ATIVIDADE 
PARLAMENTAR E A 
PERSPECTIVA 2030 
PROTAGONISMO DO LEGISLATIVO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL A PARTIR DOS 
GUIDELINES DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

LEGISLATIVO

ENTREVISTA: DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA

Para o Brasil atingir as metas da Agenda 2030, teremos 
que ver um Protagonismo do Legislativo para a criação 
das condições políticas legais e institucionais rumo ao 
desenvolvimento do Brasil segundo as Guidelines do Fórum 
Econômico Mundial. O Deputado Federal Roberto de 
Lucena, Podemos-SP, esclarece em que ponto andamos e 
no que avançar

Deputado, o Sr. conhece a tese do Great Reset? Qual a sua 
opinião sobre este grande recomeço para a humanidade, 
através de novas métricas ambientais, sociais e de 
governança globais?

LUCENA - Estamos caminhando para um entendimento, 
onde seja irreversível que se pense numa forma de 
governança mundial. Uma nova oportunidade de discutir, 
sobretudo, distribuição de renda, economia, índices sociais, 
desenvolvimento sustentável, envolve uma discussão da 
agenda ambiental planetária. O mundo está sentido que a 
ONU está sendo um modelo insuficiente no enfrentamento 
das questões globais. Por isso se faz necessário uma nova 
governança mundial.

Como o Congresso vem preparando as instituições e 
arcabouço legal brasileiro para tornar isto possível até 
2030?

LUCENA - O Congresso não está muito envolvido na 
discussão dessa pauta. Há muita resistência e muita dúvida 
quanto a essa proposta, principalmente por parte da 
bancada mais conservadora, que vê nisso uma ideologia 
ainda não clara, não definida. Evidentemente, no curso das 
discussões, nós devemos sensibilizar o Congresso de que é 
inevitável que o Brasil se prepare para este momento. Cabe 
ao Congresso Nacional ter protagonismo nesse debate.

Qual o papel que o Sr. vê, devem exercer os 
profissionais de RIG neste processo?

LUCENA -  É fundamental porque são agentes que 
tornam viável este processo no Brasil. Eles dão voz aos 
cidadãos, às instituições, promovem as conexões. A 
participação deste profissional é e será imprescindível. 
Uma nova governança global é uma demanda planetária.

Uma das métricas da agenda 2030 se refere 
especificamente à sustentabilidade ambiental, 
justamente o maior ponto de atrito do Brasil com a 
comunidade internacional. O que o Congresso está 
colocando em prática a esse respeito?

LUCENA - Sou um ambientalista, presido o “Podemos 
Verde”. A pauta ambiental é uma pauta cara para nós. 
No Congresso defendemos o governo, mas em muitos 
momentos tivemos posições conflitantes. Mesmo 
assim, no Brasil, apesar de tudo, em relação à Europa, 
nós damos um show em face ao comportamento 
ambiental. A Europa não protegeu seu meio ambiente, 
não protegeu suas florestas. A França saiu pelo mundo 
contaminando tudo com cádmio e chumbo. Aqui em 
Santo Amaro da Purificação, na Bahia, tivemos o 
maior caso de contaminação por cádmio e chumbo do 
planeta, que deixou 4mil trabalhadores e suas famílias 
contaminados. Essa empresa francesa é dona de 25% 
do chumbo no mundo. A prática deles é extrair o que 
podem, depois levantar o arraial e irem embora. Foi o 
que eles fizeram com o Brasil. O que acontece no lado 
francês da Amazônia, é uma coisa complicadíssima. 
Eu defendo que nós não flexibilizemos nossa política 
ambiental. Temos uma boa legislação ambiental, 
que precisa ser aperfeiçoada, mas sem retroceder. 
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entregar as metas estabelecidas pelos 17 ODS. Este grupo 
vai trazer essa discussão para dentro do Congresso.

Estamos vendo que, nesta próxima década, haverá um 
movimento natural de gente saindo das periferias das 
grandes cidades, tomando o rumo do campo, que é onde 
estarão os empregos. O que o parlamento pode fazer para 
viabilizar essa nova migração com segurança?

LUCENA - Isso será natural. Precisamos é preparar o 
campo. É preciso que chegue a infra-estrutura, é preciso 
que haja cobertura de internet, é preciso que o campo 
seja um lugar seguro. É o fluxo natural, é aquilo que nós 
teremos nos próximos anos, com novas profissões, com 
novas tecnologias.  

Precisamos defender a floresta, pensando também nos 
habitantes dali e, se nós oferecermos a eles a possibilidade 
de desenvolver sem precarizar a floresta, mostrando que 
preservar é rentável, ao mesmo tempo em que aplicarmos 
legislação, esses cidadãos vão conseguir tirar seu sustento 
sem destruir o ambiente.

O mundo não quer que o Brasil aumente suas fronteiras 
agrícolas, mas o mundo não quer abrir mão dos 
alimentos aqui produzidos. Como se resolve isso?

LUCENA - Hoje, nós temos a maior área agriculturável 
do planeta. Para continuar o desenvolvimento do 
agronegócio há muito espaço, sem que a floresta seja 
atingida.  Nossos empresários do agro investiram muito 
e temos cada vez mais produtividade, com menos danos 
ambientais. Lembrando que parte da Europa ainda usa 
matriz energética de carvão, assim como a China. Incrível 
isso. Nós não, nós temos uma base energética renovável, 
temos energia solar e outra modalidades como a eólica.
Em 2014, o Congresso Nacional criou o GPONU que 
só conseguimos instalar agora e sou o Presidente deste 
grupo, onde vamos estar conectados com a ONU e poder 

“Evidentemente, no curso 
das discussões, nós devemos 
sensibilizar o Congresso de 
que é inevitável que o Brasil se 
prepare para este momento. 
Cabe ao Congresso Nacional ter 
protagonismo nesse debate”.
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A INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA  
NA PANDEMIA 
A INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL E 
MULTIDISCIPLINAR EM PROL DA SAÚDE HUMANA

SAÚDE

ELIZABETH DE CARVALHAES 1

Há quase um ano, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recebia o primeiro alerta sobre uma pneumonia 
desconhecida na cidade de Wuhan, na China. Nove 
dias depois, as primeiras análises sequenciais do 
vírus apontavam que a doença era causada por um 
novo coronavírus. Em 13 de janeiro, foi notificado o 
primeiro caso fora da China e, em pouco tempo, outros 
países começaram a relatar casos da Covid-19. Com o 
agravamento da situação e a declaração pela OMS de que 
o mundo enfrentava uma pandemia, todos os esforços se 
voltaram para solucionar a maior crise sanitária desde o 
início do século passado.

Aqui no Brasil, não foi diferente. O país passou a adotar 
medidas de distanciamento social e o fechamento 
de serviços não essenciais. A pandemia trouxe assim 
prejuízos econômicos e sociais, o entendimento do 

potencial da saúde em influenciar todo o sistema de um 
país e a corrida por uma solução eficaz contra o Novo 
Coronavírus. Hoje, já são mais de 63 milhões de casos e 
1,47 milhão de mortes no mundo todo.

A indústria farmacêutica, como não poderia ser diferente, 
se somou aos esforços e à linha de frente de combate à 
Covid-19, pesquisando vacinas para prevenir a infecção e 
medicamentos para tratar os sintomas. Segundo relatório 
da OMS, em 12 de novembro, 48 candidatas à vacina 
estavam em avaliação clínica, sendo 11 na fase 3 de 
pesquisa clínica, e 164 em avaliação pré-clínica.

O desenvolvimento de uma nova vacina pode levar em 
média 5 anos de pesquisa e, em menos de um ano, diversos 
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O Brasil participa atualmente de 4 estudos clínicos 
de candidatas à vacina, três deles são realizados por 
laboratórios associados à Interfarma. Segundo a Anvisa, 
33.720 brasileiros são voluntários. Após a aprovação de 
uma vacina, o próximo desafio será garantir a produção 
e a logística de distribuição. É uma demanda nunca vista 
antes. Algumas das candidatas exigem cuidados extras no 
armazenamento, como temperaturas muito baixas. Por 
isso, governos do mundo todo precisam estar atentos para 
conseguir realizar a vacinação em massa e para determinar 
quais serão os critérios e os grupos prioritários.

O ano de 2020 mostrou que a saúde precisa ser prioridade 
de todos e cada um é responsável por sua saúde. Os 
recursos estão sendo destinados para combater a 
pandemia, mas é preciso manter o investimento em 
outros esforços importantes para o benefício de pacientes 
de outras enfermidades em todo o mundo. O acesso a 
medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção 
de outras condições, como diabetes, câncer e sarampo, 
precisam ser garantidos para que o país não enfrente
surtos de outras doenças, o que pressionaria ainda mais o 
sistema de saúde. Além disso, a pesquisa clínica de novas 
opções e tratamentos para doenças graves precisa seguir.

Ao dominar todas as discussões políticas e econômicas em 
todos os países, a pandemia de Covid-19 lembra que há 
uma relação entre o social, a economia, a política e a saúde 
que não pode ser esquecida. A indústria farmacêutica 
destinou todos os esforços e discurso para manter seu
compromisso não apenas de entregar soluções inovadoras 
para a Pandemia, mas para manter os empregos e 
colaborar com governos, associações de pacientes 
para garantir o acesso a tratamentos de doenças pré-
existentes. Foram muitas as medidas e parcerias para 
garantir o abastecimento de produtos destinados ao 
tratamento da COVID19 e de outras doenças.

Fica claro que, diante de uma crise sanitária global, é 
preciso unir esforços, como vem sendo realizado pelos 
governos, agências reguladoras, profissionais de saúde, 
laboratórios farmacêuticos e cada indivíduo. A solução 
virá da ciência e do coletivo.  

laboratórios estão relatando bons resultados com suas 
candidatas. A eficácia já comprovada de algumas delas em 
fase 3 já é de 90-95%. A vacina contra a Covid-19 pode se 
tornar, assim, a mais rápida a ser desenvolvida e aprovada, 
graças aos recursos – financeiros, tecnológicos e humanos 
– disponibilizados pela indústria farmacêutica, que diante 
da emergência sanitária não economizou esforços para 
trazer uma solução rápida e eficaz. Até o momento, o 
imunizante contra a caxumba foi o mais rápido a ser 
desenvolvido e aprovado pelas agências reguladoras. O 
processo todo levou 4 anos.

Hoje, laboratórios internacionais de pesquisa 
farmacêutica estão unidos para solucionar a crise. Não 
há dúvidas de que a solução virá da ciência. Tanto o 
setor farmacêutico quanto as agências reguladoras se 
comprometeram a agilizar, sem renunciar à segurança 
e eficácia, o processo de pesquisa clínica necessário 
para garantir a imunização da população. A Anvisa, 
por exemplo, adaptou-se à nova realidade e tem 
implementado estratégias para acelerar o processo, 
diminuindo o tempo de análise, um dos fatores que torna o 
Brasil não competitivo para atrair mais pesquisas clínicas, 
apesar do país reunir diversas características favoráveis. 
A Orientação de Serviço 88/20, aprovada durante a 
pandemia, é um exemplo de sucesso. Com ela, a Agência 
passou a aceitar pesquisas clínicas realizadas e aprovadas 
por órgãos reguladores internacionais de referência como
no caso da FDA (EUA), do EMA (Europa), MHLW/
PMDA (Japão), Health Canadá e Swissmedic (Suíça). A 
estimativa é que o prazo do estudo clínico no Brasil 
possa, então, ser reduzido em até 60%.

A agência brasileira também definiu procedimentos de 
submissão contínua de dados técnicos para o registro 
de vacinas contra a Covid-19, por meio da Instrução 
Normativa nº 77/2020. Com isso, as empresas podem 
compartilhar informações sobre os estudos de maneira 
contínua e parcial. Decisão importante para agilizar a 
análise de laudos pelo corpo técnico da Anvisa. Segundo a 
própria agência, há laboratórios que já vem submetendo 
os documentos para avaliação do registro de sua 
candidata por meio desse procedimento.

1 ELIZABETH DE CARVALHAES Presidente Executiva da Interfarma, formada em Letras e PhD em língua e
Literatura Alemã. assumiu o cargo, dia 1o de outubro. Com a missão de dar continuidade ao plano estratégico da
Entidade. Em sua trajetória profissional, Elizabeth presidiu a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) desde a sua fundação, 
em 2014, após sete anos à frente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), uma das quatro entidades 
que deu origem à Ibá. A executiva também se destaca pela atuação em fóruns internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o International Council of Forest & Paper Associations 
(ICFPA), do qual ocupou a presidência entre 2015 e 2017. No início da carreira, Elizabeth exerceu o cargo de diretora 
de relações governamentais na Volkswagen do Brasil e foi vice-presidente da Associação Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea).
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O RESGATE DA 
LIBERDADE PELA 
COMPETITIVIDADE

COMPETITIVIDADE

O mundo vem, gradualmente, reconhecendo que os 
projetos políticos marcantes do século XX não resultaram 
em efetiva garantia da liberdade como premissa para 
o desenvolvimento econômico e social. A realidade é 
bem mais dura: todas as alternativas estão emperradas 
na tensão que existe entre o intervencionismo “suave” 
das sociais-democracias e o paternalismo explícito dos 
regimes autoritários. O exemplo da Argentina é, talvez, o 
mais notável no contexto latino-americano, considerando 
que a manutenção do modelo populista por mais de meio 
século foi responsável pela retração econômica constante.

Diante de um cenário como este, a estratégia para uma 
reforma duradoura e eficiente precisa partir da base 
institucional; é dizer, em outras palavras, que a estrutura 
axiológica precisa ser questionada. O primeiro passo foi 
dado com a edição da Lei nº 13.874, de 20 de setembro 
de 2019, conhecida como “Lei de Liberdade Econômica”, 
na qual, aliados aos seus quatro princípios norteadores, 
instituiu-se, enfim, um paradigma de interpretação 
pró-liberdade no ordenamento jurídico brasileiro. Com 
esta conquista primária, o desenho de políticas públicas 
pragmáticas, baseadas em dados e evidências, que 

promovam a livre concorrência de mercado se abre como 
possibilidade concreta.

Todas as regulamentações da Lei de Liberdade Econômica 
vieram a partir deste compasso. Iniciando com o 
“Licenciamento 4.0” (Decreto º 10.178, de 18 de dezembro 
de 2019), uma das mais importantes, passamos a contar 
com um regramento transversal para classificação de 
risco de atividades econômicas e aprovação tácita como 
efeito para o silêncio administrativo. Mais para frente 
veio o regulamento de “Internacionalização Normativa” 

GEANLUCA LORENZON 1 & FELIPE PESSOA FERRO 2

1  Sobre isso, ver: FRANKENBERG, Günter. “Authoritarian constitutionalism: coming to terms with modernity’s nightmares”. In: ALVIAR 
GARCÍA, Helena; FRANKENBERG, Günter (Ed.). Authoritarian constitutionalism: comparative analysis and critique. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, 2019, pp. 1-36.

2 Especificamente sobre o tema: OCAMPO, Emilio. Entrampados en la farsa: el populismo y la decadencia argentina. Buenos Aires: Editorial 
Claridad, 2015.

3 ACCIOLY, João Carlos de Andrade Uzêda. “Hermenêutica pro libertatem”. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; 
LEONARDO, Rodrigo Xavier (Orgs.). Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, pp. 
39-53.

4 HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a intepretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. 1. ed. 1. reimp. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, pp. 29-30.

5 Para isso, ver: HAYEK, Friedrich August von. Economia e conhecimento. São Paulo: LVM, 2019, pp. 65-75. Complementarmente, ver: HAYEK, 
Friedrich August von. A pretensão do conhecimento. São Paulo: LVM, 2019, p. 48.

6 CAVALCANTI, Mariana Oliveira de Melo. “Comentários aos art. 4º, caput”. In: SANTA CRUZ, André; DOMINGUES, Juliana Oliveira; GABAN, 
Eduardo Molan (Orgs.). Declaração de Direitos de Liberdade Econômica: comentários à Lei 13.874/2019. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pp. 
257-269.

7 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. “Liberdade Econômica e Constituição de 1988”. In: OLIVEIRA, Amanda Flávio de (Org.). Lei de Liberdade 
Econômica e o ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, pp. 119-132.
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(Decreto nº 10.229, de 5 de fevereiro de 2020), o qual 
permite a aplicação de norma técnica internacional, sob 
responsabilidade do particular, quando aquelas de direito 
interno tiverem se tornado desatualizadas por força de 
desenvolvimento tecnológico. Pouco tempo depois, foi 
editado o Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, o 
qual fixou os requisitos técnicos para que documentos 
digitalizados produzam os mesmos efeitos legais que os 
originais físicos. Mais recentemente, enfim, tivemos a 
publicação do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, 
que regulamenta a análise de impacto regulatório (AIR), 
com o objetivo de exigir fundamentação técnica, objetiva 
e transparente como premissa para elaboração de normas 
regulatórias.

Por parte da Secretaria de Advocacia da Concorrência 
e Competitividade do Ministério da Economia, vale 

sublinhar a edição da Instrução Normativa Seae nº 97, 
de 2 de outubro de 2020, que institui a Frente Intensiva 
de Avaliação Regulatória e Concorrencial (FIARC), que 
funciona como um verdadeiro canal para instauração de 
requerimentos de investigação sobre normas que possam 
conter características anticoncorrenciais. A FIARC, ao 
buscar a participação da sociedade civil como meio de 
identificar práticas de abuso regulatório, se apoia em dois 
princípios fundamentais da produção técnico-científica: o 
de sociedade aberta e o de assimetria do conhecimento.

A maioria desses marcos, além de estarem publicados, já 
estão produzindo efeitos, de modo que os particulares já 
podem se beneficiar e buscar a concretização dos direitos 
positivados na Lei de Liberdade Econômica, alguns 
destes sendo reconhecidos pela doutrina como direitos 
fundamentais decorrentes do regime e dos princípios 
adotados pela Constituição Federal de 1988. Sem 
embargo, as reformas capitaneadas pelo Poder Executivo 
não terminam com as referidas normas; ainda existem 
regulamentações pendentes da Lei nº 13.874/2019, além 
da necessidade de reformar o regramento geral de setor 
econômicos com grande participação no PIB, como os de 
construção civil e saúde.

Em conclusão, é sempre necessário lembrar que, por 
mais que liberalismo e capitalismo estejam unidos em 
sua gênese histórica, os conceitos não se confundem. 
Além de uma base dogmática sólida, que sustente a 
liberdade como pressuposto do exercício das atividades 
econômicas, também é preciso termos à disposição um 
ferramental que permita identificar e combater os vícios 
que se interpõem como barreiras à livre competição. 
Somente com a aliança de ideias e instrumentos, teoria 
e prática, podemos ter a perspectiva de compor uma 
Administração Pública eficiente, previsível, transparente 
e, acima de tudo, legítima. 

1 Geanluca Lorenzon é atualmente 
Secretário de Advocacia da Concorrência 
e Competitividade do Ministério da 
Economia. É Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Maria e 
possui Pós-Graduação em Competitividade 
Global pela Georgetown University. De 
janeiro de 2019 a maio de 2020 foi Diretor 
de Desburocratização da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia. 
Foi também Consultor de Estratégia da 
Mckinsey & Company (2017-2019).

2 Felipe Pessoa Ferro é atualmente Chefe 
de Divisão na Secretaria de Advocacia 

da Concorrência e Competitividade do 
Ministério da Economia. É bacharel em 
Tradução pela Universidade de Brasília 
e em Direito pela Faculdade Processus, 

além de cursar LL.M. em Direito Penal 
Econômico pelo Instituto Brasiliense 

de Direito Público, instituição na qual 
também é assistente de pesquisa. Atua na 

assessoria jurídica do Secretário.
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O NOVO AMBIENTE 
MUNDIAL E A 
ATIVIDADE DE RIG

MUNDO RIG

O difundido “novo normal” é, na realidade, a antiga 
normalidade com máscara. Assim é, também, o “Novo 
Ambiente Mundial”.

Vivemos hoje num ambiente hostil em que as práticas 
tiveram que se adaptar aos tempos de pandemia que 
alteraram os procedimentos públicos e privados, 
especialmente, nas democracias.

O temor difundido através de informações pelas redes 
sociais, além da intensa programação midiática voltada a 
mostrar os horrores do dia a dia nos hospitais, bem como o 
espaço dado a especialistas em situação pandêmica ainda 
não definida, transtornou a vida de todos. 
A única e verdadeira novidade é a utilização em massa do 
“home office” que afastou muitos profissionais de suas 
atividades rotineiras e do convívio social que incrementa a 
troca de ideias e conhecimentos.

Não será diferente com os profissionais de RIG que,  
adaptados aos tempos da pandemia e seguindo as 
orientações dos cientistas e das autoridades competentes, 
com certeza, terão superado o rubicão, e assim as antigas 
formas de convivência  ressurgirão, favorecendo o olho 
no olho e a demonstração das razões que levam os 
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais 
a oferecer ao poder público informações das entidades 
privadas sobre assuntos fundamentais na elaboração de 
legislação pertinente ao setor. 

A Constituinte instalada em fevereiro de 1987 motivou 
a academia a convocar estudiosos e interessados a 
participar de cursos de especialização voltados ao 
estudo do processo legislativo e das relações entre o 
Executivo, o Legislativo e setor privado. Naquela época, 

além de renomados mestres 
brasileiros, houve a participação 
de profissionais de outros países 
transmitindo suas experiências 

sobre as relações público-privadas, complementando o 
conhecimento das especializações em cada área.

Nestes tempos, na esteira da divulgação dos debates on-line, a 
discussão sobre a regulamentação da atividade de RIG trouxe 
antigos e novos personagens que tentam retornar ao início 
das discussões sobre esse projeto, pretendendo, quem sabe, 
preservar interesses escusos repudiados pela sociedade.

Essas vozes deveriam seguir o ensinamento do juiz, Louis 
Brandeis, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que 
dizia que o melhor remédio para combater a corrupção é a 
transparência. É dele outra frase que deveríamos aplicar em 
nosso trabalho: “Nós podemos ter democracia, ou podemos 
ter muita riqueza concentrada nas mãos de poucos, mas 
não podemos ter as duas coisas”. Esses ensinamentos, se os 
tivéssemos aplicados há décadas, não passaríamos por tantas 
agruras.

Por enquanto, temos a constatação de que a atividade de 
relações entre representantes dos poderes constituídos 
e do setor privado - excluído, é claro, o Poder Judiciário, é 
atividade lícita.  A transparência das ações do Estado ou do 
setor privado não pode ficar exposta com a proteção de uma 
barreira de vidro blindado, caso assim seja, será como o arco-
íris; é visto, mas não se pode tocar.

A grande dificuldade desta quadra é o empecilho burocrático 
a ser superado; fato é que, sob o pretexto do distanciamento 
social, o profissional de RIG deverá, neste momento, 
se desdobrar para conseguir ter acesso às autoridades 
responsáveis na solução das questões público-privadas. 

O trabalho coletivo da ABRIG, durante a pandemia, 
fortaleceu a entidade ao promover eventos e entrevistas 
com parlamentares e outras autoridades que desconheciam 
a atividade que, agora, é mencionada em outras mídias com 
destaque e respeito.

Este é o caminho a ser seguido: transparência, ética, diálogo e 
árduo trabalho. 

PAULO CASTELO BRANCO 1

1 Paulo Castelo Branco é advogado em Brasília desde 1972. Advogado e RIG da Cia. Souza Cruz (aposentado). 
Assessor Parlamentar da ABRAMGE de 1988 a 2015. Secretário Segurança Pública do DF 1999/2000. Ex 
Conselheiro Federal e Distrital da OAB. Pres. Conselho de Ética da ABRIG. Membro da Academia Brasíliense de 
Letras e do Instituo Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Cidadão Honorário do Distrito Federal.
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O que um banco 
pode fazer 
pela Amazônia? 
Muito.
Itaú é uma palavra em tupi-guarani, e significa pedra preta.

Pedra preta é uma pedra de rio. Do rio que nos liga,  
que desenha nossa identidade e banha nossas florestas.

Nascemos e crescemos no Brasil. Essa é nossa casa.  
E assim como a Amazônia faz parte da nossa história,  
é nosso compromisso garantir que ela também faça  
parte do nosso futuro.

O Itaú Unibanco entende que tem o dever e a responsabilidade  
de contribuir para disseminação de ideias, debates, e para  
construção de um planeta melhor.

Por essa razão, o Itaú fundou, ao lado do Bradesco  
e do Santander, o Plano Amazônia, cujo objetivo é estimular  
o desenvolvimento dessa região, que representa  
mais da metade do território nacional.

Também criou a  1ª Conferência Itaú Amazônia, reunindo  
especialistas e importantes atores do mercado financeiro  
nacional e internacional para debater os desafios – e apontar  
possíveis soluções – para o desenvolvimento sustentável  
da região, além de arrecadar recursos para projetos voltados  
para o desenvolvimento e a preservação da Amazônia.

Sabemos que há muito para ser feito e esse é o primeiro  
passo em direção ao futuro em que queremos viver.

Conheça mais sobre  
a 1ª Conferência Itaú  
Amazônia em:  
amazonia.itau.com.br

27376-005_ITAU_Conferencia-Amazonia_210x297.indd   127376-005_ITAU_Conferencia-Amazonia_210x297.indd   1 30/11/20   16:1330/11/20   16:13
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MAPEAMENTO DA 
REGULAMENTAÇÃO 
DA ATIVIDADE DE RELAÇÕES  
INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS NO MUNDO

REGULAMENTAÇÃO RIG

A Weber Shandwick, agência líder global de comunicação e 
engajamento – com uma rede que alcança 129 localidades 
em todo o mundo – e associada da ABRIG, consultou líderes 
de Public Affairs de seus escritórios internacionais 
sobre a regulamentação da atividade de Relações 
Institucionais e Governamentais em suas localidades 
e nos concedeu as informações a seguir. 

     CHILE
• A Lei nº 20.730 que regulamenta o lobby e as ações representativas do 

interesse privado foi publicada, em março de 2014, no Diário Oficial 
do Chile. Foi uma conquista importante para o desenvolvimento de 
normas para o controle da corrupção e probidade pública no país. 
Ela é principalmente uma regra de transparência e divulgação de 
informações sobre as medidas tomadas.

• Ela abrange todos os interesses, grupos, organizações ou indivíduos 
que desejam influenciar as decisões do Congresso, do Executivo 
ou de outros órgãos do Estado com capacidade de fazer definições 
relevantes para os cidadãos; o que é recomendado, por exemplo, pela 
OCDE (2009, 2012, 2013, 2014 e 2017).

• Foram estabelecidas duas grandes definições de sujeitos 
privados exigidas por lei que atuam nas Relações Institucionais e 
Governamentais: lobistas e gestores de interesses. Os primeiros 
são as pessoas ou empresas que se dedicam profissionalmente a 

      ESTADOS UNIDOS
• Existem mais de 9.000 indivíduos e empresas que são 

lobistas ativos nos Estados Unidos. 
• Os gastos com lobby ultrapassaram U$3,5 bilhões em 2019, 

de acordo com o Center for Responsive Politics, e mais de 
300 empresas relataram mais de U$1 milhão em receitas de 
lobby em 2019. 

• Os lobistas devem se registrar e relatar suas atividades e 
receitas, de acordo com a Lei de Divulgação de Lobbying 
(Lobbying Disclosure Act - LDA), a cada trimestre.

• Os países estrangeiros também procuram influenciar 
as políticas dos EUA; as empresas e os indivíduos que 
representam governos estrangeiros devem relatar suas 
atividades e receitas de acordo com a Lei de Registro de 
Agentes Estrangeiros (Foreign Agents Registration Act - 
FARA). Entre 2016 e este ano, Japão, Coreia do Sul e Israel 
foram os que mais gastaram com atividades de influência 
nos EUA. 

• Os maiores grupos de lobby durante o primeiro semestre 
de 2020 foram: produtos farmacêuticos e de saúde ($ 156 
milhões), tecnologia e eletrônicos ($ 80,5 milhões), finanças 
e seguros ($ 80,4 milhões), petróleo e gás ($ 58 milhões) 
e associações comerciais ($ 55 milhões). A indústria de 
tecnologia viu o maior aumento nas suas atividades de lobby 
em Washington nos últimos anos, à medida que o Congresso 
e o governo federal procuraram aumentar a regulamentação 
desse setor.

• A pandemia do COVID-19 gerou uma atividade de lobby 
significativa, já que empresas e grupos da indústria 
procuraram influenciar a resposta do governo federal à 
pandemia e seu impacto econômico. Os lobistas trabalharam 
para moldar três medidas de gastos em resposta ao 
COVID, incluindo a Lei CARES de US $ 2,2 trilhões, que 
foi promulgada, bem como esforços em andamento para 
aprovar outro pacote de estímulo econômico. Mais de 4.000 
lobistas declararam atividades em torno desses esforços.

Por James Meszaros, o Vice-Presidente de  Public Affairs da 

Weber Shandwick Washington DC
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      JAPÃO
• O Lobby não é um conceito popular na cultura empresarial 

japonesa. 
• No geral, as organizações japonesas se esforçam 

para construir uma boa relação com os oficiais de 
governo, parlamentares e demais stakeholders 

políticos.
• Os principais instrumentos regulatórios da atividade 

são o Political Funds Control Act – Código de Controle 
de Fundos Políticos (lei que se aplica a parlamentares) e 
o National Public Service Ethics Act – Código de Ética do 
Serviço Público Nacional (lei que se aplica a funcionários 

públicos). 

Por Toshi Takata, Vice-Presidente Executivo da Weber 

Shandwick Japão

      UNIÃO EUROPEIA
• A Weber Shandwick em Bruxelas é membro da European 

Public Affairs Consultancy Association e um dos primeiros 
signatários do seu Código de Conduta, que se aplica a todas 
as atividades que realizamos no âmbito do nosso trabalho 
de Relações Públicas da UE. 

• Ao abrigo do Código de Conduta, comprometemo-nos 
com os mais elevados padrões profissionais, incluindo a 
inscrição no registo de transparência da UE, lançado em 
2011 pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, 
mas que atualmente ainda é de participação voluntária.

• Durante o mandato da presidência de Jean-Claude 
Juncker, a Comissão Europeia introduziu a exigência de 
que os comissários e seus gabinetes só aceitassem reuniões 
com organizações registradas e que essas reuniões fossem 
divulgadas publicamente no site da Comissão. 

• Ela lançou também uma proposta para introduzir um 
registo de transparência obrigatório e alargá-lo a todas 
as três instituições. Embora as negociações ainda estejam 
em andamento, as medidas tomadas até agora tiveram um 
impacto positivo, aumentando o número de organizações 
registradas até o momento e criando mais igualdade de 
condições entre os diferentes tipos de representantes de 
interesses.

Por Mónica Cristina Vicente, Diretora Executiva da Weber 

Shandwick Bruxelas

      CHINA
• O lobby não é permitido na China, mas o governo chinês 

divulga, a cada cinco anos, o Plano Quinquenal Chinês, 
onde informa ao público/empresas para onde o país está se 
dirigindo. 

• O Comitê Central do Partido Comunista da China é o 
órgão governamental que apresenta, em Sessão Plenária, 
as prioridades políticas que oferecem percepções sobre o 
que a indústria e as empresas podem esperar nos próximos 
cinco anos. 

representar interesses perante as autoridades, e os gestores 
de interesses são todas as organizações ou pessoas que se 
representam (sindicatos, ONGs, sindicatos, empresas, etc.).  

• Os dados sobre as ações de lobbying foram sistematizados pelo 
Conselho de Transparência das diferentes instituições obrigadas 
a cumprir a lei e a dar uma visão geral em termos estatísticos

• Após estes primeiros seis anos de lei, podemos ver que ela 
melhorou os níveis de transparência, gerou um sistema que 
permite visualizar quem está tentando influenciar quem e 
estabeleceu um padrão mínimo de divulgação de informações a 
esse respeito.

Por Felipe del Solar, Diretor Geral de Assuntos Públicos e 

Legislativos da Extend-Weber Shandwick Chile

• Desde 1953, este documento tem sido a orientação mais 
importante, sinalizando a direção da política para o futuro 
desenvolvimento econômico e social do país.

• Contudo, uma espécie de atividade de Relações 
Institucionais e Governamentais talvez seja como as 
empresas devem atender e influenciar o plano (outra 
forma de lobby) por meio de apresentação de casos e 
seminários.

Por Lydia L. Lee, CEO da Weber Shandwick China
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1 Marcio Coimbra Cientista Político, Mestre em Ação Política pela Universidad Rey Juan Carlos, Espanha (2007). Ex-
Diretor da Apex-Brasil. Diretor-Executivo do Interlegis no Senado Federal. Vice-Presidente da ABRIG.

O BRASIL NA OCDE 
REGULAMENTAÇÃO DE RIG E A INSERÇÃO DO BRASIL NO 
GRUPO DAS NAÇÕES DESENVOLVIDAS

REGULAMENTAÇÃO RIG

Certamente a entrada do Brasil na OCDE seria um passo 
importante em direção à modernidade. Ao ingressar neste 
clube, o país comprova que possui um arcabouço de regras 
e práticas compatíveis com as melhores economias do 
mundo, competindo um nível acima na esfera internacional 
por atração de investimentos. Os desdobramentos no 
ambiente de negócios seriam imediatos, inserindo nosso 
país no cenário das cadeias globais de valor. 

O Brasil é o país que atende atualmente o maior número 
de requisitos exigidos para o ingresso da organização. 
Já foram cumpridos 90 dos 252 instrumentos exigidos, 
o equivalente a 35%. O caminho é longo, mas nosso país 
segue no rumo certo. Além dos 90 instrumentos que já 
receberam adesão, o Brasil tem outros 54 em análise 
pela OCDE e 59 prontos para solicitar adesão. O Brasil 
oficializou o pedido de entrada em maio de 2017 e não 
existe prazo para terminar o processo.

A entrada neste clube de boas práticas, composto 
atualmente por 37 países-membros, ajudará a 
potencializar o crescimento econômico e colaborar com 
o desenvolvimento de todos os demais sócios. Entre os 
mecanismos mais interessantes, consiste em um fórum 
de debates para os integrantes compartilhar experiências 
e buscar soluções para problemas comuns. Algo que 
certamente ajudaria o Brasil neste momento de transição. 
A atividade de RIG se beneficiaria imensamente da 
entrada do Brasil na OCDE, uma vez que ao melhorar o 
ambiente de negócios e inserir mecanismos modernos 
em nossa legislação, deixa o Brasil mais competitivo, 
tornando a economia mais dinâmica e auxiliando no 
diálogo entre público e privado de forma construtiva. O 
arcabouço de regras que vem no bojo desta associação 
fornece segurança jurídica para investimento e maior 
transparência na discussão das políticas públicas, algo 
essencial para a nossa atividade. 

Em sua história, a Abrig tem 
trabalhado pela adoção de medidas 
e instrumentos de boas práticas que 
fortalecem a democracia e ampliação 
da transparência e participação da 

sociedade na elaboração das políticas públicas. Ao defender 
que regras claras, mediante mecanismos de segurança 
jurídica sejam pilares básicos de um modelo de Estado 
moderno, os profissionais de relações governamentais e 
institucionais se mostram na vanguarda de um processo pelo 
qual o Brasil tem passado ao buscar fazer parte da OCDE.

A experiência da entidade, contudo, tem transitado já por 
canais institucionais internacionais, como foi o caso da 
associação junto à União Postal Universal. Ao possuir voz 
internacional, a Abrig conseguiu criar canais de diálogo 
externos, em organismos internacionais, aproximando-
se de stakeholders globais que entendem o desafio de 
implementar mecanismos de boa governança em seus países. 
Esta troca eleva a entidade a patamares internacionais, 
qualifica seus quadros e aproxima o Brasil de padrões 
mundiais ao lado de seus futuros parceiros de OCDE. 

Desta forma, a importância da Abrig, agora também em 
nível internacional, se soma aos esforços do governo 
brasileiro para consolidar os mecanismos de boas práticas 
e aperfeiçoar diplomas legais, equiparando-os aos modelos 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico. Uma atuação consolidada da atividade de RIG, 
regulada e reconhecida, é certamente um dos elementos 
essenciais na construção deste projeto de aproximação com 
as nações desenvolvidas. 

A democracia brasileira é uma construção recente. 
Justamente, em razão disso, torna-se imperioso o trabalho 
conjunto de entidades como a Abrig, que representam o 
pleno exercício democrático, na construção de mecanismos 
sólidos de arcabouços institucionais que nos coloque ao 
lado dos melhores padrões de governança e boas práticas 
que alimentam os fluxos de comércio internacionais. 
Uma entidade com inserção internacional e modernos 
mecanismos de gestão é essencial para compor o quadro 
deste cenário, especialmente no momento em que o país se 
associa aos mais altos padrões de governança do mundo. 

MARCIO COIMBRA 1

e consolide sua propriedade fiduciária, arrendamento
mercantil e reserva de domínio para anotação no
documento do veículo pelo DETRAN.

Temos expertise em automação de processos de          
registro de contratos de financiamento de veículos
e de empréstimos com garantia veicular. 

CONTATE-NOS

atendimento@arqdigital.com.br

(61) 3030-4200

Horário: das 08h às 18h

www.arqdigital.com.br

Registre o contrato de financiamento
de veículos com a

Saiba mais
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A REGULAMENTAÇÃO 
DO RIG AVANÇA NO 
PARANÁ

REGULAMENTAÇÃO RIG

ENTREVISTA: RAUL SIQUEIRA

O Paraná se antecipa no processo de regulamentação 
da atividade de RIG. Saiba porque e quais as vantagens 
isso traz ao serviço público estadual através do 
Controlador Geral Raul Siqueira.

Qual foi o ponto de partida e a motivação para o 
pioneirismo do Paraná em realizar a elaboração da 
minuta da legislação que agora está em análise no 
executivo estadual?

SIQUEIRA -  O grande ganho que nós temos aí, nessa 
construção em conjunto, na intenção de regulamentar 
a atuação deste profissional, no âmbito estadual, 
vem do desejo do governador, através do Programa 
de Integridade e Compliance do Estado do Paraná e, 
este programa, potencializa a relação público/privada. 
Pretendíamos que o Paraná fosse um diferencial 
competitivo, para empresas que pretendem ter uma 
relação de negócios com nosso estado, trazendo 
segurança jurídica à administração pública. No ano 
passado, fomos em missão à Dinamarca, de onde 
trouxemos a necessidade desta regulamentação, para o 
plano de integridade. Fizemos uma primeira minuta da 
proposta e chamamos a ABRIG, que veio como parceira 
e incluiu algumas sugestões, para que se pudesse ter o 
modelo mais adequado para a atuação do profissional, 
no âmbito do poder público estadual. Este foi o primeiro 
passo, pois queremos evoluir para uma lei que regule a 
atividade, não só no âmbito do executivo estadual, mas 
também abranger o legislativo e atuar nos tribunais.

Estes processos aumentam a transparência, num 
processo de compliance?

SIQUEIRA -  Sem dúvida alguma. Eu digo mais: essa 
regulamentação vai trazer transparência, traz a 
certeza da informação, do controle social e traz um 
nível de conhecimento aos agentes públicos, trazendo 
os profissionais de RIG para dentro da administração 
pública, num sistema onde se consegue perceber e 
entender as situações específicas de cada tema, de 
cada projeto. Afinal os agentes públicos não são os 
detentores de todo o conhecimento e, às vezes na 
melhor das intenções, acabam cometendo alguns 
equívocos que só o profissional mais próximo do 
assunto pode detectar. A ideia é trazer transparência 
à administração pública, confiança para a sociedade, 
garantir que o estado do Paraná e seu agentes políticos 
estão conhecendo e debatendo os temas, com quem 
conhece os assuntos e tem expertise no tema. Estudos 
de compliance e de integridade reforçam isso, que o 
profissional auxiliar na construção de políticas públicas 
é essencial para podermos balizar todo o conhecimento 
e propor leis que deixem as decisões mais próximas da 
realidade, sentido as dores de cada setor.

Qual o passo-a-passo?

SIQUEIRA -   A primeira ação é a vontade política. 
Depois a comunicação, poder dialogar com o 
conhecimento da proposta, conversar com entidades 
de renome, como a ABRIG, que é o grande protagonista 
nacional. Tem um ponto essencial: é o compromisso da 
auto-administração. O Governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Jr é muito sério na condução da sua 
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gestão, então este é o pilar da administração pública. O 
próprio Programa de Integridade e Compliance, ele não 
se firma se não houver o conceito da auto-administração. 
Trazer uma norma que regulamente esta participação, 
favorece que o agente político possa conhecer as agendas 
e saber quem é o profissional que faz as pontes, sabendo 
melhor o que pode impactar, para que as políticas não 
venham desassistidas. 

É a administração pública pensando no Estado, em vez 
de pensar só no governo?

SIQUEIRA -  É tentarmos ser inovadores e isso não é 
só ferramenta de tecnologia. Ser inovador é prática, é 
adoção de tecnologia, é estar do lado correto pensando 
no futuro. O governador lembra sempre que não estamos 
governando para hoje, mas para daqui a 20 anos.  
Temos que deixar um estado melhor para nossos 
descendentes, às futuras gerações. É trazer a cultura 
mais ética para a administração pública, mais íntegra, é o 
servidor público saber que se ele estiver fazendo a coisa 
certa, justa, ele não vai ter problema. Os grandes atores 
mesmo são os servidores públicos do estado do Paraná.  

“Essa regulamentação vai trazer 
transparência, traz a certeza da 
informação, do controle social e 
traz um nível de conhecimento 
aos agentes públicos, trazendo os 
profissionais de RIG paradentro 
da administração pública”.

1 Raul Clei Coccaro Siqueira é especialista em ética e compliance 
pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) e pela 
Legal, Ethics & Compliance (LEC), membro do Instituto Brasileiro 
de Direito Empresarial (IBRADEMP) e do Instituto Paranaense de 
Compliance (IPACOM). Secretário Geral da Comissão de Gestão 
Pública, Transparência e Controle da Administração e Conselheiro 
da Comissão de Direito da Cidade da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção Paraná. No Estado do Paraná, dentre suas experiências 
profissionais incluem a de Procurador Jurídico e Controlador Geral do 
Serviço Social Autônomo ParanaCidade, bem como da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná, Coordenador Jurídico 
da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, 
Assessor Jurídico da Casa Civil do Paraná (CC) e da Secretaria de 
Estado do Governo (SEEG), Assessor Jurídico da Secretaria Especial 
do Controle Interno do Paraná, Assessor Jurídico do Instituto de 
Tecnologia do Paraná - TECPAR, dentre outros.
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A INFLUÊNCIA DA 
TECNOLOGIA DA 4ª 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS

NOVAS TECNOLOGIAS

PAULO FOINA 1

A Quarta Revolução Industrial já é uma realidade no 
mundo e no Brasil. As empresas, de todos os ramos 
de atividades, estão descobrindo que monitorar as 
etapas dos seus processos e automatizá-los, onde é 
economicamente viável, torna a empresa mais ágil e 
eficiente, fazendo-a assim mais competitiva, num mundo 
cada vez mais global e sem fronteiras. 

A principal característica da 4ª Revolução Industrial não é a 
introdução massiva de robôs na produção, mas sim a coleta 
de dados da produção e o uso desses dados para a tomada 
de decisão estratégica sobre o futuro da organização. E é 
no futuro próximo que as mudanças mais profundas estão 
ocorrendo. 
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mudanças nos diversos intervenientes dessas relações. As 
reuniões serão cada vez mais virtuais e menos na base do 
“olho-no-olho” e no “cafezinho”. As propostas de leis e suas 
tramitações serão mais intensamente virtuais e rápidas. 
As propostas de ajustes nas leis e regras, que afetam as 
empresas, precisarão ser mais rápidas e flexíveis, para 
atender às mudanças do cenário econômico e aos novos 
hábitos sociais. 

Os mecanismos de pressão social sobre os poderes da 
União serão mais virtuais e sem lideranças formalmente 
instituídas. Movimentos recentes com o Black Lives 
Matter e Me Too, ou os mais brasileiros como o Passe 
Livre e o Black Block não possuem lideranças formalmente 
estabelecidas e com isso conseguem envolver um 
contingente significativo de seguidores que lhe dão 
representatividade junto aos governantes e legisladores. 
Entender a gênese e a dinâmica dessas organizações, para 
usar esses recursos nos pleitos e nas ações de sensibilização 
dos congressistas e gestores públicos, é um dos novos 
desafios para os profissionais de RIG nos tempos atuais.

Para realizar seus trabalhos, os profissionais de RIG 
precisarão dominar as ferramentas digitais e adequar suas 
estratégias de persuasão, e de defesa dos interesses das 
suas empresas, às novas dinâmicas da sociedade e dos 
órgãos públicos. 

Um novo e interessante mundo se abre para os profissionais 
de RIG. Mais dinâmico, mais rápido, menos individualizado e 
mais virtual. Aproveitem.  

1 Paulo Rogério Foina Físico com doutoramento em informática e pós-doutoramento em Engenharia de Sistemas. 
Foi executivo de tecnologia em grandes empresas, é sócio-gerente da SIT – Sistema de Informação e Tecnologia, 
consultoria especializada em tecnologia de informação, planejamento estratégico e gestão de inovação para empresas 
de base tecnológica. Professor universitário e mentor de startups. Presidente da Associação Brasileira de Instituições 
de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI) e Diretor Executivo do Instituto Illuminante de Inovação.

O futuro está se tornando cada vez mais imprevisível. 
Quem previu a pandemia nos seus planos estratégicos 
para 2020? E os recentes recordes de temperaturas 
anuais? E a politização das pesquisas de vacinas contra 
o Covid-19? Acredito que absolutamente ninguém. 
Eventos imprevisíveis serão cada vez mais comuns e as 
organizações devem estar preparadas para se adaptarem 
a eles.  

As organizações, de todos os ramos de atividades, deverão 
modificar suas estruturas organizacionais para serem mais 
horizontalizadas, com menos níveis hierárquicos e assim 
mais leves e ágeis para se ajustarem de acordo com as 
necessidades.  Deverão ter procedimentos menos rígidos e 
burocráticos, para se adaptarem às novas regras e leis. 
Em resumo, se não podemos prever o futuro, devemos nos 
preparar para reagirmos a qualquer que seja ele, ou seja, as 
organizações precisam ser, cada vez mais, resilientes.

Essa onda de modernizações deverá atingir também o nível 
político, nas suas três esferas. Já vemos que o Judiciário 
adotou as audiências remotas e processos totalmente 
eletrônicos, conseguindo ganhos de produtividade e 
redução de custos e tempo para os agentes do direito. 
O Executivo já vem adotando tecnologias para reduzir o 
trabalho dos cidadãos para acessar aos serviços públicos. 
O legislativo também começa a reagir e deverá adotar 
também novas tecnologias. 

Nesse ambiente dinâmico e mediado pela tecnologia, as 
atividades de Relações Intergovernamentais (RIG) também 
precisarão ajustar seus modus operandi de acordo com as 
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OS DESAFIOS DOS 
MODAIS NA 4ª 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
O CASO HYPERLOOP

NOVAS TECNOLOGIAS

ENTREVISTA: ANDREA LA MENDOLA

 Hyperloop TT se apresenta como transporte do futuro. 
Já que a humanidade não vê um novo meio de transporte 
há mais de 1 século. Quais os diferenciais entre este 
veículo e um trem tradicional?

MENDOLA - Em 2013, Elon Musk apresentou um 
projeto de um veículo que flutua sobre rolamentos de 
ar, navega dentro de um tubo de vácuo, viaja a incríveis 
1.200km/h e está sendo desenvolvido pelo sistema de 
“croudsorcing” Jump Start Fund, além de remunerar os 
profissionais envolvidos no projeto com ações do mercado 
futuro da empresa. Basicamente nosso fundador, Dirk 
Ahlborn, tornou o projeto público, em “open source”. 
Dias depois recebeu uma enxurrada de sugestões de 
colaboradores espalhados pelo mundo, engenheiros, 
cientistas, gente apaixonada pela inovação. Quando viu 
tamanha participação, decidiu que o ideal seria criar uma 
empresa e assim surgiu a Hyperloop TT, selecionando a 
mim e mais uma centena dos colaboradores que reagiram 
à chamada, dando início aos trabalhos. Após um par de 
meses a equipe comprovou que o projeto era viável. Em 
seguida, veio um período de desenvolvimento tradicional, 
quando transformamos a “startup” em empresa. Seguimos 
trabalhando no formato de remuneração por ações e hoje 
temos colaboradores em mais de 40 países.

Hyperloop é um modelo de transporte do futuro, que 
opera com energia renovável, em formato sustentável. 
Capaz de transportar passageiros e carga, dentro de 
um tubo de vácuo. Aprendemos como fazer desta 
uma plataforma de custo atraente, com retorno do 
investimento em menos de 20 anos. Aí mais uma 
novidade, pois normalmente os meios de transportes são 
investimentos públicos, a fundo perdido. Esta novidade 
deve trazer o interesse do setor privado em participar 
dos investimentos. Discutimos muito isso com os “stake 
holders” pelo mundo afora. 

 Aqui no Brasil, mais precisamente em Porto Alegre, 
temos um projeto chamado Aeromóvel, veículo suspenso 

movido ar, mas que não atinge altas velocidades por estar 
exposto à atmosfera. Quais as diferenças básicas entre 
este e o Hyperloop?

MENDOLA - Nós basicamente colocamos o veículo dentro 
de um tubo de vácuo, o suspendendo por levitação com 
ímãs. O que acontece aos veículos que trafegam de frente 
para o ar é que, acima de 350 km/h, a energia dispendida 
para levar o equipamento adiante é imensa. É como se 
houvesse uma parede de ar líquido impedindo o veículo 
de se mover mais rápido. É por isso que os aviões precisam 
subir a grandes altitudes, onde o ar é mais rarefeito, para 
desenvolver altas velocidades. Basicamente o que estamos 
recriando é esta atmosfera rarefeita, só que ao nível do 
solo. Removendo o ar de dentro dos tubos, não existe essa 
fricção para impedir a alta velocidade, que é o fator que 
limita trens de alta velocidade. Por isso dizemos que é um 
novo meio de transporte; consegue se locomover muito 
rápido sem queimar o tanto de combustível que um avião 
precisa para alcançar os 10 mil metros de altitude.

Ao mesmo tempo que o uso de levitação magnética torna 
o veículo mais confiável em grandes velocidades, onde o 
contato de rodas deixa de ser confiável. Estas são as duas 
diferenças básicas entre os sistemas.

E os custos de implantação da plataforma, são 
competitivos?

MENDOLA - Normalmente comparamos o Hyperloop com 
os trens de alta velocidade, que são as plataformas mais 
próximas. Na maioria das comparações somos bastante 
competitivos, em função dos custos, até porque é preciso 
levar em consideração a variação de custos de implantação. 
Enquanto na Espanha o custo pode chegar a 20 Milhões 
de Dolares/km instalado, na California este valor sobe 
para U$ 100 Milhões/km. Nossa plataforma chega a 
custar menos, em alguns casos e a variação não é tão 
grande. Ainda temos a vantagem de poder construir o tubo 
suspenso, ou subterrâneo e até mesmo junto ao solo, o que 
reduz bastante o custo. É um plataforma adaptável.
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 Sua utilização é tanto urbana quanto interurbana?

MENDOLA - Ambas. Podemos criar soluções urbanas 
subterrâneas, conectando o aeroporto principal com um 
secundário de um centro urbano, por exemplo.

Qual lhe parece ser o papel dos profissionais de RIG na 
formação desta cultura?

MENDOLA - Trabalhamos em um marco regulatório 
que possibilite aos profissionais de RIG a formação 
das parcerias com os “stake holders”, aproximando 
governos e iniciativa privada para investir no Hyperloop, 
como solução de transporte para países ou regiões. 
Normalmente promovemos estudos para a implantação 
do sistema, adequado às demandas e capacidades da 
região afetada, promovendo sua viabilidade. Nossa 
vantagem é ter um ecossistema múltiplo; tanto 
transportamos passageiros como levamos carga, seja de 
Pitsburg a Cleveland e Chicago, ou de Abu Dhabi a Al Ain. 
Temos uma vantagem sobre o trem tradicional, pois este 
precisa de um alto número de passageiros para que faça 
sentido sua partida, enquanto que nossa plataforma pode 
partir com 30 passageiros a cada 14 segundos. Ao mesmo 
tempo em que, todos os estudos que fizemos, mostram 
capacidade de geração de lucro.

Há uma década o governo do Brasil iniciou estudos para 
ligar as duas maiores cidades do país por um trem de alta 
velocidade. São Paulo, que fica no planalto seria ligado 
desta forma ao Rio de Janeiro, que fica ao nível do mar. 
Isto também pode ser feito com Hyperloop?

MENDOLA - Não vejo porque não. Este é nosso objetivo: 
ligar dois centros de tamanha importância. Não foram 
feitos estudos a respeito, mas tenho certeza de que 
seria viável. É claro que é preciso fazer estudos para 
reduzir oscilações bruscas entre a montanha e o mar. 
Hyperloop pode fazer isso, mas o corpo humano sente 
estas alterações. Quando se está num jato em altíssima 
velocidade, nada se sente, a menos que o equipamento 

tenha que fazer uma curva, ou tenha solavancos com a 
turbulência. Temos que resolver com suavidade a diferença 
entre a altitude e o nível do mar.

 Como empresa com tecnologia de ponta, qual você julga 
serem os gargalos ao negociar com culturas ainda não 
acostumadas a isso?

MENDOLA - Acredito que o desafio seja em passar a 
ideia de que todos temos o mesmo conceito de valor no 
propósito. Precisamos levar em consideração as questões 
ambientais de cada região, observando que algumas partes 
do mundo são mais ambientadas a meios de transportes 
modernos, outras menos.

Você acredita ser fundamental o papel do profissional de 
RIG na indução dessa nova cultura?

MENDOLA - Totalmente. Primeiro porque eles são as 
pessoas que acreditam no projeto e, por segundo que eles 
podem se remunerar através das ações da empresa no 
mercado.

Seu modelo de transporte está adequado à pandemia?

MENDOLA - É triste ver que os meios de transportes 
tradicionais não conseguiram se adaptar à pandemia. O que 
estamos fazendo em Hyperloop é trazer para nosso projeto 
todas as novidades em termos de evitar ou diminuir a 
contaminação. Temos a vantagem de poder estudar séculos 
de tecnologias de transporte e poder aprender com as 
inovações trazidas através do tempo. 

“O que estamos fazendo 
na Hyperloop TT é trazer 
para nosso projeto todas as 
novidades em termos de evitar 
ou diminuir a contaminação”.

1 Andrea La Mendola Responsável pelas relações institucionais com stake  holders das políticas públicas. Na empresa desde 2015, Andrea é 
co-fundador e dirigente da Indyca, produtora de entretenimento, que já conquistou 50 premiações em festivais de cinema 
internacionais. Possui Master’s degree em Engenharia pelo Politecnico di Torino, e formou-se em cinema pela UCLAext, 
California.
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ECONOMIA CIRCULAR  
E OS DESAFIOS NO 
BRASIL

NOVA ECONOMIA

A Economia Circular é um conceito relativamente recente 
que se contrapõe às formas tradicionais de produção e 
consumo que são baseados em padrões sequenciais de 
extração, transformação e descarte.

Em outras palavras, a Economia Circular se apresenta 
como uma estratégia regenerativa, cujo propósito é manter 
produtos, componentes e materiais em seu mais alto 
nível de utilidade e valor pelo maior tempo possível nos 
ciclos de produção e consumo. O conceito compreende 
a transformação de bens que estão no final de sua vida 
útil em recursos para outros processos produtivos, em 
uma lógica de circularidade, buscando exaustivamente a 
minimização e a eliminação de resíduos.
A passagem do modelo linear de extração, transformação 
e descarte, para o modelo circular, que preserva recursos, 
otimiza produção e reduz riscos sistêmicos, é necessária. 

Todavia, essa passagem é desafiadora pois as barreiras à 
transição circular são de naturezas diversas e de grande 
envergadura. 

A primeira barreira está na maior parte das vezes na 
cabeça de quem consome e quem produz. Observa-se a 
existência de preconceito por parte de certas categorias 
de consumidores assim como verifica-se a falta de 
preocupação de segmentos empresariais no que tange à 
extensão da vida útil dos produtos.

Vencida essa primeira barricada, quando consumidores e 
produtores têm pensamentos e intenções convergente, 
altera-se radicalmente o nível das dificuldades. 

As empresas que pretendem adotar essa “démarche” se 
deparam com a escassez de informação e apoio técnico 
para a transição circular. Essa circunstância está vinculada 
à carência de ofertas formativas nessa área e se desdobra 
em uma clara falta de mão de obra capacitada nesse 
domínio de atividade. A isso se soma a constatação que, até 
o momento presente, as atividades de P&D em produtos 
e serviços circulares são incipientes no país, assim como 
o desenvolvimento de tecnologias adequadas às práticas 
circulares. 

MARILIA DE SOUZA  1

E não para 
por aí, a 
realidade é que 
mudar o modo 
de operação de 
uma planta industrial 
concebida a partir de 
pressupostos lineares não 
é nada trivial. A mudança 
de modelo pode significar 
reconstruir o negócio do começo 
ao fim e, nesse contexto, a transição 
para a circularidade pressupõe custos muito 
elevados.

Porém, a transição para a circularidade é um caminho sem 
volta que já está sendo trilhado pelas economias mais 
avançadas.

A União Europeia, por exemplo, lançou, em dezembro de 
2019, o Pacto Ecológico Europeu, que estabelece uma 
nova agenda política, tendo como horizonte o ano de 2050. 
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1 Marilia de Souza Graduada em Design Industrial pela Fundação Mineira de Arte Aleijadinho de Minas Gerais, 
possui mestrado em Sciences de l´Homme et Technologie e doutorado em Sciences Mécaniques pour l´Ingénieur, 
ambos pela Université de Technologie de Compiègne, França. Desde 2004, ocupa a função de Executiva do 
Observatório do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde, com uma equipe de 30 pesquisadores, 
conduz um amplo portfólio de projetos de pesquisa e prospectiva em temas relevantes e estratégicos para o 
desenvolvimento industrial sustentável. Com enfoques tecnológicos, organizacionais, territoriais, setoriais ou 
temáticos, os projetos e pesquisas são realizados em estados do Brasil e na América Latina.

Também conhecido como Green Deal, esta nova agenda 
busca combinar o crescimento econômico com o uso 
sustentável dos recursos naturais e tem como objetivo 
transformar os desafios ambientais em oportunidades de 
inovação, de competitividade, de liderança geopolítica, de 
crescimento econômico e de inserção social.  Essa política 
está fundamentada em oito áreas estratégicas, sendo uma 
delas a Economia Circular.  

Considerando que a União Europeia é o segundo maior 
parceiro comercial do Brasil, essa política terá impactos 

claros em nossas relações. Entre outros, isso implica que, 
sob pena de perda de partes importantes de mercado, 

teremos que nos transformar para atender às novas 
regras e, de preferência, isso deveria ser feito 

rapidamente.
Em suma, o Brasil precisa de uma política pública 
clara direcionada à economia circular que 
traga elementos de resposta à necessidade de 
fontes de financiamento específicas para o 
desenvolvimento dessa economia e que aporte 
incentivos fiscais que facilitem a transição para a 
circularidade. 

A política pública deve ainda equacionar a 
ausência de infraestrutura adequada aos fluxos 
circulares, precisa desconstruir a lógica de bi-

tributação sobre produtos reciclados e resolver 
os entraves legais para a adoção de práticas 

circulares.

Pode parecer difícil, mas vale a pena o esforço. 
A Economia Circular é uma estratégia transversal 

aplicável a todos os segmentos de atividade econômica. 
Ela se propõe a priorizar o uso de recursos regenerativos, 

preservar e estender o uso do que foi produzido e 
utilizar resíduos como recursos. Tem como pressuposto 
repensar o modelo de negócios, concebendo para o futuro, 
incorporando tecnologia digital e criando valor agregado. 

Em poucas palavras, essa estratégia é boa para o 
mundo. O fato é que economias de referência estão se 
movimentando nessa direção. Não podemos ficar para trás, 
precisamos encontrar caminhos para vencer os nossos 
desafios internos. 
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A TERRA É NOSSO 
MAIOR STAKEHOLDER

SUSTENTABILIDADE

Com o tema, grupos de interesses para um mundo coeso 
e sustentável, o Fórum Econômico Mundial de 2020 
apontou para mudanças importantes. Os princípios do 
desenvolvimento sustentável, antes muito difundidos 
nos meios acadêmicos começavam a ganhar novos 
contornos. É preciso fazer mais! A missão passa a ser 
de diálogo e cooperação. O capitalismo precisa de uma 
nova roupagem. O papel das empresas vai muito além 
da obtenção do lucro. O capitalismo de Stakeholder, 
em resumo, visa atender não apenas os interesses dos 
acionistas, e sim de toda a comunidade impactada. 

Os atores querem deixar um legado para o planeta. 
As palestras e reuniões versaram sobre os desafios e 
oportunidades advindos da Quarta Revolução Industrial, 
mais precisamente em sete temáticas concretas: como 
salvar o planeta; economias mais justas; trabalhos do 
futuro; melhores negócios; futuros saudáveis; tecnologia 
para o bem-estar e; mais além da geopolítica. E o que o 
saneamento básico tem a ver com isso?

O marco legal (lei nº 14.026/2020) tem a pretensão de 
universalizar o saneamento em nosso país até o ano de 
2033. São 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto e 
35 milhões sem acesso a água. 

A política pública de saneamento fracassou em todos os 
governos. O setor de saneamento é predominantemente 
público. O estado demonstrou que sozinho não consegue 
fazer os investimentos necessários para a universalização 
dos serviços de água e esgoto. Os investimentos foram 
muito abaixo do esperado. Os defensores do papel apenas 
estatal nos investimentos não conseguiram entender que 
aos estado, por excessos de prioridades, não cabem ser 
analisadas neste artigo, sofre de escassez e que, como na 
famosa frase da ex- primeira Ministra Margaret Thatcher 
(Não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro de 
quem paga imposto). 

 Ao trazer mais segurança jurídica, o marco fortalece e 
amplia a entrada do setor privado. 

Apenas 6% da rede de água e esgoto é gerida por empresas 
privadas.  

O marco foi fruto de intensas discussões e diversas 
audiências públicas no Congresso Nacional, desde a edição 
das medidas provisórias nºs 844 e 868 de 2018. Devida 
a alta complexidade e capilaridade do saneamento, já 
que atinge diretamente todos os municípios do país e 
afeta a vida da população brasileira, a mudança por meio 
de Medida Provisória não foi bem aceita em virtude de 
provocar uma substancial alteração sem um profundo 
debate e por não ser o meio mais adequado. 

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
calcula-se que, para cada R$ 1,00 (um real) investido em 
saneamento básico, gera-se uma economia de R$ 4,00 
(quatro reais) em gastos com saúde. A OMS também estima 
que, anualmente, 15 mil pessoas morrem e 350 mil são 
internadas no Brasil devido doenças ligadas à precariedade 
do saneamento básico. As previsões de investimentos 
apenas no setor de água e esgoto estão calculadas entre 
R$500 e R$700 bilhões de reais, uma média anual de R$50 
bilhões. São aproximadamente 700 mil empregos diretos 
e a criação de cursos de formação em todos os níveis, para 
suportar a demanda por qualificação. A obrigatoriedade 
de contrato de concessão, possibilidade de cobrança 
de tarifa na conta de consumo, regulação pela Agência 
Nacional de Águas, formação de consórcios públicos, fim 
dos lixões, são mudanças importantes trazidas pelo novo 
marco. Com o fim do contrato de programa, a tendência 
é de leilões em todo Brasil. Desde que o marco entrou em 

LEANDRO MELLO FROTA 1
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o grande “boom” das PPP(Parceria Público Privada) com a 
retomada dos investimentos em infraestrutura. O marco 
regulatório do saneamento tem a condição de aquecer 
a economia e fazer com que o país cresça, de forma 
sustentável, seguindo os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável-ODS. Estamos diante do novo “Pré Sal” e 
com chances reais de resolvermos problemas crônicos e 
seculares de nosso país. 

vigor, já foram três grandes leilões com valores muito 
acima do esperado. Está em andamento a concessão 
da Cedae, a maior do país até o momento. O governo 
pretende arrecadar R$10 bilhões de reais em outorga e 
mais R$30 bilhões em investimentos em duto, coleta e 
estação de tratamento. 

O BNDES tem em sua carteira de investimentos R$55 
bilhões para as próximas rodadas de licitação. Vivemos 

1 Leandro Mello Frota Advogado, mestre em Ciência Política e Relações Institucionais-IUPERJ. Diretor da ABRIG. 
Presidente Nacional da Comissão Especial de Saneamento, Recursos Hídricos e Sustentabilidade da CFOAB. 
Consultor, palestrante e professor.
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ENTREVISTA: SENADOR NELSINHO TRAD

O Marco Legal do Saneamento Básico e sua aplicação até 
2034, na interpretação do Senador Nelsinho Trad  
(PSD-MS)

Quais são as mais graves e imediatas questões 
ambientais, para o Brasil e a sua região?

TRAD - Problemas ambientais como desmatamento, 
queimadas, assoreamento de rios, poluição das águas, solo 
e atmosfera, precisam ser pensados em nossa existência 
como seres humanos e o que passaremos como legado 
às próximas gerações. O desafio maior que enfrentamos 
é a defesa da agenda da sustentabilidade com a agenda 
econômica. No meu estado, o Mato Grosso do Sul, temos 
65% do bioma Pantanal, a maior planície inundável do 
planeta, cenário de incrível biodiversidade. 

Ano passado tivemos uma preocupação com a cidade 
de Bonito. De acordo com os moradores e órgãos 
ambientais, por conta da má preservação do solo, as 
águas cristalinas dos rios Prata e Formoso, estavam 
ficando cada vez mais turvas, após as chuvas, demorando 
cada vez mais para limparem novamente. Requeri, no 
Senado, uma audiência pública e formamos uma mesa 
de autoridades. Todas as demandas apresentadas foram 
encaminhadas aos setores responsáveis, principalmente a 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
ao Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, 
Governo do estado, o que comprovadamente fez reduzir a 
problemática das águas naqueles rios.

Em 2020, vivemos a maior tragédia da história. Os 
incêndios que assolaram o Pantanal durante a seca deste 
ano, foram os maiores da história. Dados do Centro 
Nacional de Combate aos Incêndios Florestais, apontam 
que 15% do Pantanal foi consumido, área equivalente 
a 2,2 Milhões de hectares. Ou seja: o território de 
Israel. No Senado Federal fizemos uma comissão para 
analisar os fatos, para apresentar também as causas e 
apontar soluções. Fui designado relator e me debrucei 
minuciosamente neste trabalho.

Não poderia deixar de mencionar uma grande 
preocupação mundial, que é a preservação da Amazônia. 
Coordenado pelo Vice-Presidente, General Mourão, 
tenho a certeza que o Conselho da Amazônia pode sim 
produzir bons resultados e assim o fará com a execução 
de propostas imediatas. Dentre elas eu destaco a 
ativação do Gabinete de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento e às Queimadas e o fortalecimento à 
organização do Tratado de Cooperação Amazônico. A 
lição de casa não pode deixar de atender pressupostos 
do reflorestamento, da questão das nascentes, utilização 

de energias renováveis, redução do uso de combustíveis 
fósseis, redução no desperdício da água e a concientização 
da população a respeito da importância do descarte 
apropriado do lixo, oferecendo suporte para a reciclagem e 
o reaproveitamento do que for preciso.

A aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico 
pode ser decisivo para reduzir graves riscos sanitários, 
injetando algo em torno de R$700 Bilhões, ao longo de 
uma década, num país que tinha nessa área talvez o seu 
maior problema. Isso cria uma competição entre empresas 
pelos contratos de prestação de serviços de saneamento?

TRAD - O saneamento é nosso maior problema e revela 
algo vergonhoso. Os números refletem um verdadeiro caos. 
Quando falamos em fornecimento de água, verificamos que 
mais de 35 Milhões de brasileiros ainda não têm acesso a 
água tratada e o sistema apresenta 38% de desperdício, 
equivalente a mais de 10 Bilhões por ano. Cerca de 48% 
da população não têm acesso à coleta de esgoto, ou seja: 
mais de 100 Milhões de brasileiros. Do que coletamos, em 
média, apenas 44% é tratado. Segundo o mapa do esgoto 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mais 
de 110 mil km de rios estão poluídos por estarem em 
contato direto com esgoto. Como vemos, em matéria de 
saneamento, nosso país se encontra reprovado. Nosso 
país, que é a 9ª economia do mundo, está na posição 123 
no ranking mundial do saneamento da OMS. Hoje, segundo 
relatório da consultoria KPMG, seriam necessários 
investimentos de 41 Bilhões por ano, 3,4 vezes mais que a 
média de investimentos dos últimos anos. O Brasil precisa 
agora investir 670 Bilhões para atingir a meta internacional 
até 2034, para garantir a universalização dos serviços de 
água e esgoto. Em termos de saúde, sabemos que a cada 
1 Real investido em saneamento, a economia gerada na 
saúde pública equivale a 4 Reais. Com a universalização 
dos serviços de água e esgoto, teríamos uma economia de 
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“O acesso à água potável e ao 
saneamento básico, constituem 
objetivo de desenvolvimento 
sustentável, plano de ação 
organizado pela ONU”.

1,45 Bilhão/ano, sem considerar ganhos com a queda 
nos índices de mortalidade infantil. Somados todos esses 
fatores, sempre fui favorável ao projeto apresentado 
pelo Senador Tasso Jereissati. O setor privado está 
presente em apenas 6% dos municípios do Brasil, sendo 
o segmento de menor participação de mercado, mas 
representa quase 20% do total investido no Brasil. Hoje, 
58% das cidades que as concessionárias privadas atuam, 
possuem menos de 20mil habitantes. 

Tivemos acesso a estudos que revela que 312 cidades, 
em 36 países, re-estatizaram seus serviços de água e 
esgoto. Dentre esse encontramos, na França, a capital 
Paris, na Alemanha, Berlim, na Argentina, Buenos Aires 
e na Bolívia, La Paz, mas certamente a Agência Nacional 
de Águas e Saneamento terá atenção nos fatores que 
determinam o insucesso desses exemplos, tais como 
tarifas muito altas e promessas de universalização 
não cumpridas, além de problemas e dificuldades de 
monitoramento dos serviços pelo setor público.   

O novo marco regulatório permite a atuação em 
parceria entre setor público e privado nas novas 
empresas fornecedoras de água potável. Isto basta para 
o Brasil chegar com essa parte do saneamento básico 
formalmente resolvido na década de 30?

TRAD - Os estudos elaborados pelos órgãos 
competentes, indicam que sim. Além das balizas indicadas 
pelo projeto, teremos rigorosa atividade regulatória da 
ANA. O acesso à água potável e ao saneamento básico, 
constituem objetivo de desenvolvimento sustentável, 

plano de ação organizado pela ONU. Uma meta a ser 
alcançada garantido para todos, independente de sua 
condição social, econômico, cultural, de gênero ou etnia.

Como fica a questão dos lixões a céu aberto, que 
ganharam um prazo até 2024 para deixarem de existir?

TRAD - O Marco Legal do Saneamento determina a 
eliminação dos lixões, antiga e ultrapassada realidade 
conhecida como área de disposição final a céu aberto, sem 
qualquer planejamento ou medidas de proteção ao meio 
ambiente e à saúde pública, uma verdadeira vergonha. 
Mais uma vez merece aplauso o atual Marco Legal. A 
operação de lixão a céu aberto é crime ambiental. O ponto 
final para os lixões a céu aberto, vai obedecer ao seguinte 
calendário: capitais e regiões metropolitanas até o mês de 
Agosto de 2021; cidades com mais de 100mil habitantes, 
até Agosto de 2022; aquelas com população entre 50 e 
100mil, até Agosto de 2023 e, por fim, os municípios com 
população inferior a 50mil habitantes, terão de cumprir a 
meta até Agosto de 2024.

Acredita e confia que a ANA terá capacidade de exercer 
o cumprimento da meta de coleta de 90% do esgoto até 
2034?

TRAD - A ANA será fundamental para o cumprimento 
do Marco Legal de Saneamento Básico. Pela lei, caberá 
à agência instituir normas de referências nacionais para 
a área de saneamento, em especial sobre a qualidade e 
eficiência na prestação e sobre a regulação tarifária, com 
vistas a harmonizar a atuação das agências reguladoras 
estaduais e municipais. A agência possui um quadro 
bastante qualificado. Participei da sabatina do Sr. Vitor 
Sabak, indicado pelo Presidente da República ao cargo 
de Diretor da agência. Observamos que ele está bastante 
engajado e trouxe seu sentimento favorável quanto ao 
cumprimento de todas as metas estabelecidas. 

Acredita que, graças ao marco legal, teremos novas 
empresas do setor em bolsa disputando o mercado com 
as poucas existentes?

TRAD - Acredito que sim. É um caminho correto. É 
fundamental a participação, sem vícios políticos, das 
agências reguladoras, que devem ser constituídas por 
corpo técnico concursado, evitando a dependência política 
com o chefe do executivo de cada lugar. Para que possam 
atuar fiscalizando, regulamentando e fazendo cumprir seu 
dever essencial, para esse novo período em que nós vamos 
chegar, num futuro próximo. Acredito que sim, haverá uma 
competitividade nessa questão e nós estaremos atentos 
aqui no Congresso para regular qualquer situação que 
possa não estar funcionando bem. 
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ECONOMIA CRIATIVA 
NO NOVO CONTEXTO 
MUNDIAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOVA ECONOMIA

Em um contexto de desindustrialização nos países 
europeus, o Departamento de Cultura, Mídia e Esportes 
(DCMS) da Grã Bretanha divulgou, em 1998, um estudo 
sobre a economia criativa mostrando seu potencial 
para a geração de empregos de alto valor agregado, de 
renda acima da média do mercado e crescente peso nas 
exportações. As atividades econômicas contempladas 
neste relatório tinham a criatividade como principal 
insumo produtivo.

Especialistas de diferentes países incorporaram 
elementos mercadológicos de propriedade intelectual 

em que marcas, patentes e direitos autorais também 
auxiliam na transformação da criatividade em produtos 
e destacaram o surgimento de uma nova classe de 
trabalhadores, denominada classe criativa, com grande 
potencial de contribuição para a geração de riqueza e 
valor econômico.

Após uma década de experiências realizadas em 
diversos lugares do mundo, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD 

GINA GULINELI PALADINO 1
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empregados no mercado de trabalho formal, sendo a 
maioria vinculados aos 245 mil estabelecimentos dos 
segmentos criativos e o restante nos demais setores 
produtivos. A tendência de crescimento é acima 
da média dos segmentos não criativos sendo que o 
máximo foi atingido no ano de 2015 com mais 870 mil 
empregos. Profissões criativas que estão em alta: mídias 
digitais, promoção da imagem das empresas, relações 
públicas e inovação no consumo. Profissionais criativos, 
usualmente mais qualificados, recebem remunerações 
bem acima da média dos demais trabalhadores.

O PIB médio da economia criativa brasileira cresce desde 
quando começou a ser medido em 2004, sendo o valor 
máximo de 2,64% do total em 2015. Os estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro são os que apresentam os maiores 
PIB da economia criativa, cerca de 4%.  

De acordo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID se a economia criativa fosse um 
país, teria o 4º maior PIB de US 4,4 bilhões de dólares 
e 144 milhões de pessoas empregadas. A Organização 
Mundial do Trabalho – OIT cita que o crescimento 
anual do mercado criativo deve girar entre 10% e 20% 
nos próximos anos em todo o mundo. Além disso, a 
criatividade tornou-se uma das aptidões mais desejadas 
nos profissionais do século XXI, segundo os relatórios 
sobre o futuro das profissões publicados pelo Fórum 
Econômico Mundial.

RIG & POLÍTICAS PÚBLICAS 
O mapeamento do setor evidencia: (a) conectividade, 
adequação do zoneamento urbano, projetos 

publicou, em 2008, o primeiro estudo de abrangência 
internacional demostrando que as exportações mundiais 
dos segmentos criativos já superavam US$ 500 bilhões.  

O DCMS  britânico define economia criativa como aquela 
em que “as atividades têm sua origem na criatividade, 
na perícia e no talento individual e que possuem um 
potencial para criação de riqueza e empregos através da 
geração e da exploração de propriedade intelectual”.

De uma forma mais abrangente, a UNCTAD defende que 
a “economia criativa é um dos setores mais dinâmicos 
do comércio internacional, gera crescimento, empregos, 
divisas, inclusão social e desenvolvimento humano. É 
o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição 
de produtos e serviços que usam o conhecimento, a 
criatividade e o ativo intelectual como principais recursos 
produtivos”.

Uma dificuldade de quantificar a economia criativa 
está na ausência de fontes estatísticas apropriadas e 
regulares. A grande proporção da informalidade desses 
negócios, também contribui para sua difícil  mensuração. 
Além disso, a economia criativa está crescendo com novos 
modelos de negócios ainda não facilmente capturados 
pelas estatísticas tradicionais, tais como as startups, 
modelos colaborativos e “pejotização”.

MAPEAMENTO 
O estudo da FIRJAN referente a 2017 demonstrou que 
o PIB da economia criativa representou 2,61% do PIB 
total do Brasil, ou cerca de R$ 172 bilhões. Neste mesmo 
ano mais de 830 mil profissionais criativos estavam 

SEGMENTOS CRIATIVOS
No Brasil, o primeiro estudo foi realizado em 2008 pela 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), 
com o título ‘A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil’, 
compreendendo 13 segmentos criativos considerados 
nucleares: 

• Arquitetura (design e projetos de edificações, 
paisagens e ambientes, planejamento e conservação); 

• Artes Cênicas (atuação, produção e direção de 
espetáculos teatrais e de dança);

• Audiovisual (desenvolvimento de conteúdo, 
distribuição, programação e transmissão);

• Biotecnologia (bioengenharia, pesquisa em biologia, 
atividades laboratoriais); 

• Design (design gráfico, multimídia e de móveis); 

• Editorial (edição de livros, jornais, revistas e conteúdo 
digital);

• Expressões Culturais (artesanato, folclore, 
gastronomia);

• Moda (desenho  de roupas, acessórios e calçados e 
modelistas);

• Música (gravação, edição e mixagem de som, criação e 
interpretação musical);

• Patrimônio e Artes (serviços culturais, museologia, 
produção cultural);

• Pesquisa & Desenvolvimento (desenvolvimento 
experimental e pesquisa em geral exceto biologia); 

• Publicidade (publicidade, marketing, pesquisa de 
mercado e organização de eventos);

• TIC (desenvolvimento de softwares, sistemas, 
consultoria em TI e robótica).
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sustentáveis, revitalização de áreas e construções 
degradadas, clusters urbanos criativos e culturais, áreas 
verdes; (b) projetos culturais, preservação do patrimônio 
histórico, galerias de arte, bibliotecas modernas, 
empreendimentos de audiovisual, museus; (c) retenção de 
talentos, capacitação de jovens empreendedores e pessoas 
criativas, atração de empresários e de investimentos, 
diversificação da matriz produtiva e ampliação da 
diversidade social; (d) modernização burocrática do setor 
público, parcerias público-privadas inovadoras, incentivos 
fiscais da nova economia, novos modelos de fomento 
público, aceleradoras privadas e regulamentação de 
crowdfunding.    

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Em um momento em que é preciso reorganizar os aspectos 
corporativos das empresas é  estratégico que estas 
identifiquem a economia criativa como um novo potencial 
para alavancar seus negócios, diversificar a produção e 
fugir da crise que o planeta está mergulhado.  

Assim sendo, é necessário que tanto os setores públicos 
quanto o privado passem a fomentar cada vez mais a 
economia criativa e a pensar o desenvolvimento como 
sendo um processo relacionado às capacidades criativas 
das pessoas. Uma boa quantidade de  países e organizações 
estão colocando isso em prática, demonstrando que o 
aumento dos investimentos na economia criativa também 
contribui para o desenvolvimento social por meio da 
construção de uma fonte de melhor qualidade de vida,  
bem estar para as comunidades e autoestima individual. 

1 Gina Gulineli Paladino Mestre em Economia pela UFMG e D.E.A. na Universidade de Paris. Formada em Ciências 
Econômicas na UFPR com cursos de extensão e especialização no Brasil, França, Japão e Suíça. Publicou e 
organizou diversos livros, dezenas de artigos e realizou palestras no país e exterior. Atuação profissional: inovação, 
empreendedorismo, economia criativa, cidades criativas e desenvolvimento econômico. Trabalhou no setor privado 
e público (federal, estadual e municipal) e como professora universitária. Atualmente é professora, consultora e 
palestrante nas áreas de economia criativa e cidades criativas.  

SISTEMA CNDL

unidades federativas

26 milhões
de cadastros de pessoas jurídicas

180 milhões
de cadastros de pessoas físicas

50 milhões
de consultas por mês

Presença nas

27

1 milhão
de pontos de venda

90%
dos associados são PMEs

2 mil entidades

A UNIÃO ENTRE AS 

ENTIDADES É O QUE 

PROMOVE A FORÇA 

DO SISTEMA CNDL, 

GARANTINDO 

RESULTADOS 

EXPRESSIVOS:

44

A
R

T
IG

O





46

EN
T

R
EV

IS
TA

RIG + Políticas Públicas

Qual é a importância da Economia Criativa para o Brasil?

DEPUTADA LÍDICE DA MATA - A economia criativa 
representa um dos setores mais amplos e promissores 
da economia brasileira, tanto para a geração de 
oportunidades de emprego e renda, como para o fomento 
do empreendedorismo e de novos negócios. Envolve uma 
enorme gama de segmentos como os de arte e cultura, 
principalmente, mas não apenas estes. Artesanato, moda, 
tecnologia da informação, gastronomia, arquitetura, 
publicidade e mercado editorial também estão entre as 
áreas relacionadas. 

A importância da economia criativa foi recentemente 
atestada por um painel de dados desenvolvido 
pelo Observatório Itaú Cultural, em parceria com o 
Departamento de Economia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS): são mais de 4,9 milhões de 
pessoas empregadas no setor criativo e da cultura. Se 
contarmos  também os trabalhadores da economia criativa 
que atuam em outras áreas, como por exemplo designers 
da indústria automobilística, entre outras, podemos 
somar mais 1,8 milhão de trabalhadores, o que resulta em 
quase sete milhões de profissionais da economia criativa 
atuando no Brasil.

Quais são os principais desafios para a implementação 
de políticas públicas de desenvolvimento da Economia 
Criativa no Brasil?

DEPUTADA LÍDICE DA MATA - São vários os desafios 
que se colocam para a economia criativa no Brasil, 
e que se encontram listados entre as finalidades da 
Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa que 
desenvolvemos no Senado Federal e Câmara dos 
Deputados. Entre estes desafios, destaco a necessidade 
de reformular a Lei Federal de Incentivo à Cultura; a 
busca por pelo menos 1% do orçamento nacional para o 
setor cultural; reforçar o papel das atividades culturais 
como geradoras de emprego e renda para os brasileiros e 
para a economia nacional; e criar estruturas de fomento 
e desenvolvimento da atividade criativa como fonte 
geradora de riquezas com garantia de cumprimento das 
obrigações trabalhistas, fiscais e tributárias.

ATUAÇÃO DO 
PARLAMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA ECONOMIA CRIATIVA
DEPUTADA LÍDICE DA MATA 1

NOVA ECONOMIA

“A economia criativa 
representa um dos setores 
mais amplos e promissores da 
economia brasileira”



47

E
N

T
R

E
V

ISTA

RIG + Políticas Públicas

Quais ações da Frente Parlamentar Mista da Economia 
Criativa a senhora destacaria?

DEPUTADA LÍDICE DA MATA - A Frente foi instituída 
em junho de 2019, por iniciativa do deputado federal 
Marcelo Calero (Cidadania – RJ) e obteve a adesão de 
quase 230 parlamentares, entre deputados e senadores, 
inclusive participo como coordenadora da Frente em 
meu Estado, a Bahia. A Frente tem por objetivo propor, 
promover, acompanhar e defender ações, políticas públicas 
e proposições que possam reforçar o papel e a importância 
das atividades culturais e dos diversos setores da economia 
criativa para o desenvolvimento do País.

Desde sua instalação, há pouco mais 
de um ano, a Frente se articulou com 
representantes do setor para discutir os 
principais problemas e buscar soluções. 
Foram realizadas reuniões e audiências 
para debater a paralisação da Ancine e 
a não liberação de recursos de editais 
aprovados pelo Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) em conjunto com 
a Frente Parlamentar em Defesa do 
Cinema e do Audiovisual. As duas Frentes (Economia 
Criativa e Cinema), também se articularam para impetrar 
mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para exigir providências da Ancine na liberação dos 
recursos do FSA. 

Foram realizadas, ainda, audiências públicas para debater 
a situação da Cinemateca Brasileira e da Fundação Casa 
de Rui Barbosa, duas instituições históricas da área 

cultural que passam por dificuldades orçamentárias e falta 
de apoio do governo federal para a manutenção de suas 
importantes atividades.

Os parlamentares da Frente atuaram fortemente para 
aprovar a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e para 
derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto 
de lei que prorrogava a vigência do Regime Especial de 
Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine) e dos benefícios fiscais previstos 
na Lei do Audiovisual. Com esta atuação, conseguimos a 
vitória e o texto foi restaurado e promulgado pelo próprio 
Congresso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Por fim gostaria de lembrar o quanto 
os profissionais da economia criativa 
foram fortemente afetados pela 
pandemia do novo coronavírus. Na 
pauta legislativa, a Frente tem como 
meta trabalhar pela transformação da 
natureza do Fundo Nacional de Cultura 
em um fundo especial de natureza 
contábil e financeira, garantindo, 

assim, que os recursos não sejam contingenciados; além 
de defender a ativação do Fundo Nacional de Cultura, 
de modo que o valor arrecadado pelas loterias seja 
repassado diretamente a projetos culturais por meio de 
editais públicos e defender a manutenção das atividades 
culturais promovidas pelo Sistema S, que contribuem 
significativamente para o fomento do setor cultural.

Outro foco que a Frente pretende atuar é no 
desenvolvimento e implementação do Marco Legal da 
Cultura, por meio do desenvolvimento de uma política 
pública para além da Secretaria Especial da Cultura e das 
Secretarias de Cultura, ampliar os canais de interlocução 
com diversos Ministérios (Economia e Relações Exteriores, 
por exemplo) e outros órgãos de fiscalização e controle 
(Receita Federal e Tribunal de Contas da União na esfera 
federal e órgãos correlatos nas esferas estaduais e 
municipais), para a construção de um marco regulatório 
para a Cultura. Queremos, ainda, buscar tratamento 
adequado aos tipos de atividades que dão forma à 
produção cultural e artística.

A coordenação da Frente e seus membros irão continuar 
atuando para reforçar o papel das atividades culturais 
e fortalecer a atividade produtiva cultural como campo 
estratégico para o desenvolvimento econômico, social e 
humano do Brasil. 

“Queremos ainda, 
buscar tratamento 
adequado aos tipos 
de atividades que dão 
forma à produção 
cultural e artística”.
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Em que fase se encontra o processo de Privatização/
Parceria para os Correios?

BNDES - Neste momento, está em andamento um 
estudo para avaliar alternativas de parcerias privadas 
para o setor postal, ou seja, não, necessariamente, uma 
privatização. É preciso efetuar todos os estudos previstos 
para entender a atual situação e buscar um modelo 
mais moderno, com mais agilidade e mais qualidade 
nos serviços prestados à toda 
população.

Como está o cronograma até o 
momento?

BNDES - Os estudos estão em 
andamento e se encontram 
na Fase 1, que tem por objeto 
o diagnóstico do setor e o 
estudo de alternativas para 
modernização do serviço postal. 
A previsão é que a Fase 1 seja 
concluída em dezembro. Ainda 
compõem o estudo as Fases 2, 
para a modelagem da alternativa 
escolhida, e Fase 3, com foco na implementação do novo 
modelo – ambas com cronograma de execução ainda a ser 
definido.

Quais serão os possíveis modelos de negócio?

BNDES - Os estudos podem apontar diversos modelos de 
provimento, com ou sem participação do Governo, direta 
ou indiretamente. Os resultados das análises indicarão as 
melhores alternativas para modernizar o serviço postal 
no Brasil e garantir a qualidade dos serviços oferecidos a 
milhões de brasileiros.
  
Quais as maiores dificuldades e principais benefícios da 
privatização?

BNDES - Os estudos vão abranger todas as áreas de 
atuação dos Correios para definir o melhor caminho para 
a reestruturação do setor postal no país. Esperamos, 
ainda, com o suporte da iniciativa privada, trazer mais 

agilidade, confiabilidade e eficiência ao serviço  
hoje realizado.
  
Quais as perspectivas para universalização dos serviços 
num país continental como o nosso?

BNDES - A universalização é uma das principais 
premissas da análise de revisão do modelo de 
alternativas do setor postal. Dessa forma, os estudos que 

estão sendo conduzidos buscam 
o melhor modelo para o serviço 
postal brasileiro, tendo como um 
de seus principais direcionadores 
a manutenção da universalidade, 
independentemente de sua 
complexidade.
  
Existe previsão de 
consequências para o atual 
quadro de funcionários?

BNDES - O foco do estudo é a 
transformação do setor postal, 
do qual os empregados fazem 
parte e são fundamentais para a 

construção desta evolução de maneira conjunta. Ainda 
é prematuro falarmos de mudanças para o quadro de 
funcionários, que devem ser sempre respeitados em seus 
direitos. Estamos na fase de estudos para a identificação 
de alternativas e dos melhores modelos que poderiam 
ser implementados no futuro.

Quais as principais mudanças para os usuários?

BNDES - Os estudos em andamento visam buscar opções 
para, cada vez mais, aperfeiçoar o valor entregue aos 
usuários.  Um dos principais focos do estudo é viabilizar 
formas de atrair o capital e a eficiência privada para 
impulsionar investimentos, para modernizar, melhorar 
a eficiência e a qualidade à logística nacional, incluindo 
o segmento postal. O resultado será uma melhora no 
serviço prestado para toda a população de forma geral. 
É importante mencionar que as cartas e as encomendas 
de mercadoria vão continuar chegando aos lugares mais 
remotos do país. 

A PRIVATIZAÇÃO  
DOS CORREIOS

PRIVATIZAÇÃO

ENTREVISTA: BNDES
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Advogado, foi para Brasilia trabalhar na Brasil Telecom 
e participou do processo que culminou com a venda 
para a Oi, depois BomBril onde participou da equipe de 
recuperação da empresa.

Foi para os Correios em 2016 no início do governo Temer 
e auxiliou no “turnaround” de 9 anos de prejuízo da 
companhia, para uma condição de lucro em 18 meses. 
Hoje na Alvarez & Marsal

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos vinha 
do pior período em sua vida, com prejuízos sucessivos. 
Você participou do time que levou os Correios a dar 
lucro novamente. A informação surge no momento em 
que se fala de privatização da estatal. Há motivos para 
desconfiança?

HENRIQUES -  Existe um discurso do corpo da companhia, 
no sentido de defender a capacidade, a eficiência e a 
performance da empresa, como argumento para a não 
privatização. Um resultado positivo neste momento, é 
favorável a este discurso e será utilizado por aqueles 
que não são favoráveis à privatização. Por outro lado, 
na minha opinião, na verdade, isso é mais um aspecto 
positivo para a privatização, afinal, sendo uma empresa 
que está gerando resultado, lucro, consequentemente 
terá mais atratividade aos investidores.

Conhecendo tão bem a estrutura dos Correios, você acha 
viável o fatiamento da empresa e uma privatização em 
partes?

HENRIQUES -  Sem dúvida alguma o Correios é “fatiável”, 
pois tem claramente duas grandes áreas: a postal e a 
de encomendas. Fatiar a companhia, torna muito mais 
atraente a parte de encomendas e muito menos atraente a 
área postal. Os Correios, a partir do tráfego dos produtos
do “e-Commerce” pode ser a maior e melhor plataforma 
para o serviço no Brasil e, porque não, na América Latina. 
Portanto, separar a empresa é muito bom para quem 
compra (a parte de encomendas), mas é igualmente ruim 
para quem vende.

E uma eventual abertura de capital, pode ser positiva?

HENRIQUES -  Se você pretende trazer o investidor, abrir 
o capital da empresa pode monetizar até mais do que se 
conseguiria com uma privatização plena. Pode gerar até 
mais dinheiro para o Estado, que uma privatização total.

 E como  resolver o problema do passivo dos Correios?

HENRIQUES -  Os passivos terão de ser endereçados como 
ônus aos participantes. Não há milagre, são débitos que 
terão de ser negociados pelos novos participantes numa 
eventual privatização da companhia. É um peso muito 
grande que vai tirar alguns zeros do cheque do investidor. 
Apesar desses problemas, o governo falou recentemente 
num “valuation” de 15 Bilhões de Reais pela companhia. 
Essa é uma conta complexa que passa por ativos e passivos 
para se chegar nela e precisa ser validada por especialistas.

Em caso de abertura do capital ao mercado, você 
recomendaria a compra destas ações?

HENRIQUES - Com certeza. Uma empresa do tamanho 
dos Correios, na mão de um investidor privado, levando 
em consideração que pode vir a ser a maior e melhor 
plataforma para o “e-Commerce” do Brasil, não tenho 
dúvida alguma que as ações vão valorizar quando colocadas 
no mercado. Se fossem colocadas no mercado hoje, acho 
que seriam “Blue Chips”. 

A primeira curva, ou “ramp up” de colocação dela seria 
absurda. Estamos falando de uma indústria instalada nos
5.570 municípios do Brasil, é o sonho das concorrentes 
em logística, Mercado Livre e Amazon, por exemplo, 
imagine ter essa presença instalada e só precisar colocar 
inteligência e tecnologia.

Quais seriam as vantagens para o usuário, na 
privatização?

HENRIQUES:  Com muita clareza: o investidor que colocar 
dinheiro e tecnologia na capilaridade da etapa aérea e 

ENTREVISTA: GUILHERME HENRIQUES 1

“Com muita clareza: o investidor 
que colocar dinheiro e tecnologia 
na capilaridade da etapa aérea e 
colocar eficiência na primeira e 
na última milha vai tirar o serviço 
do conceito DIA e vai colocar no 
conceito HORA”.

1 Guilherme Henriques 25 anos de experiência profissional, atuando na direção de empresas de grande porte - Brasil Telecom (BrT), Bombril 
S.A. e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), bem como em escritório de advocacia. Atualmente, lidera prática em consultoria 
internacional de gestão empresarial.
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colocar eficiência na primeira e na última milha vai tirar 
o serviço do conceito “DIA” e vai colocar no conceito 
“HORA”. 

A tendência dos tempos atuais é fazer entrega no 
conceito “same day delivery” (dentro do mesmo dia), 
24h/7dias. O Brasil circula 2 milhões de objetos/dia, dos 
quais 60% trafegam pelos Correios, ou seja: 1,2 milhão de 
objetos/dia. A China, que também é um país continental, 
trafega 180 milhões de objetos/dia. Não digo que vamos 
passar de 2 milhões para 180 milhões, mas a gente pode 
duplicar, triplicar, quadruplicar. 

Com eficiência, com investimento, a companhia dobra, 
triplica isso com muita rapidez. O faturamento anual 
da companhia hoje gira em torno dos R$ 18 Bilhões, 
praticamente metade em cada setor (encomendas e 
postal). Em se abrindo o capital e trazendo o investimento 
para dentro da empresa, pode-se dobrar o faturamento 
das encomendas já no primeiro ano, saindo dos 9 Bilhões 
atuais para 18 Bilhões. Só com a demanda represada e 
com investimentos, a empresa receberia, em parceria 
com a iniciativa privada, em dividendos, mais do que 
recebe hoje atuando com subsídio do monopólio 
(exclusividade). 

Ou seja: se no primeiro momento a empresa abrir 
o capital, captar investimentos e usar no setor de 
encomendas, num segundo momento o dono (o Brasil) 
poderá vender sua parte no negócio por um volume 
econômico bem melhor. Com essa eficiência, ganha 
o usuário que será melhor atendido e mais rápido, 
ganha o Brasil ao oferecer uma plataforma eficiente ao 
e-commerce e atrair ainda mais empresas para vender 
seus produtos e ganha o Governo (acionista controlador), 
monetizando ainda mais com a venda da empresa.

Como seria um passo-a-passo desse processo de 
privatização?

HENRIQUES:  Tive a oportunidade de apresentar 
uma visão ao BNDES e ao Ministério da Economia em 
reuniões preliminares de discussão de modelos e fiquei 
com a impressão de que eles também concordam em 
fazer essa privatização por passos. Sustento que o melhor 
caminho para desestatizar os Correios é em duas ondas. 
Uma primeira onda em que se monetiza e coloca
os investimentos na área de encomendas e uma segunda 
onda onde se vende o negócio como um todo. Isso é mais 
inteligente para que se faça um negócio melhor. Hoje, a 
companhia tem dificuldades conhecidas, ela tem prejuízo 
acumulado, passivos e ineficiências. É possível melhorar 
esse resultado financeiro e operacional da empresa, com 
duas ondas e, assim, obter um ‘’valuation’’ muito melhor.

Seria lógico ainda que ela se torne a Empresa Brasileira 
de Correio e Logística, primeiro praticamente não se 

usa mais telégrafo, segundo porque se ela já podia ser 
considerada uma empresa de logística da comunicação, 
hoje é propriamente uma empresa de logística de objetos. O 
desafio de se modernizar passa, a meu ver, por pensar em 3 
setores: os já citados, postal e encomendas, além do digital. 
Eu chamaria de um processo de “digital transformation”. 
Precisa ser digital e oferecer digital. É ter uma operação 
digital com inteligência artificial. Precisa ser tão fácil usar o 
serviço de forma digital, quanto já acontece na concorrência 
estabelecida. É o Correios presente sem ser necessário estar 
fisicamente presente.

Por fim, como eu trabalhei 25 meses na companhia, eu 
gostaria de ressaltar que se trata de uma empresa com quase 
100 mil colaboradores. A companhia funciona com pessoas. 
Pessoas de valor. Isso eu queria registrar; o que eles fazem, 
como eles fazem, é um trabalho que tem de ser reconhecido. 
Não esquecendo que se essa empresa tem um valor, este 
grande valor é sua marca. O fato de defender que ela seja 
privatizada, não quer dizer que ela não tenha valor. 

ENTREVISTA: CARLOS DALTOZO 2

O governo gastou muito na recuperação deste ano. Tem 
que ver como vai ficar em 2021 sem o auxílio emergencial, 
se isso vai interromper o crescimento. Tem que ver as 
medidas para reduzir a dívida pública e se vão mesmo 
acontecer as privatizações. 

A visão de um analista do mercado de valores sobre a 
realidade das privatizações e como anda o ritmo dos 
investimentos internacionais no Brasil nesta virada 20/21

Como está acompanhando o processo de privatização dos 
Correios?

DALTOZO -  Sou analista de mercado. Estive 20 anos 
no Banco do Brasil e cheguei a trabalhar na tentativa de 
privatização da Caixa Seguridade. Estamos atentos ao 
processo de privatização dos Correios, pois trabalhamos 
com um dos interessados, que é a Sequoia. A expectativa é 
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2 Carlos Daltozo é co-head de Renda Variável da Eleven Financial. Mais de 10 anos de experiência no mercado, sete deles acompanhando o setor 
de bancos e serviços financeiros no Banco do Brasil – Banco de Investimentos. Nesse período, participou diretamente da abertura de capital 
(IPO, na sigla em inglês) do Banco BTG Pactual, da Smiles, do IRB Brasil RE e do Banco Inter, apresentando os detalhes da oferta para investidores 
institucionais locais e estrangeiros. Em 2016, foi premiado pela Thomson Reuters como um dos três melhores analistas do setor financeiro pela 
precisão de suas estimativas. Atualmente, exerce a função de Co-Head de Renda Variável da Eleven Financial, liderando o time de analistas.

passar o projeto na Câmara ainda este ano. Ainda não está 
definido sequer se vai ser uma venda direta, ou abertura de 
capital. Ainda não se definiu como fica o passivo bilionário 
da empresa. Mesmo que o projeto de lei seja aprovado, tem 
muitas coisas ainda a serem definidas.

Você acredita em fracionamento dos Correios?

DALTOZO -  É uma possibilidade. Tem também as 
pendências do Postalis. Veja que, no e-Commerce, a 
participação dos Correios chegou a 81% em 2013, mas caiu 
para 69% no ano passado. A empresa tem problemas para 
investir na atualização, com 
um comprometimento de 85% 
das receitas em pagamento de 
folha e outros.

Acreditar que em 2021 essa 
privatização acontece, é 
otimismo demais?

DALTOZO - É possível, 
mas não é fácil. Tem outras 
privatizações como a 
Eletrobras. Mesmo a Caixa, 
quando o Presidente Pedro Guimarães assumiu falou em 5 
ou 6 IPOs no primeiro ano e já se foram dois e nada andou 
até agora. E se não andar em 21, em 22, com eleições, fica 
mais conturbado.

Como fica para fazer essas análises para cliente pesados, 
interessados nessas privatizações?

DALTOZO - Eu que fui privatizado. Saí do BB para iniciativa 
privada (risos). O mercado tá preocupado com o ajuste 
fiscal. O governo gastou muito na recuperação deste 
ano. Tem que ver como vai ficar em 2021 sem o auxílio 

emergencial, se isso vai interromper o crescimento. Tem 
que ver que medidas vem para reduzir a dívida pública e se 
vão mesmo acontecer as privatizações.

Esse crescimento no volume de investimentos 
internacionais no Brasil, recente, pode ser um sinal de que 
os investidores querem ficar por aqui?

DALTOZO - Este ainda é um movimento especulativo. 
Estes ingressos na Bolsa formam o maior volume desde 
1995, mas mesmo assim o acumulado de saída de capitais 
do Brasil é de 57 Bilhões. É um capital especulativo. 

Ainda não estamos vendo 
investimentos em infra-
estrutura. O país gasta 50 
Bilhões/mês com Auxílio 
Emergencial enquanto o 
orçamento do Ministério da 
Infra-Estrutura, para o ano que 
vem, é de 7 Bilhões.

Nem sempre girar a 
maquininha de imprimir 
moeda é um bom negócio?

DALTOZO - Em geral não é. A gente acompanha cerca de 
150 empresas listadas em Bolsa e nota que a retomada 
está em meio à falta de matéria prima em vários setores. 
Isso gera um choque inflacionário que, em nossa visão, não 
é passageiro.

Não tem mais nem garrafa para vender cerveja?

DALTOZO - Pois é, quando você vê que o setor cervejeiro 
cresceu mais de 10% no ano e que o preço da carne 
disparou, dá para concluir que o brasileiro queimou o 
Auxílio Emergencial em churrasco (risos). 

“O governo gastou muito na 
recuperação deste ano. Tem que ver 
como vai ficar em 2021
sem o auxílio emergencial, se isso 
vai interromper o crescimento. Tem 
que ver as medidas para
reduzir a dívida pública e se vão 
mesmo acontecer as privatizações”.
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PROTAGONISMO 
FEMININO EM RIG 
E NO AMBIENTE 
POLÍTICO HOJE  
FORMAÇÃO DE REDES E DIREITO A ESCOLHAS

DIVERSIDADE

A presença das mulheres no mercado de trabalho 
assalariado é marcada pela desigualdade. Mais de 200 
anos não foram suficientes para que o diálogo social 
sobre as barreiras estruturais diminua a expectativa de 
que pelo menos mais um século seja necessário para 
alcançarmos a paridade numérica. Estudo do Fórum 
Econômico Mundial envolvendo 153 países registra que 
a paridade ainda não foi alcançada mesmo nas áreas 
relacionadas ao universo feminino, áreas ligadas ao 
cuidado, como saúde e educação. Na política, estima-se 
serem necessários mais 99 anos para a equidade. No 
mercado de trabalho, área em que se observou retrocesso 
no último ano, precisaremos de mais 257 anos. O Brasil 
ocupa a posição 89 na análise sobre a área econômica e a 
posição 104 na análise política, com 15% de mulheres nas 
casas legislativas federais. Existem avanços desde o início 
do estudo feito pelo Fórum, em 2006. A velocidade deles 
é determinada por políticas públicas e ações da sociedade 
civil que precisam de constante atenção. 

As profissionais da área de RIG enfrentam resistências 
somadas, já que atuam no ambiente político, 
historicamente masculino, e no ambiente corporativo, 
também majoritariamente ocupado por homens. Para 
compreendermos melhor essa realidade, reunimos 
cinco profissionais da área, com diferentes áreas de 
domínio e tempo de experiência e uma especialista no 
tema, assessora da Secretaria da Mulher na Câmara dos 
Deputados, para falarem sobre o tema. 

PETULA – As mulheres que atuam em um ambiente 
masculino se apegam mais aos valores da atuação, 
como a ética e a objetividade. Para se prevenirem até 
de alguns tipos de assédio, as mulheres são mais diretas 
nas propostas que elas estão defendendo. Ter o nosso 

Comitê Abrig Mulher tão ativo é super importante também 
para ampliar a formação de redes entre as mulheres. As 
mulheres podem criar um sistema de colaboração entre 
elas e isso faz muita diferença na execução das tarefas. 
Venho sentindo isso nos últimos anos no Congresso, uma 
condição de apoio.

EDITH – A formação das redes de apoio e de colaboração 
entre as mulheres é muito importante. Se hoje o ambiente 
é masculino, antes era muito mais. Você via uma ou 
outra mulher no Congresso. Nós éramos minoria mesmo 
e competíamos entre nós. O homem já era visto como 
competente por natureza, nós não, precisávamos provar 
a todo o tempo. Hoje tudo é muito diferente. As mulheres 
criam redes, trocam informações, acolhem umas às outras. 
Isso facilita muito o trabalho. E vai além. A mulher está 
entendendo o papel dela na sociedade o papel dela como 
profissional. Isso ajuda na valorização das mulheres no 
mercado de trabalho e a perceber que há mercado de 
trabalho para as mulheres também. 

KATHLEEN – Não tinha percebido ainda a importância 
dessa “força tarefa” das mulheres na atuação de RIG. Os 
homens acabam não percebendo a importância disso 
porque o ingresso deles no mercado é natural. Para as 
mulheres não é assim, elas precisam de mais apoio, de 
incentivo. Fico muito feliz, como jovem que pretende 
atuar nessa área, que a realidade de hoje é muito melhor 
para as mulheres. Participo de um coletivo chamado 
Dicas Mulheres em RIG e vejo como o apoio das 
mulheres na troca de informações e na indicação para 

FRANCINE MOOR  1
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algumas posições tem feito diferença. Sei que a estrada é 
longa, mas estamos avançando muito.

JALUZZA – Pensando na área de compliance, temos muito 
ainda a melhorar para que as mulheres tenham realmente 
uma condição igualitária de atuação. O assédio, por 
exemplo, é um limitador e precisamos buscar respostas 
para isso. Também entendo que é muito importante 
que haja uma mudança cultural. Há uma pressão para 
que as mulheres sigam um padrão. E quando pensamos 
em mulheres que ocupam cargos de CEO, elas estão 
sobrecarregadas, acumulando as tarefas da casa e da 
profissão. Isso não é sustentável no longo prazo. Muitas 
estão adoecendo. Então é preciso uma mudança cultural 
das próprias mulheres. A pandemia deixou isso mais claro. 
A mulher tem essa vantagem das soft skills, de uma visão 
mais holística das coisas, mas temos muito a melhorar para 
que todas tenham as mesmas oportunidades. Precisamos 
trazer um olhar da mulher para o mercado de trabalho de 
RIG.

DANIELE – As realidades são diversas também 
dependendo do nível hierárquico dos atores. Vocês podem 
falar com propriedade sobre esta posição, de profissional 
que se dirige aos parlamentares, por exemplo. Percebemos 
que os homens estão ganhando consciência desta questão 
da desigualdade, das dificuldades que fazem parte da 
realidade das mulheres. Obviamente, há um campo 
mais e outro menos avançado. Mas ainda enfrentamos 
vários embates. Quando discutimos o projeto do assédio 
moral no plenário, por exemplo, teve um deputado que 
perguntou para mim se não poderia mais elogiar uma 

mulher. Expliquei do que era exatamente que se tratava 
o projeto e que o Congresso não é o ambiente para esses 
gracejos. Entendemos que é importante romper essa 
cultura. Ainda acham que é “mimimi”, mas aos poucos 
vamos avançando. Identificamos as desigualdades, a 
necessidade de políticas públicas que ampliam a presença 
das mulheres nos espaços de poder. Formamos um grupo 
para debater “Mulher e Economia” dentro da Secretaria 
da Mulher com o intuito de ampliar as discussões de temas 
como estruturais. Precisamos lembrar que as discussões 
econômicas precisam ser equilibradas na perspectiva de 
gênero. Você precisa pensar nas políticas de transporte 
público, por exemplo, entendendo a rotina das mulheres 
e das necessidades diferentes delas e do papel que elas 
ocupam ainda hoje na sociedade, no cuidado com os 
dependentes e com a casa. Tudo isso é pensar a mulher 
no mercado de trabalho. Deixar a mulher na invisibilidade 
é mais uma das violências impostas às mulheres na 
sociedade. Por exemplo, precisamos conversar sobre a 
lei que regulamenta o lobby. Qual o impacto dela para as 
mulheres? É importante que a Secretaria saiba disso, com 
o apoio de vocês, para construirmos uma posição mais 
positiva e em maior consonância com as necessidades 
desse grupo social. 

EDITH - A regulamentação ajuda em todos os aspectos, 
mas principalmente na compreensão da atividade. Quanto 
mais a sociedade souber o que faz um profissional que 
atua em RIG, mais os profissionais serão valorizados 
e compreendidos. Ainda há muita desinformação e 
preconceito. E as mulheres são ainda mais discriminadas. 
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Certa vez um parlamentar, presidente da comissão que 
eu estava acompanhando, falou ao microfone: quem 
é esta lobista? Respondi que eu era uma profissional 
credenciada na Casa para aquela função. Então a 
regulamentação dá uma segurança. Vai ser bom para 
todos, mas as mulheres serão ainda mais beneficiadas.

PETULA – Entendo que a regulamentação será 
muito importante para todos os profissionais, 
homens e mulheres, mas principalmente para os 
jovens e mais ainda para as mulheres jovens. Essa 
área precisa ser mais acolhedora para as mulheres. 
Com a regulamentação, elas certamente terão mais 
segurança para atuarem e construírem suas carreiras. 

JALUZZA – A legitimidade da ação de defesa de 
interesses, que pode ser trazida pela regulamentação, 
beneficia muito os profissionais. Acho que não há 
vantagem só para as mulheres nessa questão, mas 
para todos. É como uma blindagem, facilita o trabalho, 
trás um viés mais técnico para a função, novos olhares 
e aumenta a confiança. Pensando sobre o ângulo do 
compliance, a regulamentação é muito positiva. 

KATHLEEN – Como uma mulher jovem que está 
conhecendo a área, vejo que é muito importante saber 
que a profissão está no caminho da regulamentação. 
Assim me sinto mais segura em saber que há um 
respaldo legal para atuar. A regulamentação confere 
legitimidade para que a profissão possa ter seu 
reconhecimento no direito à defesa de interesses.

DANIELE – Acho importante destacar que foi 
aprovada a resolução que cria o Comitê de Defesa da 
Mulher contra Assédio Moral ou Sexual no âmbito da 
Câmara dos Deputados. Esperamos a regulamentação 
pela Mesa para a instalação. São estruturas definidoras 
de direitos. Temos direito formal a trabalhar em todos 
os espaços, mas precisamos de garantia material 
também. Para isso, é necessário tratar os desiguais 
de forma desigual. Tenho certeza que podemos 
desenvolver bons projetos em parceria. 

1 Francine Moor é Coordenadora do Comitê Abrig Mulher. Mestre em Poder Legislativo pelo Cefor, especialista em 
Ciência Política pela UNB, e graduada em Jornalismo. Atua em RIG, em consultoria própria - Logos Estratégia - há 8 
anos.  Antes disso, trabalhou na Câmara dos Deputados, no Ministério do Esporte e em empresas jornalísticas no Rio 
Grande do Sul.

APRESENTAÇÃO:

JALUZZA ARAÚJO – 
profissional da área de RIG. 
Atua no setor de Compliance 
da Vale.
 

EDITH CARVALHO – profissional 
da área de RIG. Atualmente RIG 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Transmissão de 
Energia Elétrica.
 

PETULA NASCIMENTO – 
profissional da área de RIG. 
Doutora em Políticas Públicas, 
Estratégia e Desenvolvimento. 
Chefe geral da Embrapa  
Solos/RJ. 
 

KATHLEEN OLIVEIRA – graduada 
em Relações Internacionais. Iniciante 
na área. 
 

DANIELLE GRUNEICH – 
advogada. Consultora na 
Secretaria da Mulher na Câmara 
dos Deputados. 
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VITAMEDIC
INSTITUCIONAL

WWW.VITAMEDIC.IND.BR
vitamedicfarmaceutica

A VITAMEDIC oferece produtos de confiança e eficácia, 
para prevenção e tratamentos terapêuticos, para que as 
pessoas vivam bem e melhor.

Em prol da saúde e bem-estar da população brasileira, a 
VITAMEDIC concede não  apenas remédios as pessoas, 
mas conforto, qualidade de vida e alívio, por meio de 
medicamentos seguros e de alta tecnologia. 

Por isso, se você ou alguém 
está à procura de uma 
solução eficaz e de 
credibilidade para cuidar 
da sua saúde, conte com a 
VITAMEDIC. 

CONFIANÇA E EFICÁCIA

QUALIDADE DE VIDA
CREDIBILIDADE

COVID-19
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O LABORATÓRIO DA 
CAIXINHA VERMELHA

ACESSE NOSSO SITE:

A VITAMEDIC com 43 anos de história é 
uma das grandes produtoras de 
medicamentos do país, e também uma 
das empresas farmacêuticas que mais 
crescem no Brasil, entre os top 20, de 
acordo com a pesquisa Close-UP.

*MAT: 10/20 FABRICANTES/MPX 
 RANKING EM UNIDADES
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Vamos falar sobre a importância da diversidade no 
ambiente político?

BASILIA - Como formadores de opinião, nós, jornalistas, 
podemos dedicar mais atenção a assuntos considerados 
grandes questões nacionais, principalmente aqui em 
Brasília, centro do poder. Cabe a nós irmos a fundo em 
questões como inclusão, racismo e equidade.

Na cobertura de política, somo 11 anos como jornalista. 
Ando por lugares de muito poder em que a cor negra não 
é padrão. O noticiário policial nos mostra diariamente 
que negro normalmente é visto como a cor padrão da 
violência. Tanto os postos de maior relevância social 
quanto os postos de relevância intelectual não costumam 
ser destinados ou associados à cor negra. Nestas eleições 
municipais de 2020, houve mais negros candidatos e 
eleitos do que nas anteriores, em 2016. Neste ano, 32% 
dos prefeitos escolhidos foram pretos e pardos, sendo 
que nas eleições de 2016 foram 29%, de acordo com 
dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para mim, 
como jornalista negra, ser negro, seja na política ou no 
Jornalismo, é um ato de resistência, uma manifestação, um 
protesto. Neste ano, por decisão do TSE, que depois foi 
validada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), começou a 
valer aquela obrigatoriedade de proporcionalidade entre 
candidaturas negras e brancas, e os recursos que são 
destinados a elas.

De acordo com levantamento da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), há sempre grupos subfinanciados no processo 
eleitoral. Quem são? o homem e a mulher negra, sendo ela 
mais ainda. Há também os superfinanciados: brancos, em 
geral, mas principalmente homens brancos. Temos assim 

o recorte raça e gênero influenciando no financiamento de 
campanha e, consequentemente, na viabilidade eleitoral. 
Leva-se em consideração a cor, o sexo e também, para 
alguns estudiosos, a questão do direcionamento sexual.

Consciência de ser mulher, consciência de ser negra, 
consciência de ser. Como os movimentos organizados 
podem colaborar para essa consciência de ser e pertencer?

BASILIA - Levando em consideração os exemplos recentes, 
impulsionados pelo movimento Black Lives Matter, temos 
visto muitos negros falando de racismo. Isso é pedagógico 
e de máxima importância. Mas gostaria de chamar a 
atenção para duas coisas: primeiro, não restringir esse 
lugar de reflexão, esse lugar que é nobre de reflexão social, 
à cor branca. A sociedade deu a liberdade, mas não deu 
as condições igualitárias de sobrevivência, não conseguiu 
garantir dignidade a essas pessoas. Você precisa ouvir os 
negros sobre o racismo também. Pessoas de diferentes 
origens falando de um problema que não é só do negro, que 
é um problema da sociedade, o racismo. Um dos pontos 
é este, portanto: não delegar somente à cor branca esse 
espaço de análise, reflexão e propositura, quem pode 
observar os problemas e projetar os acertos. O segundo 
ponto que vejo, e não menos importante, é: não restringir o 
negro a debates sobre raça. Independentemente da sua cor, 
ele sabe ou pode saber sobre qualquer assunto. São pontos 
que se complementam, da mesma forma que não pode ter 
só branco discutindo racismo, não pode ter negro falando 
somente de racismo.

Inclusive, porque as pessoas não são iguais entre si, por 
não terem a mesma cor de pele, é que alcançam telas 

diferentes de conhecimentos, de vivências. 
É claro que o negro da periferia vai ter uma 

percepção de racismo muito diferente de 
um negro de classe média, ou de um negro 
que é filho de empresário. Ainda sobre o 
posicionamento de negros na sociedade, 
existem também aquelas pessoas, que 
dentro desse conceito de auto declaração, 

INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE EM RIG

DIVERSIDADE

ENTREVISTA: BASILIA RODRIGUES1
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se movimentam por conveniência. São aqueles que se 
colocam como defensores da causa, objetivando algo 
individual e não para o grupo. Lembrei-me de uma 
expressão usada por uma professora minha do curso 
de Sociedade, Raça e Cidadania. Ela dizia o seguinte: 
existe o “estelionato racial”. Agora o que significa isso? 
É um negro por conveniência, é aquela pessoa que se 
reveste do discurso de combate ao racismo somente 
quando lhe convém. No momento em que não for mais 
interessante para aquela pessoa negra se autodeclarar 
negra, então ela passará a ser uma daquelas pessoas 
que dizem assim “para que consciência negra? Você tem 
que ter consciência humana!”. Acontece que não dá para 
você dizer isso porque essa consciência humana tem se 
provado ineficiente, ao longo da história. Ter consciência 
humana não impediu que a sociedade tivesse uma fase 
escravocrata. Ter uma consciência humana não impediu 
que até hoje a gente vivesse e repetisse situações de 
racismo.

Os conceitos servem para alinhar desigualdades 
existentes, para entender o porquê?

BASILIA - Esse conceito do estelionato racial me chama 
a atenção porque ele tem um verbete que é criminoso 
(estelionato) e outro associado à cor, à raça. Então é a 
prática própria de uma pessoa que dissimula, finge ser 
algo que não é. Ainda que tenha a cor negra, não tem um 
pensamento coletivo, contra o racismo, por exemplo.

Quais ganhos a diversidade no ambiente político traz 
para a sociedade através dos tomadores de decisão e 
agentes políticos?

BASILIA - A diversidade de cores garante um mosaico 
de ideias. Então, não haverá somente homens brancos 
decidindo sobre a vida de homens negros. Ou só homens, 
e somente homens, decidindo sobre a vida de mulheres. 
A meu ver, quando houver mais ambientes com múltiplas 
faces, também haverá mais ambientes mais democráticos 

e criativos - um ambiente eficaz. Não é um simples quadro, 
“vamos colocar aqui no quadro de funcionários todo mundo 
e mostrar que temos diversidade de cores e etnias”; isso é 
uma foto. Ir além disso é dar voz, equidade, que é um pouco 
de paridade de armas a essas diferentes cores, o que tem 
poder de trazer resultados positivos para todo mundo.

Na política, há uma relação, construída socialmente, de 
que ações e discursos sobre a questão da raça, sobre 
gênero e outras minorias estão ligadas à esquerda. Como 
você vê essa identificação hoje?

BASILIA - Eu acho que o liberalismo muitas vezes é 
associado ao campo da direita, onde as pessoas têm livre 
arbítrio, ou um estado menos intervencionista, onde 
você não tem que dar o peixe mas dar a vara para as 
pessoas poderem pescar. A pandemia comprovou que não 
há espaço para individualismo em uma sociedade pós-
moderna. O Brasil é um país rico com população pobre, 
marcada pela desigualdade social e de renda, também 
pela concentração de renda. Querendo ou não, essa visão 
mais intervencionista, em que o estado é instado a atuar, 
acaba sendo mesmo despertada do lado do espectro da 
esquerda. Ao mesmo tempo, eu tenho para mim que as 
pessoas e a política evoluem, há bons políticos de direita 
(governadores) que dedicam suas gestões a fazer um 
governo social, democrata social; um governo que tenta 
andar com as duas pernas, a perna do liberalismo e a 
perna do desenvolvimento social, que não se confunda 
com o populismo. Aprendemos que não há alternativa de 
mudança, quando se opta somente por um lado. 

Temos passado por uma crise de diálogo e entendimento 
também. Se antes você discutia as formas de resolver um 
problema, hoje você duvida da existência desse problema. 
É como falar que não existe racismo ou que o Brasil não 
é pobre. Seria admitir a incapacidade de resolver um 
problema social. Você vai encontrar discursos recentes 
de políticos falando exatamente isso. Tentando resumir: 
se antes na disputa entre direita e esquerda você tinha 
dois espectros políticos digladiando sobre a melhor forma 
de resolver um problema, hoje a gente tem um grupo de 
políticos negando a existência do problema. Vi um estudioso 
falando que agora o mundo não está mais dividido entre 
direita e esquerda, mas entre cosmopolitas e nacionalistas, 
porque a discussão de esquerda e direita não responde mais 
aos problemas das nossas vidas. 

“A meu ver, quando houver mais ambientes 
com múltiplas faces, também haverá mais 
ambientes mais democráticos e criativos - 
um ambiente eficaz”.

1 Basilia Rodrigues é analista de política da CNN Brasil. Foi repórter da rádio CBN. Há quase 12 anos, participa da cobertura dos principais fatos 
políticos e do Judiciário. Colaborou com textos e análises para sites, como Jota, Metropoles, Congresso em Foco e Gazeta do Povo. É palestrante 
na área de comunicação. Em 2018 e em 2020, venceu as edições do Troféu Mulher Imprensa, na categoria repórter de rádio. Foi indicada ao 
Prêmio Comunique-se, como repórter de Mídia Falada, duas vezes. Formada em Jornalismo, pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub), é 
pós-graduanda em História Sociedade e Cidadania e é graduanda de Direito. Cursa Direito, no Centro Universitário Iesb, em Brasília.
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O FUTURO DA 
ATIVIDADE DE RIG E OS 
JOVENS PROFISSIONAIS

MERCADO RIG

Os profissionais que ocupam posições de liderança em 
RIG estão mais jovens. Ao menos é isso o que revelam 
os dados do Anuário ORIGEM 2020, segundo o qual 
a idade média dos dirigentes da área despencou em 
consultorias e associações setoriais no último ano. Ao 
mesmo tempo, desde que os primeiros MBAs em Relações 
Governamentais foram lançados em 2015, cresce o 
número de pós-graduações e demais cursos direcionados 
para a área. Tudo isso nos faz perguntar: o que essas 
tendências nos indicam sobre o futuro da atividade e o 
que o mercado demanda dos jovens profissionais? 

O Anuário ORIGEM nos mostra a passagem de uma média 
de idade elevada das lideranças de RIG em 2019 - de 50,2 
e 58 anos em consultorias e associações, respectivamente 
- para uma média significativamente mais baixa em 
2020 - 42,7 e 47,85 anos. Embora não tenhamos dados 
anteriores a 2019, é razoável supor que essa tendência 
nas empresas começou antes, uma vez que seus dirigentes 
já se encontravam com uma média de 44,8 anos, em 2019, 
chegando a 43 anos em 2020.

Ainda segundo o anuário, percebe-se que as lideranças 
de até 39 anos já são mais numerosas que aquelas acima 
de 50 entre empresas, consultorias e advogados. Apenas 
nas associações - a despeito de ser o segmento com mais 
líderes na faixa até 29 anos (6,12%) - os mais sêniores 
(50+ anos) permanecem como grupo mais expressivo 
(48,98%). 

Se, por um lado, há um maior acesso de profissionais mais 
jovens às posições de liderança, por outro lado, isso não 
indica que há, necessariamente, flexibilidade quanto aos 

critérios de experiência. Afinal, os líderes com 20 anos ou 
mais de atuação em RIG ainda são mais numerosos que 
aqueles com menos de 5 anos de experiência, que por sua 
vez são minoria em todas as categorias. 

Todos os respondentes do anuário têm ao menos uma pós-
graduação ou MBA. Já a proficiência em língua inglesa varia 
de 83,67% em associações a 91,98% nas empresas, onde 
mais da metade dos dirigentes fala espanhol  (58,53%). Essa 
alta qualificação nos indica que os profissionais de perfil 
mais jovem alçados para os cargos de liderança no último 
ano (mais de 35% chegaram a esta posição entre 2019 e 
2020) compensaram a idade com elevada qualificação sem, 
entretanto, abrir mão da experiência. 

Pode-se dizer que os profissionais de RIG nunca tiveram 
à disposição tantos cursos voltados para sua área como 
agora. Diante de novas pós-graduações e MBAs e cursos de 
curta duração em Relações Governamentais, passando pela 
crescente oferta de cursos por instituições como Abrig, 
Aberje e outras, os profissionais se veem diante de opções 
que só se tornaram disponíveis em anos recentes. 

Como resultado, por um lado, deve aumentar o número de 
profissionais qualificados na medida em que a maior oferta 
de cursos atrai novos talentos; por outro lado, também 
são colocadas barreiras para a diversidade enquanto essa 
oferta, sobretudo de pós-graduações, ainda estiver restrita 
a instituições de custo elevado. 

As tendências observadas revelam um mercado que antes 
se ancorava na contratação de profissionais mais velhos, 

PÁVEL PEREIRA RÊGO 1  & NICHOLAS MORENO RODRIGUES 2
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1 Pável Pereira Rêgo Formado em Relações 
Internacionais pela USP com programa de 
mobilidade acadêmica em International Cultural 
Studies na Universidade de Aalborg/Dinamarca, 
Pável atua como Relações Institucionais 
da ABIQUIM. É coordenador-executivo da 
Comissão de Diálogo com a Comunidade da 
ABIQUIM, membro do Comitê Jovem e da 
Diretoria SP da ABRIG, colaborador do Profissão 
RelGov e gerente de Parcerias Institucionais do 
Rotaract Club Universidade Mackenzie.

OPORTUNIDADES PARA O JOVEM RIG
O Comitê Jovem da Abrig está finalizando a 
pesquisa “Perspectiva do mercado de trabalho para 
o jovem profissional de RIG”, que reúne dados sobre 
os profissionais da área em começo de carreira. Os 
dados preliminares da pesquisa, com lançamento 
previsto para o final do ano, sinalizam que os 
segmentos com mais oportunidades de contratação 
para 2021 são os de consultorias e entidades 
setoriais, com vagas para estagiários, assistentes, 
trainees e especialistas. 

com ampla rede de contatos e aprendizado obtidos com 
experiência prática numa atividade em processo de 
estruturação, mas que agora vem se abrindo a profissionais 
mais jovens com qualificações teóricas e acadêmicas que 
vêm surgindo de forma crescente. Esses fatores, aliados 
ao trabalho de imagem realizado por entidades como 
ABRIG e IRelGov, contribuem tanto para a consolidação e 
estruturação das RIG enquanto opção de carreira quanto 
para uma mudança de cultura nos locais de trabalho. 

Consequentemente, abre-se cada vez mais espaço para 
lideranças jovens e qualificadas que contribuem para o 
crescimento da atividade de RIG no Brasil. 

2 Nicholas Moreno Rodrigues 
Graduado em Ciências Sociais 

pela UFRJ. É analista de Relações 
Institucionais e Governamentais da 

Matchmaking Brazil, membro do 
Comitê Jovem e da Diretoria Regional 

da ABRIG RJ. Experiência como 
Pesquisador Júnior no Núcleo de 

Estudos sobre o Congresso (NECON 
– IESP/UERJ), com levantamento de 

dados e monitoramento de proposições 
em âmbito federal. Nicholas é 
ex-membro do GIS (Núcleo de 

Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial, vinculado ao 
Departamento de Ciência Política da UFRJ). Fez parte da Diretoria 

Regional da ABRIG no Rio de Janeiro em 2019.felis.
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NORDESTE E AS 
OPORTUNIDADES 
EM RIG

ABRIG REGIONAL

ENTREVISTA: VITOR PEDROZA1

O Diretor Regional Nordeste da ABRIG, Vitor Pedroza, 
assumiu o cargo em março de 2020, uma semana antes da 
decretação de pandemia da COVID-19 pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS. Nesta entrevista, ele conta 
como foi possível seguir com o trabalho de representação 
da entidade, apesar das restrições impostas pela situação 
adversa em todo o mundo e narra alguns desafios que os 
profissionais de RIG encontram em âmbito local.

Como você avalia o cenário de Relações Institucionais e 
Governamentais no Nordeste?

VITOR PEDROZA - Há quatro anos, moro no Nordeste, 
onde atuo como RIG em uma empresa com matriz no 
Ceará. Desde que passei a viver a realidade local, não paro 
de me surpreender positivamente com a grande força da 
região e com o potencial de crescimento da atividade, em 
diversos segmentos. 

Antes da pandemia, a projeção de crescimento do PIB 
dos estados do Nordeste era de 2,9%, em contraposição 
à projeção para o PIB brasileiro, que estava em 2,2%. 
Apesar dos efeitos negativos na economia mundial, muitas 

empresas nordestinas abriram capital na Bolsa ainda este 
ano e têm mantido um ritmo elevado de investimentos. 

Junto com este fortalecimento do setor industrial e do 
setor de comércio e serviços, em minha percepção, vem 
a reboque a necessidade de uma maior governança em 
assuntos públicos que gera um campo de atuação fértil para 
os profissionais de RIG. 

Quais são os maiores desafios da atividade na região?

VITOR PEDROZA - Um dos maiores desafios que percebo 
é a falta de conhecimento da atividade por profissionais 
que desempenham a função institucional sem se darem 
conta de que fazem isto. Tenho conversado com muitos 
executivos de federações da indústria, entidades de 
classe e associações diversas que não se percebem como 
profissionais de RIG e não adotam esta nomenclatura, 
acabando por não se profissionalizarem nessa área. 

Outro ponto que ainda é muito presente na cultura local é a 
personalização das relações entre público e privado. Muitas 
pessoas ainda confiam e se valem das relações pessoais 
para defender interesses privados, correndo o risco de 
incorrer em práticas vedadas pela Legislação Brasileira. 

Nesse sentido, temos trabalhado para fortalecer a 
importância da transparência neste tipo de relação com 
autoridades públicas, disseminando as boas práticas por 
meio de cursos de capacitação e troca de experiências 
entre colegas. 

“Nesse sentido, temos trabalhado 
para fortalecer a importância 
da transparência neste tipo de 
relação com autoridades públicas, 
disseminando as boas práticas por 
meio de cursos de capacitação e 
troca de experiências entre colegas”.



61

E
N

T
R

E
V

ISTA

RIG + Políticas Públicas

Quais foram as principais atividades Abrig 
Nordeste ao longo deste ano?

VITOR PEDROZA - Mesmo diante de medidas 
de distanciamento social rígidas, adotadas 
em diversos estados, foi possível a realização 
do 1º Webinar da Regional, que contou com 
a colaboração riquíssima de colegas com ampla 
experiência no trato com estados e municípios do 
Nordeste. Na ocasião, focamos nos desafios enfrentados 
pelos profissionais da área durante a pandemia da 
COVID-19.

Participamos de uma live com um escritório de 
investimentos falando sobre o cenário político da proposta 
de Reforma Tributária do Governo, com participação de 
investidores do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Com a mitigação das restrições, mas mantendo os 
cuidados recomendados, foi possível retomar as reuniões 
presenciais, permitindo que a ABRIG fosse apresentada 
ao Diretor do Departamento Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Ceará, Carlos Alberto Aragão de Oliveira 

e ao Diretor-Executivo da Associação das 
empresas Associação das Empresas do 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém – 

AECIPP, Ricardo Sabadia.

Quais são os próximos passos da Abrig Nordeste?

A partir do próximo ano, devemos focar na retomada das 
agendas institucionais presenciais, que ficou prejudicada 
com a pandemia e as restrições de viagem. A intenção da 
Diretoria Regional é engajar outros estados do Nordeste 
que não contam com muitos profissionais associados à 
ABRIG, promovendo o diálogo, a ética, a transparência e as 
boas práticas. 

Além disso, seguindo as diretrizes da atual gestão, vamos 
buscar ampliar cursos e oportunidades de capacitação para 
os profissionais locais. 

PLANO ESTRATÉGICO
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

ACOMPANHAMENTO DE TEMAS
DE INTERESSE NO LEGISLATIVO

E NO EXECUTIVO

ANÁLISE DE CONJUNTURA 
DE POSSÍVEIS CENÁRIOS

GESTÃO DE CRISE

contato@logosestratégia.com.br

PLANO ESTRATÉGICO
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

ACOMPANHAMENTO DE TEMAS
DE INTERESSE NO LEGISLATIVO

contato@logosestratégia.com.br

(61) 3551-2410

(61) 98400-4936

(61) 98595-1223

ANÁLISE DE CONJUNTURA 
DE POSSÍVEIS CENÁRIOS

(61) 3551-2410

(61) 98400-4936

(61) 98595-1223
SMDB 17, Lote 02, Casa A. Lago Sul

CEP: 71.680-170 – Brasília – DF

ACOMPANHAMENTO DE TEMAS
DE INTERESSE NO LEGISLATIVO

E NO EXECUTIVO

SMDB 17, Lote 02, Casa A. Lago SulSMDB 17, Lote 02, Casa A. Lago Sul
CEP: 71.680-170 – Brasília – DFCEP: 71.680-170 – Brasília – DF

WWW.logosestratégia.com.br

PLANO ESTRATÉGICO
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

WWW.logosestratégia.com.br

ESTRATÉGIAS FAZEM TODA A DIFERENÇA.

1 Vitor Pedroza é Advogado, Diretor Regional Nordeste da ABRIG e Vice-Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo 
da OAB/CE. Desde 2017 atua na área de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, sediado no Ceará, com atuação nos segmentos de 
Energia (GLP), Comunicação, Incorporação Imobiliária, Eletrodomésticos, Agropecuária, Alimentos e Bebidas.
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CONEXÕES: O LEGADO 
CENTRAL DA PANDEMIA
RIO GRANDE DO SUL E O PROTAGONISMO DO SETOR 
EMPRESARIAL EM RIG
JOAREZ JOSÉ PICCININI 1  

A pandemia de Covid-19 chegou de maneira 
avassaladora no mundo. Vivemos um ano baseado 
em incertezas e apreensões envolvendo a saúde da 
população e a economia global. Por outro lado, como de 
costume em momentos desafiadores, os aprendizados 
também vieram e, muitos deles, nos mostrando alertas 
fundamentais. É o caso da importância da atuação 
em rede e das conexões nos diferentes âmbitos, com 
o público e o privado, não apenas para a busca do 
crescimento, mas como forma de sobrevivência. 

Não é de hoje que compreendemos o valor de parcerias 
estruturadas. Digo isso com o olhar de quem acompanha 
de perto movimentos empresariais e em entidades. Nas 
Empresas Randon, já temos a cultura de atuar de forma 
conectada, seja com outras empresas, nas regiões onde 
estamos presentes, com startups ou com entidades, por 
exemplo. Na pandemia, isso não foi diferente. 

Por meio de uma ação liderada pela Embraer, 
juntamente com outras empresas, adaptamos uma de 
nossas unidades para a fabricação de válvulas para 
ventiladores pulmonares. Nessa linha, também nos 
unimos a empresa Marcopolo e ao Simecs (Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Caxias do Sul e Região) para a aquisição de 
respiradores mecânicos para a rede de saúde de Caxias 
do sul. E isso são apenas alguns exemplos de como a 
união, de fato, faz a força. 

Neste momento, em que planos e políticas públicas 
para o pós-pandemia são improteláveis, a solução não 

é simples, mas é possível, se estruturada e alicerçada 
no conceito de conexões e parcerias. Temos excelentes 
exemplos de conduções da crise Covid-19 em companhias, 
que implementaram ações de saúde e segurança para 
cuidar de suas pessoas e da comunidade, além de 
estratégias que contribuíram para a continuidade das 
operações. De forma geral, é necessário intensificar a 
agenda público-privada para a atual fase pandêmica.  

O fato é que o fortalecimento de iniciativas conjuntas, 
que miram um mesmo objetivo, que se apoiam e lançam 
olhar para a comunidade, é o principal aprendizado que 
vamos levar de tudo o que passamos e o que ainda estamos 
vivendo. Mais do que nunca, não teremos aptidão, e nem 
forças, para caminhar isoladamente. Precisamos somar 
boas ideias, multiplicar o que vem dando certo e diminuir 
as distâncias e o individualismo. 
Esse é o legado central de uma era 
que jamais esqueceremos. 

ABRIG REGIONAL

1 Joarez José Piccinini é diretor 
superintendente de serviços financeiros 
e relações institucionais das empresas 
Randon

Luciana Franco Goelzer é Diretora 
Regional da Abrig no Rio Grande do Sul
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UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
INOVADORA E COMPETITIVA É 
CONSTRUÍDA COM 
INTEGRIDADE 
E TRANSPARÊNCIA

O Grupo FarmaBrasil tem
 o propósito de elaborar e implementar 

políticas que contribuam para o 
desenvolvimento e competitividade do setor 

farmacêutico nacional, da sociedade e do Brasil. 
Reafirmando sempre o compromisso 

com a integridade e compliance do setor. 

Acesse nossa Política de Transparência 
em www.grupofarmabrasil.com.br
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Este ano de 2020 foi com certeza atípico e exigiu de 
todos um esforço sem igual!

Contudo, nós da ABRIG teremos em 2021 que unir forças 
e competências em prol das atividades de RIG, de forma 
a atingir seu marco regulatório e assim envolver cada 
vez mais o poder público em conjunto com as entidades 
de classe e a sociedade civil e desta forma melhorar 
continuamente as práticas no relacionamento entre o 
público e o privado, contribuindo desta maneira para o 
desenvolvimento que todos queremos para o Brasil. 
Na diretoria regional do Interior de SP, tendo como eixo 
a região metropolitana de Campinas, no decorrer deste 
ano, conseguimos desenvolver uma ampla divulgação 
dos objetivos da ABRIG junto às principais entidades de 
classe, lideranças empresariais e o poder público.

A estratégia foi disseminar as atividades de RIG junto 
a liderança da AGEMCAMP – (Agência Metropolitana 
de Campinas) reunindo 20 Prefeituras Municipais, na 
pessoa de seu diretor executivo Dr. Antonio Carlos 
Sacilotto, seguido por um conjunto de apresentações e 
reuniões institucionais trabalhando para que pessoas 
representativas de Campinas, no âmbito do Judiciário, 
TRT, Executivo e Legislativo municipal, Segurança 
Pública, Reitores de Universidades, Veículos de 
Comunicação e dirigentes de Entidades locais atuantes, 
tomassem conhecimento da ABRIG e as práticas de RIG.

Neste contexto, conseguimos finalizar 2020 realizando 
uma sequência de agendas e reuniões, onde em 15/10/20 
foi celebrado também um Termo de Cooperação 

institucional com a CCCER (Câmara de Comércio Exterior 
de Campinas e Região), na pessoa de seu presidente, 
Dr. Márcio Barbado, sendo este termo um marco a ser 
seguido para as demais entidades com a finalidade de cada 
vez mais ampliar as práticas de RIG, conquistando assim 
novos associados para a ABRIG e difundindo também as 
importantes práticas das demais entidades de classe em 
seus setores de atuação, contribuindo para o crescimento 
de toda a nação.

Destaco também que em conjunto com a diretoria regional 
de São Paulo, na pessoa do seu diretor Rafael Bernardi e o 
diretor da ABRIG Roberto Sallum, organizamos uma visita 
na FIESP, onde a presidente Carol Venuto, foi recebida 
pelo presidente da FIESP Dr. Paulo Skaf em 16/10/20, 
momento importante para a ABRIG unir esforços em prol 
das pautas nas atividades de RIG em seus diversos setores 
da Indústria no Brasil.

Finalizando, fico muito alegre e satisfeito com as pautas 
de trabalho que tivemos em 2020, com representantes 
de entidades de classe, autoridades e também sociedade 
civil aqui da região de Campinas, em diversas reuniões 
realizadas tive a alegria de perceber que estamos 
caminhando cada vez mais para um diálogo aberto, 
transparente, de forma que cidadãos, sociedade civil 
organizada, empresas privadas e obviamente o poder 
público, possam cada vez mais se comunicar e gerar 
entendimento e diálogo de forma transparente.
Parabéns para todos os profissionais de RIG pela sua 
dedicação, competência e engajamento em prol do Brasil 
que todos sonhamos! 

REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS A FORÇA 
DO INTERIOR DE SP
JOSÉ EDUARDO D. CAMARGO 1

1 José Eduardo Camargo Administrador de empresas, Vice presidente de relações institucionais da Câmara de 
Comércio Exterior de Campinas e Região, Diretor do IBL ( Instituto Brasileiro de Líderes), Diretor regional da 
ABRIG ( Interior de SP) e Campinas, Membro do CNDA ( Conselho Nacional de defesa ambiental), Foi diretor no 
DEMPI / FIESP, Foi diretor de relações institucionais da APARH ( associação Paulista de Administração em Recursos 
Humanos), membro fundador do GEAC ( Grupo dos empresários e cidadãos amigos da criança de Campinas, 
Consultor em Relações Institucionais e Governamentais.
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Em setembro de 2020 a ALESP - Assembleia Legislativa 
de São Paulo, ineditamente, aprovou a criação do Código 
Paulista de Defesa do Empreendedor com validade para 
todo o Estado de São Paulo.

A iniciativa partiu de alguns Deputados, dentre eles o 
Deputado Estadual Sérgio Victor (Novo), cujo objetivo é 
preservar o ambiente de negócios, bem como facilitá-lo na 
interação com Poder Público.

Como já é de conhecimento, a abertura de um negócio 
no Brasil é burocrática e morosa, onde muitas vezes o 
processo de constituição e validação pode levar anos 
até a obtenção total de todas as certificações e alvarás 
específicos.

Foi pensando nesta dificuldade que deputados, da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, impulsionaram a 
proposição legislativa no sentido de criar um Código 
específico para o empreendedor e que ajudasse na 
interação com Poder Público, principalmente na obtenção 
de alvarás e permissões de funcionamento. Além disso, 
o Código também trata de questões específicas sobre 
fiscalização de empreendimentos e das atividades 
econômicas.

Uma das grandes mudanças foi a agilidade de prazo para 
início de uma atividade empresarial, notadamente aquelas 
de médio e alto risco. Isto quer dizer que os empresários, 
após o prazo de 60 dias do seu pedido de licenciamento 
e que não houver resposta do Poder Público, poderão 
iniciar suas atividades de forma provisória até a liberação 
completa da atividade. 

Tratou-se de um grande 
avanço na liberdade 
econômica e um alívio 
para empresários e 
empreendedores que 
desejam projetar seus 
negócios no Estado mais 
pujante e populoso do 
Brasil. 

No entanto, o Poder 
Executivo, por sua 
vez, entendeu que o 
projeto não atendia as 
necessidades do Estado, 
cujo texto foi vetado 
na integralidade para 
surpresa e desagrado de setores e entidades empresariais.

Ao final do último mês, a Federação do Comércio de Bens 
e de Serviços do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) 
enviou um ofício à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJR) da Alesp pedindo a derrubada do 
veto integral por considerar um retrocesso no processo 
democrático paulista, uma vez que a proposição é 
carregada de inovações e um enorme avança para 
atividade econômica no Estado paulista.

Se derrubado o veto, esperamos que a nova diretiva sirva 
de impulsionamento para que outros Estados também 
modulem e facilitem o ambiente empresarial. Quem ganha 
somos nós!! 

CÓDIGO DE DEFESA 
DO EMPREENDEDOR  
EM SÃO PAULO

ABRIG REGIONAL

RAFAEL BERNARDI 1

1 Rafael Bernardi é sócio-fundador do Bernardi Advogados, apaixonado por políticas públicas e está Diretor Regional 
de SP da ABRIG – Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais.
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ABRIG e ABNT
apresentam guia

para atividade
de RIG

A Abrig deu mais um importante passo rumo à regulamentação das 
Relações Institucionais e Governamentais e na direção de uma 
atividade cada vez mais transparente, acessível e democrática.
A ABRIG e a ABNT lançaram um guia de Práticas Recomendadas para a 
atividade de RIG. O documento é um Guia de Boas Práticas para os 
profissionais que atuam em RIG e teve como referência os documentos 
oficiais cedidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), além de grupos de outros países e da própria Abrig. 

(61) 3327-0731 |  99690-2919 contato@abrig.org.br
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O PAPEL DAS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E 
GOVERNAMENTAIS  
NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ABRIG REGIONAL

FILIPPO SCELZA  1

Talvez não haja, em todo o território nacional, uma 
localidade que represente tanto o Brasil quanto o Rio 
de Janeiro. Com toda sua diversidade, complexidades, 
particularidades e qualidades, o Rio desponta, 
historicamente, como uma região que agrega pessoas, 
culturas, etnias e pensamentos, os quais, por sua vez, 
se difundem, quase que de modo constante, por todo o 
país; o próprio fato de termos sido, até o século passado, 
o centro político e econômico, concede, ainda, ao Rio de 
Janeiro, uma importante capacidade de reverberação 
das ações aqui desempenhadas, sejam elas positivas ou 
negativas.

Nos últimos anos, é público e notório a série de 
dificuldades que o Estado do Rio de Janeiro vem 
enfrentando, nas mais diversas áreas. Economicamente, 

a região vem perdendo, gradativamente, competitividade 
e espaço na participação do PIB nacional; socialmente, 
os índices de educação, segurança pública e saúde, 
ainda, estão longe dos ideais – e tanto almejados pela 
população –; politicamente e administrativamente, os 
desgastes institucionais ocorridos por conta das crises 
de cunho fiscal, moral e gerencial, iniciada em 2015 e 
agravadas pela Pandemia de COVID-19, repercutem 
intensamente, gerando uma sensação de descolamento 
e falta de alinhamento entre os atores. Acrescenta-se, 
ainda, o traumático processo de impeachment, em curso, 
do Governador do Estado, trazendo à tona suspeitas de 
irregularidades e fraudes nos procedimentos licitatórios 
públicos, muito conhecidos pela população fluminense.

Mas se o diagnóstico das dificuldades que se apresentam 
é duro, faz-se imprescindível, em contrapartida, destacar, 
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1 Filippo Scelza é Diretor Regional da ABRIG. Mestre em Administração Pública (Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas – Fundação Getúlio Vargas / Università Degli Studi di Bergamo); Especialista em 
Administração Pública (Fundação Getúlio Vargas); Advogado (OAB/RJ 183.688); Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais (Universidade Federal do Rio de Janeiro);

também, os diversos aspectos positivos e potencialidades 
que o Rio de Janeiro apresenta. Trata-se de um Estado 
territorialmente pequeno, do tamanho da Dinamarca, 
responsável por, aproximadamente, 10% do Produto 
Interno Bruto nacional. O Rio se destaca por seus diversos 
centros de pesquisa e inovação, nas mais diversas 
áreas do conhecimento, como energia, biotecnologia, 
agropecuária, tecnologia da informação entre outros; 
possui um posicionamento estratégico na logística 
nacional e uma base industrial diversificada e madura. Se 
a estrutura de mercado do Estado é forte, o mesmo pode-
se dizer do seu tecido social, cultural e político. A força 
da representatividade do Estado no cenário nacional e 
internacional é indiscutível. Temos, portanto, uma grande 
responsabilidade, que é a de transformar – para melhor! – 
a “vitrine” do nosso país.

E diante de todo este complexo e ambíguo panorama, 
no qual problemas e soluções convivem em uma espécie 
de “caldeirão cultural”, a importância do profissional 
de Relações Institucionais e Governamentais se faz 
fundamental para a retomada do crescimento político, 
econômico e social do Rio de Janeiro. Com tantas 
potencialidades e tantos atores de peso, o Rio se 
apresenta como um constante desafio a ser trabalhado 

e aprimorado. São incontáveis as possibilidades que se 
desenham, e a elaboração de pautas públicas transparentes 
e comprometidas com o desenvolvimento econômico, 
social e ambiental, bem como a abertura e manutenção 
de canais e diálogos institucionais éticos devem estar na 
ordem do dia.

Para isso, a construção de uma grande parceria, articulada 
sobre a ideia da cooperação constante entre a sociedade 
civil, as entidades de mercado, a academia e o governo, 
só pode ser viabilizada, com eficácia, através do trabalho 
desempenhado pelo profissional de Relações Institucionais 
e Governamentais; somos, em última análise, agentes 
promotores de políticas públicas, e como tal possuímos um 
papel fundamental na retomada do crescimento do Rio de 
Janeiro.

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais do Rio de Janeiro, atenta à importância 
estratégica do nosso segmento, vem buscando, 
constantemente – e mesmo diante de todas as dificuldades 
impostas pelo “novo normal” –, fomentar e incrementar 
ações que contribuam com a construção de uma aliança 
entre os atores aqui presentes. A retomada do crescimento 
do Estado do Rio de Janeiro passa, necessariamente, pelo 
amadurecimento do diálogo democrático e pela defesa 
transparente dos interesses. 
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A PRESENÇA DA 
MULHER EM RIG

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: FRANCINE MOOR 1

Profissional da área há 8 anos, Francine Moor concluiu 
há pouco o mestrado em Poder Legislativo e assumiu o 
Comitê Abrig Mulher seguindo o propósito de acolher 
as profissionais da área e de ampliar o debate sobre as 
persistentes desigualdades de gênero no ambiente político.

Apresente Comitê Mulher ABRIG e conte sobre o que foi 
feito este ano.

MOOR - O Comitê Abrig Mulher foi criado em 2019 
com a proposta central de ser espaço de acolhida para 
as mulheres profissionais da área, para que o ambiente 
de RIG seja de fato simpático à presença das mulheres. 
Quando assumi, em julho deste ano, dei seguimento ao 
trabalho da coordenadora anterior, nossa atual presidente, 
Carolina Venuto. A primeira ação é manter contato com 
as integrantes através do grupo de Whatsapp. Todas as 
associadas da Abrig são convidadas a participar e já somos 

72 mulheres. Outra ação bem importante é mapear as
posições que elas ocupam e os temas nos quais elas são 
especialistas. Essas informações são úteis para possíveis 
indicações de recolocação e para a Abrig e outras 
organizações que buscam profissionais para abordar os mais 
variados temas em eventos e debates.

Ainda é comum ter eventos sem uma mulher entre os 
debatedores?

MOOR - Essa é uma questão bem simbólica. Se olharmos 
para os convites dos eventos da área há cerca de 5 anos, 
talvez até menos, era muito raro ver uma mulher entre os 
debatedores. Hoje isso causa desconforto. Os organizadores 
estão sendo chamados para esse questionamento 
permanentemente. Infelizmente, como o nível de exigência 
delas com a qualidade tende a ser maior, acabam expondo 
menos seu trabalho e suas opiniões. Mas isso também vem 
mudando. Hoje, é muito raro ver um evento sem mulheres e 
é muito raro não termos mulheres dispostas a participar.

Como está a relação das mulheres de RIG com o ambiente 
político?

MOOR - É importante lembrar que as mulheres entraram 
tardiamente em todas as áreas de trabalho e não foi 
diferente no ambiente político e na área de RIG. Podemos 
dizer que o ambiente político foi criado pelos homens e para 
os homens. Então ela ainda se sente deslocada, como
uma imigrante naquele lugar. Tudo isso é muito forte, porque 
a mulher profissional tem que provar mais sua capacidade, 
mostrar que pode estar ali, assim como os homens podem. 
Estudos apontam que uma mulher precisa se esforçar 

“Antigamente, as mulheres que 
passavam a ocupar espaços 
masculinos tendiam a repetir 
comportamentos masculinos. 
Hoje, elas começam a construir 
referências femininas”.



71

E
N

T
R

E
V

ISTA

RIG + Políticas Públicas

30% mais que um homem para estar na mesma posição, 
porque ela provavelmente será mais questionada e 
enfrentará barreiras cuja existência ele provavelmente 
ignora. Sabemos que a área de RIG depende muito de 
comunicação, e essa é uma área de grande capacidade das 
mulheres, então acredito que, ao ganharem confiança, elas
irão avançar com mais segurança. 

Tem uma realidade que venho observando que é muito 
interessante. Antigamente, as mulheres que passavam 
a ocupar espaços masculinos tendiam a repetir 
comportamentos masculinos. Hoje, elas começam a 
construir referências femininas. Isso vai das roupas até 
as estratégias utilizadas na profissão, passando pelo 
relacionamento com os colegas da área. 

Acho que essa é a grande revolução. Mesmo o modelo de 
profissional de sucesso começa a ser questionado. Ganhar 
muito, ser muitíssimo bem relacionado e não ter tempo 
para a vida pessoal, por exemplo, não tem estado no topo 
das preferências feminina..

Na prática de RIG, há diferença de atuação dos homens e 
das mulheres?

MOOR - Temos observado, e também esse é um dos 
resultados da minha tese de mestrado, que elas usam 
algumas estratégias diferentes das que os homens usam. 
Normalmente, elas não abordam o tomador de decisão 

diretamente. Elas se preparam muito sobre o tema, 
falam com o responsável técnico e depois chegam no 
parlamentar, só para resolver a questão. Por isso, também 
costumam ser muito consultadas sobre questões técnicas 
dos temas que apresentam. Mas, no geral, essas diferenças 
não são exatamente motivadas por opção das mulheres. 
Muitas condições do meio fazem com que ela defina as 
melhores formas de atuar. O assédio ou a importunação 
são questões muito difíceis para as mulheres. Acontecem 
com frequência assustadora e acabam fazendo com que a 
mulher não possa utilizar todas as ferramentas disponíveis 
para um profissional de RIG. Veja que dificilmente uma 
profissional vai sozinha para uma reunião no gabinete de 
um tomador de decisão, principalmente do Legislativo. 
Ela tende a ir com um colega ou com um parceiro. Então, 
ela não vai sozinha, enquanto o homem vai. Depois, se 
esse assunto se alonga, pode acontecer o convite para 
um jantar ou uma cerveja. E essa relação informal é muito 
valiosa para a área de RIG. Mas a mulher tem muito mais 
dificuldades em aceitar. Então ela precisa ser muito mais 
objetiva e técnica. O que também é um ponto positivo 
Basta ver que o número de mulheres na área cresce a cada 
ano. 

O importante é revelarmos as diferenças e buscarmos 
um ambiente seguro de atuação das mulheres. Isso é 
fundamental para todos e será muito positivo para os 
homens também.

O Comitê defende cotas?

MOOR - O que já ficou definido é que nós defendemos 
as cotas na ABRIG. Fizemos a solicitação para o Comitê 
de Compliance para que as próximas chapas tenham um 
número mínimo de 30% de mulheres na diretoria.

Quais as próximas metas?

MOOR - Criamos coordenações temáticas dentro do 
Comitê para avançarmos no debate e na construção de 
ações. A Coordenação do Programa de Mentoria já está 
em plena atividade, com o atendimento de 9 mentoradas a 
partir da disponibilidade de 8 mentoras. As mentoradas da
primeira edição são do Comitê Jovem e as mentoras, 
do nosso comitê. O resultado é excelente! Também já 
começamos a desenvolver ações muito positivas nas 
coordenações de Eventos e Parcerias; Banco de Currículos 
e Conteúdo; e de Políticas Públicas. O envolvimento das
associadas que integram o Comitê cresce cada vez mais 
e é de altíssimo nível. Tenho certeza de que ainda vamos 
produzir muito, sempre em consonância com os propósitos 
da Abrig e em benefício da atividade. 

1 Francine Moor é Coordenadora do Comitê Abrig Mulher. Mestre em Poder Legislativo pelo Cefor, especialista em Ciência Política pela UNB, e 
graduada em Jornalismo. Atua em RIG, em consultoria própria - Logos Estratégia - há 8 anos.  Antes disso, trabalhou na Câmara dos Deputados, 
no Ministério do Esporte e em empresas jornalísticas no Rio Grande do Sul.
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2020 FOI O  
ANO DA SAÚDE

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: NEWTON GALVÃO 1

Num ano onde o que mais se falou foi em saúde, veja os 
trabalhos e propostas do Comitê de Saúde ABRIG em 
2020 e para o próximo ano, através de Newton Galvão

Como anda o cronograma de atividades do Comitê e 
quais as perspectivas para 2021? 

GALVÃO - Este ano promovemos vários webinars 
relevantes e, em 2021, pretendemos trazer cursos e 
eventos.

Qual o propósito do comitê?

GALVÃO - O comitê reúne profissionais de RIG da área 
de saúde, que atuam no setor público, em hospitais, em 
farmacêuticas, em associações e em consultorias. Nossa 
intenção é promover eventos que enriqueçam o repertório 
desses profissionais, e trazer os assuntos mais relevantes 
do setor para serem discutidos. Uma pesquisa mostra que 
a área da Saúde é o setor da economia que mais emprega 
profissionais de RIG. Queremos oferecer cursos para os 
profissionais que queiram atuar nessa área, ou pelo menos 
conhecer um pouco mais os temas de Saúde.

Este ano falamos sobre temas como pesquisas clínicas, 
vacinas e tratamento de câncer após a pandemia atual.

Qual a sugestão a quem é RIG ligado à área da saúde.  
Quais as coordenadas?

GALVÃO - Estamos vivendo um momento de grandes 
transformações na Saúde em todo o mundo e o Brasil não é 
exceção. Há a pandemia, o repensar onde se deve fabricar os 
principais insumos, a grande velocidade com que a ciência traz 
novos tratamentos, a modernização das agências reguladoras 
e muito mais. Também o Ministério da Saúde no Brasil 
tem sofrido grandes mudanças e nós profissionais de RIG 
temos que prestar muita atenção neste novo ambiente para 
sabermos nos posicionar. Nós que produzimos e vendemos 
equipamentos, medicamentos, que somos as associações, que 
representamos os hospitais e os planos de saúde, temos que 
estar muito atentos aos movimentos e planejarmos como nós 
vamos fazer a nossa parte e trazer valor.

O que deveria ser assunto de Estado, em vez de ser assunto 
de governo?

GALVÃO - Vacinação, PDPs, políticas de nutrição hospitalar, 
cuidado com os doentes renais crônicos, diabetes, pressão 
alta, asma são exemplos de enfermidades, de programas e de 
políticas que tem que ser de estado, contínuas, previsíveis, 
e garantidas pelo governo. É muito ruim para o brasileiro 
quando se altera uma política pública que trata de um tema 
importante desses porque mudou a prioridade no orçamento 
ou para acomodar um outro programa menos importante. 
Somente a segurança da continuidade e respeito às regras 
estabelecidas com a sociedade, médicos, fabricantes e 
pacientes poderá dar a resposta necessária à população e 
trazer os tratamentos dessas e outras enfermidades a curto, 
médio e longo prazo para todo o conjunto da sociedade. 
Outro tema importante é o diálogo constante, produtivo e 
ético entre os órgãos ligados à Saúde no governo e sociedade 
brasileira, como associações de classe, de pacientes, indústria, 
comércio e a saúde suplementar. Sem esse diálogo constante 
aberto e transparente nada funcionará bem. Hoje esse 
diálogo com o Ministério da Saúde poderia melhorar em 
diversas áreas e um diálogo ruim reflete de forma negativa 

em resultados, trazendo insegurança 
para as empresas investirem no Brasil, 
para os pacientes terem garantidos 
seus direitos e na interlocução com a 
sociedade. 

“Uma pesquisa mostra que a área 
da Saúde é o setor da economia que 
mais emprega profissionais de RIG”.

1 Newton Galvão  Profissional de Relações Institucionais, com 36 anos de experiência em empresas líderes, nas áreas de Comunicação Externa 
e Interna, Relações Governamentais, Assuntos Regulatórios, Associações de Classe, Gerenciamento de Crises e Responsabilidade Social 
Corporativa, com atuação no Brasil e na América Latina. Já teve passagem por empresas como Fresenius-Kabi (atual), Whirlpool, GE, Syngenta e 
Kraft Foods (do grupo Philip Morris).
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ENTREVISTA: DEPUTADA SILVIA CRISTINA

Participamos de um projeto de repaginagem do Sistema 
Único de Saúde, uma atualização pois sabemos que o SUS 
é bom, mas preciso melhorar. A dificuldade que tivemos, 
este ano, foi a entrada e saída de muitos Ministros. Um 
trabalho fantástico de um grupo ao longo de 6 meses, 
onde ouvimos associações, defensoria, entidades 
privadas, entidades públicas e 3º Setor.

Com relação ao câncer, há dois quesitos bem 
importantes que foram aprovados: a lei dos 30 dias 
para o diagnóstico(Lei 13.896) e dos 60 dias para o 
tratamento(Lei 12.732). Agora estamos lutando para a 
químio oral(PL 6.330).

Creio que, a partir do ano que vem, teremos de 
trabalhar dobrado, senão triplicado. Por que? Veja que 
há uma média de 300 mil mamografias/ano e em 2020 
estamos na casa de 85 mil, porque a pandemia fez 
com que essas mulheres se afastassem e não fizessem 
esse acompanhamento. Em muitos casos até cirurgias 
deixaram de ser realizadas por causa desse processo. 
Temos um ano atípico, em que se agravou tanto na 
prevenção quanto no próprio tratamento, já que muitos 
pacientes não compareceram por medo. Nem o governo 
estava preparado para receber esses pacientes com 
câncer. Agora é recuperar o tempo perdido, ainda no 
tempo de pandemia e fazer com que o ano que vem seja 
para devolver a dignidade e o tratamento específico. A 
pandemia vai passar, mas o câncer não.

Através de uma emenda eu consegui trazer à região 
de Ji-Paraná, em Rondônia, um Centro de Prevenção e 
Diagnóstico de Câncer, um recurso que ficou disponível 
dia 26/12/19, período que é de 
chuvas, é o inverno amazônico. Logo 
que isso passou nós começamos 
a construir.  Aloquei o recurso 
direto na Fundação Pio XII, a 
mantenedora do Hospital do 
Amor. Eles já têm uma 
unidade de tratamento 
em Porto Velho, mas 
ainda não tínhamos 
a prevenção, só 

tínhamos a Casa Rosa que é de prevenção ao câncer 
de mama. Com esta unidade poderemos acrescentar a 
detecção de câncer de colo, de próstata e de pele. Depois 
virão outras especialidades. Então como eu aloquei direto 
na mantenedora, nós conseguimos fazer isso mais rápido. 
Daí já fizemos as fundações e erguemos a estrutura. 
Agora, com a volta das chuvas, basta levantar parede 
e fazer a parte interna. Vamos concluir no prazo de 9 
meses. E esse atendimento será 100% SUS e gratuito. 
Vamos conseguir trazer ainda estrutura de tomografia e 
ressonância, que só há na capital, Porto Velho. São 400km 
de ida e outros 400km de volta.

Importante frisar: o SUS é viável e temos que lutar 
para melhorar o sistema cada vez mais. É importante 
este trabalho da ABRIG. Através de vocês eu estive em 
Barcelona, vendo como é feito o trabalho de prevenção ao 
câncer por lá. Essa interação com o 3º Setor é muitíssimo 
importante para nós. Nossa parceria é fundamental, 
até porque eu não quero finalizar este ano sem a 
aprovação do projeto da químio oral. Nós temos pressa, 
nesse momento em que as pessoas ficam em casa, essa 
dignidade que a gente pode dar a tantos fazerem seus 
tratamentos no seio das suas casas, é muito importante. 



74

EN
T

R
EV

IS
TA

RIG + Políticas Públicas

COMPLIANCE E RIG: AS 
OPORTUNIDADES E OS 
NOVOS PARADIGMAS

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: DANIEL MAJZOUB 1

O que você acha sobre a possibilidade de criar um 
Tribunal de Compliance dentro associação? O advogado 
Daniel Majzoub, do Comitê de Compliance, porque essa é 
a regra

Como foram os trabalhos do Comitê de Compliance 
neste ano de pandemia?

MAJZOUB - Compliance trata da parte reputacional de 
uma organização. Parte do princípio de que a reputação 
é um dos maiores ativos da instituição. É um ativo que 
demora muito tempo para se construir. É um trabalho 

penoso, mas é um ativo bastante frágil, que pode ser levado 
por água abaixo num estalar de dedos, por conta de um 
desvio de conduta, ou atitude que não seja condizente 
com as melhores práticas do mercado. No nosso caso, na 
ABRIG, é uma associação de profissionais que defendem 
a lisura nas relações institucionais governamentais, 
buscando sempre o diálogo entre o público e o privado, 
transformar divergências em convergências, sempre de 
forma lícita, transparente, pautada na ética e moral. Essa 
tem sido questão preponderante da nossa Presidente. 
Queremos que a ABRIG sirva como “case” de sucesso, 
de como se aplicar as diretrizes e regras do compliance. 
O que tentamos desenvolver dentro da associação é 
desenvolver uma cultura de compliance, não simplesmente 

um regramento interno, que deve fazer parte das 
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práticas de todos associados. O “X” da questão é cultura. 
Cultura é a prática reiterada de determinados hábitos, 
por um determinado grupo. Só vai ficar arraigada entre 
nós, se começar a praticar já, senão ela vai ficar sem raiz. 
Tem que gerar essa raiz, senão a árvore tomba. Por isso 
tem que começar a praticar agora, para alcançar as metas 
propostas no futuro. A ABRIG, como instituição séria 
e eficaz, tem papel preponderante de reconhecimento 
nacional e respalda tanto de forma curricular, quanto 
profissional, aqueles que dela  
fazem parte.

Foi um ano desafiador. Muita coisa boa aconteceu. 
Por exemplo: o período foi um catalizador do trabalho 
remoto, via ferramentas de comunicação à distância. 
Com isso se tem um ganho de tempo. Não tem muita 
conversa fiada: abre a câmera e já começa. Por outro 
lado se perde um pouco em capacidade de comunicação 
e comunicação é uma ferramenta importante para 
profissionais de RIG. Mais de 80% da comunicação não é 
feita somente com linguagem oral; linguagem corporal é 
muito importante. Isso perdemos.

O relacionamento com parlamentares e os parlamentos, 
com as casas decisórias, com quem decide, isso gerou 
um grande desafio. A implementação de uma política de 
compliance, arraigada dentro da empresa, é fundamental.

Quais metas alcançadas este ano e o que ficou faltando?

MAJZOUB - Estamos trabalhando em um código 
de compliance e este código terá um alinhamento 
capitular com a legislação que trata da privacidade de 
dados, à LGPD. Esse é o nosso grande desafio.

A chegada da LGPD é fundamental?

MAJZOUB - É preponderante por vários motivos. 
Primeiro pela ambição brasileira de se equiparar em 
patamares internacionais, como um país que tem respeito 
pelas liberdades e garantias individuais. Avançamos nos 
nossos ditames constitucionais e nos colocamos perante 
o mundo como um país onde existem salvaguardas para 
troca de informações. É pré-requisito para ingresso 
na OCDE, por exemplo. Isso também reflete no campo 
privado. Empresas que têm filiais aqui no Brasil, empresas 
que transacionam com o Brasil, terão uma segurança 
maior, gera mais mercado, gera mais investimento e 
segurança para esse investimento no território brasileiro.
São duas coisas basilares: primeiro que tenha uma lei, 
temos a LGPD e segundo que existe uma instituição 
apolítica no controle disso, temos a Autoridade Nacional 
da Proteção de Dados. O Brasil está no rumo certo.

Qual a pauta de agendas do Comitê de Compliance  
para 2021?

MAJZOUB - A gente vai ter sedimentado toda nossa 
política de compliance, estamos negociando com a 
Presidente a instituição de um Tribunal de Compliance, 
para julgar eventuais desvios de conduta, para 
analisar os casos encaminhados pelo Comitê de Ética 
e esse tribunal tem elencadas as penalidades a serem 
aplicadas, que vai desde uma simples notificação 
contra a conduta considerada inadequada, até a pena 
máxima, que é a exclusão dos quadros da ABRIG. O 
tribunal é multisetorial, não se resume ao comitê. 
Envolve a área jurídica, envolve a comissão de ética e 
o compliance. Claro que envolve a direção, pois sem o 
comprometimento o programa não funciona. Fico muito 
feliz, que nossa Presidente comprou essa ideia e vestiu a 
camisa, de que a atividade do lobby anda de braços dados 
com o compliance. Não existe atividade de RIG se, desde 
os primeiros passos, ela não estiver comprometida com o 
compliance. São duas matérias indissociáveis. 

“Foi um ano desafiador. Muita coisa boa 
aconteceu. Por exemplo: o período foi 
um catalizador do trabalho remoto, via 
ferramentas de comunicação à distância. 
Com isso se tem um ganho de tempo”.

1 Daniel Majzoub Profissional certificado em privacidade de informação no Direito estadunidense e europeu (GDPR), Especialista dinâmico em 
análise de dados aplicados a assuntos governamentais e conformidade regulamentar para os setores financeiro, de TI e de saúde. Profissional 
certificado internacionalmente em Compliance e Ética (CCEP-I) com experiência em due diligence de integridade & CRA para promover ESG 
(Meio Ambiente, Social e Governança) em operações de fusões e aquisições e turnaround. Advogado Empresarial com histórico substancial de 
prática jurídica em litígios cíveis e criminais, como crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos.
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CONECTIVIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO 
NO BRASIL

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: GUSTAVO CEZÁRIO 1

Tudo que tem a letra “e” mais um tracinho ao lado, depende 
de logística e o Brasil tem, desde sempre uma mega 
empresa do setor, estatal, que vai à privatização. Nosso 
Comitê de e-Business está de olho nesse processo

Quais as recentes atividades do Comitê de e-Business?

CEZÁRIO - O Comitê foi criado em 14 de Julho deste ano 
e nossa primeira reunião aconteceu em 4 de Setembro. 
Esse comitê nasce com duas expectativas: acompanhar 
o organismo internacional do qual a gente faz parte, a 
UPU - União Postal Universal, ao mesmo tempo em que 
traz a discussão digital como um todo. O grande desafio do 
comitê é gerar diálogos e transparência sobre o digital no 
Brasil. Por exemplo: hoje existe um grande debate sobre o 
5G, extremamente politizado, ideologizado. O que a gente 
tenta fazer é trazer as duas partes e escutar a posição de 
ambas, junto a parlamentares e representantes do governo 
federal. É ser ponte entre essas partes.

Também tratamos do contexto digital da Amazônia; 
sobre privatização dos Correios e as questões do e-Post, 
e-Business, e-Commerce e avançamos alguns referenciais 
na linha do e-Government.

Como ficou o cronograma 2020 do comitê?

CEZÁRIO - Teve início com esse evento da 
Amazônia Conectada, também fizemos ponte 
no evento da ABRIG  com o Correio Brasiliense, 
conseguindo bons espaço no jornal, tentando 
trazer parceiros para próximo da ABRIG. 

Promovemos eventos de captação de novos parceiros 
para a associação. Tivemos o encontro da UPU, ampliando 
o entendimento de como essa organização das uniões 
postais agrega valor ao associado da ABRIG. Tentamos 
trazer mais gente para dentro e tivemos uma forte 
discussão de compliance, inclusive para melhor definir as 
formas de fazer o financiamento dos comitês e mobilizar o 
setor privado para financiar isso.
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Como colocar em prática as decisões do Amazônia 
Conectada?

CEZÁRIO - Antigamente se precisava de grandes antenas 
para transportar esse conteúdo. Hoje temos muita 
coisa cabeada no Brasil, inclusive na região Amazônica, 
mas a grande solução é a conexão via satélite e agora 
temos a conexão 5G. Empresas como a Huawei, que 
está interessada em investir no Brasil. Precisamos de 
um marco regulatório que entenda a especificidade 
dessa localização e que busque a melhor tecnologia e 
defina os investimentos para região. Hoje tem um grande 
debate sobre quais empresas podem investir e como 
podem investir, na área de conectividade. O que tá por 
trás do e-Post, e-Commerce, e-Government, e-Business, 
é a estrutura de conectividade. Sem ela a gente não 
consegue falar em nada de “e”. Na região Amazônica, 
saindo fora de Boa Vista, Manaus e Belém, a gente não 
consegue entregar -falando de e-Government- uma 
educação de qualidade pelo mundo digital. Sem resolver 
essa conectividade essa região fica limitada em todo seu 
desenvolvimento. A logística tem que vir junto. Um dos 
nascedouros desse comitê foi o congresso de logística que 
a ABRIG fez no ano passado. 

Nosso país ainda carece de infraestrutura em muitas 
regiões, como a já citada. Qual a forma de resolver esses 
gargalos?

CEZÁRIO - Acho que o papel da ABRIG é esse: provocar 
as agendas e trazer as tecnologias que estão disponíveis 
para esse debate. É colocar na agenda temas estratégicos 

para o país. Temos no estatuto da associação, temas 
centrais onde o desenvolvimento e a democracia são 
pontos relevantes e me parece que essa questão da 
conectividade, da transformação digital é um assunto 
que o Brasil precisa avançar para a competitividade 
internacional melhorar. 

Cabe à ABRIG estabelecer esse debate e até perguntar 
ao governo e aos parlamentares, qual é o plano a médio e 
longo prazo, para gente ter essa questão resolvida. E dar 
oportunidade ao setor privado, às empresas, de oferecer 
soluções. Esses diálogos públicos, diálogos transparentes, 
precisam ajudar essa informação a alcançar o maior e os 
mais diversos segmentos. Para que a gente comece a criar 
uma convergência, um consenso do que é mais viável e 
possível. Este comitê tem essa grande missão.

Qual o passo-a-passo que o profissional de RIG tem que 
focar e se empenhar a partir de 2021?

CEZÁRIO - Sabemos que a quantidade de empregos, 
no mundo, é cada vez menor. Vem daí a necessidade de 
se auto-empregar para a geração de ocupação e renda. 
No mercado de RIG não é muito diferente disso. São 
muitos profissionais da área com empresas próprias, às 
vezes representando uma empresa ou outra e não é fácil 
empreender no Brasil. Tem que aproveitar essa capacidade 
de flexibilidade, de resiliência e tem que ter um propósito 
para definir o campo de atuação. É estudando um pouco 
mais, se aperfeiçoando um pouco mais. Não dá mais para 
ser generalista. É hora de entender que a conectividade 
trouxe ao profissional de RIG o fato de ele não precisar 
mais estar só em Brasilia. Ele ganhou com isso, mas precisa 
estar antenado e se manter atualizado. Isso é uma coisa 
que o nosso comitê pode oferecer, junto com outros, como 
o Comitê Jovem, o Comitê de Capacitação, buscando essa 
convergência interna e disseminando essa profissão, agora 
já regulamentada. 

“O que está por trás do 
e-Post, e-Commerce, 
e-Government, e-Business, é 
a estrutura de conectividade”.

1 Gustavo Cezario  possui bacharelado e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em políticas 
públicas e gestão governamental pela FGV. É professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e membro diretor da Associação 
Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG).  Atualmente exerce o cargo de gerente de Cultura Empreendedora do 
Sebrae Nacional. Foi Diretor Executivo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) de 2012 a 2019, assumindo a Secretaria Executiva 
da Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (FLACMA) de 2015 a 2017. Responsável pela 
coordenação da Conferência Rio+20 como gestor público do Estado do Rio de Janeiro (2010 a 2012). Coordenou o projeto CapaCidades do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com a CNM (2008 a 2010). Autor de livros sobre cooperação e 
coordenação dos governos locais, gestão integrada, comunicação institucional, entre outros.
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REGULAMENTAÇÃO 
DA ATIVIDADE  
DE RIG

COMITÊ ABRIG

O Comitê da Regulamentação da Atividade de RIG tem 
por objetivo tratar sobre as ações e debates na Abrig 
dos assuntos relativos à regulamentação da atividade 
de Relações Institucionais e Governamentais em âmbito 
Executivo e Legislativo Federal; representando a entidade 
nos diversos espaços onde este debate acontecer, com 
atuações em conformidade com o Estatuto Social e com o 
Regimento Interno da Abrig.

No ano de 2020 o comitê implementou seu plano de 
ações, com intuito de direcionar seus esforços para 
desmistificar a atividade de RIG, conscientizar a  sociedade 
civil e tomadores de decisão política sobre a importância 
e a necessidade da atuação dos profissionais da área, 
alinhar junto aos órgãos da administração pública um 
diálogo convergente e com isso avançar na aprovação da 
regulamentação da atividade, escopo fim deste comitê. 

Apesar do momento atípico vivenciado mundialmente 
neste ano, conseguimos avançar em muitas de nossas 
ações. Em conjunto com a comunicação, divulgamos nas 
redes da ABRIG, de forma simples e direta, informações 
que visam desmistificar a atividade de RIG e  com isso 
esclarecer à sociedade e aos formadores de opinião 

que lobby ou qualquer outra das tantas atividades 
desenvolvidas por um profissional da área em nada se 
compara com práticas delituosas que, infelizmente ainda 
assolam o país. 

Inserimos a pauta da regulamentação da atividade de 
RIG em diversos debates promovidos por entes públicos, 
em especial destacamos a participação da Presidente 
da ABRIG em duas lives promovidas pela Secretaria de 
Transparência da Câmara dos Deputados, onde exploramos 
o acesso mitigado dos profissionais de RIG aos tomadores 
de decisão neste momento onde as deliberações ocorrem 
de forma remota, bem como a necessidade de uma 
ferramenta onde as notas técnicas produzidas possam ser 
encaminhadas oficialmente e possam ser consultadas pelos 
parlamentares e pela sociedade civil.  

Participamos do evento de lançamento da Prática 
Recomendada, que contou com a participação do TCU, 
AGU e do Secretário de Transparência da Câmara, 
Dep. Roberto de Lucena, passo importante para a 
regulamentação da atividade. 

Com intuito de valorizar e dar maior visibilidade a temática 
da regulamentação, foi proposto a criação de uma Frente 

FABIANY BARBOSA 1 
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Parlamentar e iniciamos as sondagens preliminares 
de parlamentares que se encaixariam como membros 
desta frente. Iniciamos diálogo com membros da Frente 
Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção, para 
apresentação da ABRIG e a convergência de pautas. 

Diversas reuniões foram realizadas para que tentássemos 
chegar a um texto de consenso. Destacamos a reunião 
com o Ministro da CGU, Wagner do Rosário, que 
afirmou que a regulamentação do lobby deve estar em 
um pacote anticorrupção a ser apresentado em breve 
pelo governo federal. Outro alinhamento importante foi 
com a SEAE (Secretaria de Advocacia da Concorrência e 
Competitividade) do Ministério da Economia, onde fomos 
consultados sobre a regulamentação atividade sob a ótica 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o índice PMR. (índice que avalia 
o tratamento dispensado às relações institucionais e 
governamentais).

Avaliamos que apesar das dificuldades enfrentadas este 
ano, conseguimos avançar em várias frentes, conquistando 
o apoio de entidades respeitadas em nosso país sobre a 
necessidade da regulamentação da atividade de relações 
institucionais e governamentais. 

Estamos otimistas com o cenário que se desenha para o 
próximo ano; acreditamos que a pauta da regulamentação 
terá prioridade nas várias esferas da administração pública 
e com isso esperamos nos consolidar como parte ativa, 
que já somos, dos processos de decisão política que irão 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do 
nosso país. 

1 Fabiany Barbosa é advogada, especialista em Segurança Pública, atua há 14 anos com processo legislativo.
Já exerceu vários cargos na Câmara dos Deputados em Brasília. É sócia fundadora da M&G Consultoria Política, 
escritório especializado na área de relações institucionais e governamentais e recentemente foi nomeada 
pela ABRIG (Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais) coordenadora do Comitê da 
Regulamentação da Atividade de RIG.
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PROFISSIONAIS E  
A ATIVIDADE  
DE RIG

COMITÊ ABRIG

O Comitê de Admissão inicia em 2007 com a fundação da 
ABRIG sendo o único Comitê Temático que possui suas 
atribuições disciplinadas no Estatuto Social da Entidade.
 
Durante esses 13 anos de atividades, o Comitê já 
analisou e aprovou mais de 472 associados (dados 
de junho de 2020) em todo o Brasil, tanto de pessoas 
físicas quanto jurídicas, de conduta ilibada e que atuam 
profissionalmente na área.

Para esse ano os Comitês de Admissão e de Governança 
e Compliance trabalham juntos na construção de uma 
proposta que disciplinará a Política Associação da ABRIG. 
A ideia da proposta é substituir o Guia de Orientação para 
Análise de Novos Associados da ABRIG.

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO (CBO) 
Em 2018, com o reconhecimento da atividade do 
profissional de RIG, pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, houve um aumento significativo de pedidos 
(pessoa física e jurídica) para filiação. 

Naquele ano, o MT atualizou o documento chamado 
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), que retrata a 
realidade das profissões no mercado de trabalho, levando 
em conta mudanças nos cenários tecnológico, econômico, 
cultural e social do país. 

A modernização da CBO identificou 19 novas atividades 
profissionais, dentre elas: o profissional de RIG, sendo seu 
código de identificação nº 1423-45

O documento descreve as 91 competências 
mapeadas e consolidadas como componentes 
dessa atividade em RIG, além de poder atuar em 08 
áreas diferentes.

O profissional em RIG pode atuar em áreas como: na 
elaboração de Plano Estratégico das Áreas de Negócios 
e/ou relacionamentos; na implementação de Atividades 
de Negócios e Relacionamentos; nas ações de Relações 
Públicas e Ouvidoria; na coordenação de Atividades de 
Negócios e Relacionamentos; no assessoramento da 
Diretoria e Setores da Organização; no gerenciamento de 
Recursos Humanos; na atuação em Processo de Decisão 
Política; e demonstração de Competências Pessoais.

ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ADMISSÃO
A ABRIG vem acompanhando nos últimos anos a constante 
evolução/transformação da atividade de RIG em função 
de sua importância estratégica. Como consequência, 
ampliou sua plataforma de capacitação, informação e 
relacionamentos. Ao participar da ABRIG, o associado tem 
contato com os principais profissionais em RIG, cursos de 
extensão, eventos, sistema certificado de compliance, além 
da ampla rede de relacionamento qualificado.     

O Comitê de Admissão tem um papel importante, que é a 
análise e aprovação dos pedidos de novos associados. Ao 

filiar-se, o Associado automaticamente adere ao Estatuto 
Social e ao Código de Conduta dos Profissionais de RIG da 
ABRIG, como também se submete ao Conselho de Ética da 
Entidade. 

CESAR CARLOS WANDERLEY GALIZA 1  
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1 Cesar Carlos Wanderley Galiza é economista com MBA em relações governamentais e especialização em 
assessoria parlamentar e contabilidade gerencial. Atuou em projetos de cooperação PNUD/ONU, Governo Federal, 
Câmara dos Deputados, consultoria public affairs e entidades do Sistema S. Atualmente é gerente de articulação e 
controle na CNI e membro eleito da diretoria da Abrig.

pessoas jurídicas precisão prestar serviços de RIG, ou que 
mantenham em sua estrutura de gestão, área de RIG, ou 
equivalente, ativa, cuja reputação seja condizente com a 
exigida de associados pessoas físicas.

CONSELHO DE ÉTICA
O Comitê de Admissão conta com o apoio do Conselho 
de Ética, formado por juristas renomados, que promovem 
excelência na gestão dos trabalhos, garantindo também 
estrutura rígida de compliance no desenvolvimento das 
atividades. Os seus membros zelam pela conduta ética, 
probidade e transparência da atividade profissional de RIG, 
além de mediar, conciliar e decidir questões que envolvam 
dúvidas e pendências entre os associados e com candidatos 
a associado.

Faça parte da ABRIG. Associe-se!!  
O nosso endereço é www.abrig.org.br 

ASSOCIADOS EM 2020

As análises dos pedidos de associação 
pelo Comitê levam em conta critérios pré-

estabelecidos no Estatuto, dentre os quais: as 
pessoas físicas precisam possuir conduta ilibada, 

prestar habitual e profissionalmente serviços de relações 
institucionais e/ou governamentais, ou que tenham 
função acadêmica docente ou discente ligada à área; e as 

PESSOAS JURÍDICAS 

32

PESSOAS FÍSICAS 

440
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O PROTOCOLO DE 
NAGOYA E OS IMPACTOS 
NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS

COMITÊ ABRIG

O Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
está atento às novas condições ambientais e de 
sustentabilidade. Em 12 de agosto de 2020, foi publicado 
no Diário Oficial da União a aprovação do texto do 
Protocolo de Nagoya, referente o Acesso a Recursos 
Genéticos e Repartição Justa e Equitativa de Benefícios 
Derivados de sua Utilização, temática negociada na 10ª 
Conferência das Partes signatárias da Convenção Sobre 
Diversidade Biológica (CDB), em outubro de 2010.

O Protocolo de Nagoya surge como um marco para a 
gestão internacional da biodiversidade. Os objetivos visam 
a redução dos custos dos sistemas de gestão do patrimônio 
genético e maior segurança jurídica na relação entre atores 
sociais, de mercado e Estados. Configura-se, portanto, 
como um instrumento de desenvolvimento tecnológico, 
social e ambiental, abarcando, inclusive, as importantes 
contribuições de comunidades indígenas e tradicionais 
sobre a gestão do conhecimento da biodiversidade.

Neste sentido, os avanços institucionais da proposta 
multilateral são inquestionáveis. Tratando-se de um 
acordo histórico na governança global da biodiversidade, 
o Protocolo inaugura todo um sistema comercial para 
investimentos, desenvolvimento e pesquisa na composição 
genética e bioquímica dos organismos vivos, focado em 
dois pilares principais: 1) Segurança no acesso e coleta dos 
recursos genéticos; 2) Responsabilidades e obrigações dos 
países signatários – provedores e usuários – em assegurar 
a utilização correta dos recursos genéticos e/ou quaisquer 
conhecimentos tradicionais associados.

A Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB) define 
a “biodiversidade” como “a variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que 
fazem parte; compreendendo, ainda, a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas”. Estudo do 
Ministério do Meio Ambiente, define que a biodiversidade 
é compreendida em três níveis: a diversidade de 
ecossistemas, a diversidade de espécies e a diversidade 
genética.

O Brasil é detentor de 13% de toda a biodiversidade 
presente no Planeta, incluindo quatro dos biomas 
terrestres de maior biodiversidade: A Amazônia, a Mata 
Atlântica, o Cerrado e o Pantanal; convém destacar, 
também, as grandes reservas de água doce localizadas em 
nosso território, cerca de 12% da reserva mundial, além 
dos nossos mais de 7.400 quilômetros de costa marítima.

O Brasil, sozinho, produz 6% da ciência sobre 
biodiversidade, em todo o mundo, liderando importantes 
projetos e programas nos campos da biotecnologia e da 
genômica. Sendo, territorialmente, um dos detentores da 
maior biodiversidade concentrada, o amadurecimento do 
debate sobre os impactos do Protocolo de Nagoya faz-se 
imprescindível.

O PROTOCOLO DE NAGOYA E OS  
DESAFIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE RIG
O texto do Protocolo de Nagoya foi aprovado, pelo 
Congresso Nacional, no Decreto Legislativo 136 de 
11/08/2020, cabendo, agora, a ratificação do mesmo 
pela Presidência da República, conforme o ordenamento 
constitucional brasileiro. Todavia, os impactos dos novos 
desenhos institucionais que o acordo traz já devem ser 
estrategicamente compreendidos pelos profissionais de 
Relações Institucionais e Governamentais, tanto pela alta 
complexidade sobre a qual a temática discorre, bem como 
sobre os novos mecanismos e atores trazidos à mesa de 
negociação.

FILIPPO SCELZA 1  & LUCIANA FIGUERAS 2
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O Documento instaura uma governança, um desenho 
organizacional, no qual encontram-se países, instituições 
e atores da sociedade civil que utilizam e provêem 
recursos genéticos, previne a biopirataria e a exclusão 
social das comunidades tradicionais e indígenas 
detentoras do conhecimento.

Diante deste cenário, fica evidente o surgimento de 
uma demanda, gerada por entidades do terceiro setor, 
empresas e órgãos governamentais, por profissionais 
de RIG que estejam familiarizados com a temática 
ambiental, com o trânsito e o diálogo institucional – 
nacional e internacional.

CONCLUSÃO
Em sendo promulgado pelo poder executivo, o protocolo 
de Nagoya demandará por um novo segmento de atuação 

do profissional de RIG, onde este deverá estar 
apto para compreender e atuar dentro do cenário 
ambiental multilateral, necessário para alcançar os 
benefícios do acordo com base na biodiversidade 
brasileira e sua rica matriz natural de insumos.

A Abrig, através do seu Comitê Meio Ambiente, 
atenta a esta premente necessidade do profissional 
de RIG, irá realizar uma série de ações no sentido 
de elucidar e qualificar os associados, com base no 
Protocolo de Nagoya e sua interação com o cenário 
nacional e internacional. 

1 Filippo Scelza Diretor Regional da ABRIG. 
Mestre em Administração Pública (Escola 
Brasileira de Administração Pública e 
de Empresas – Fundação Getúlio Vargas 
/ Università Degli Studi di Bergamo); 
Especialista em Administração Pública 
(Fundação Getúlio Vargas); Advogado 
(OAB/RJ 183.688); Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro).

2 Luciana Figueras é Secretária Geral do 
Comitê de Meio-Ambiente da ABRIG. 
Especialista em Gestão Executiva em 

Meio Ambiente (Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - COPPE/UFRJ); Bacharel 

em Direito pela Universidade Estácio 
de Sá – Campus Barra da Tijuca – Rio de 
Janeiro); Advogada (OAB/RJ 127.915 e 

OAB/DF 57.791);
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PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL DA 
ATIVIDADE DE RIG

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: LUIZ AFONSO COSTA DE MEDEIROS 1 E ANDERSON COLATTO 2 

O Comitê de Assuntos Internacionais da ABRIG apresenta 
seu trabalho deste ano e as perspectivas para 2021

LUIZ AFONSO - Os assuntos internacionais, o mundo 
está muito mais próximo, interconectado. O profissional 
de RIG, hoje, tem que entender que precisamos influir nas 
decisões que se dão em nível internacional, também. Nós, 
profissionais de RIG, temos que entender como usar esses
mecanismos para atingir os objetivos dos clientes. É uma 
das funções deste comitê para o nosso público e para os 
nossos parceiros também. 

Vamos usar essa questão do meio-ambiente como 
exemplo. O Brasil tem uma das mais avançadas legislações 
do planeta para esta área, mas não consegue fiscalizar e 
controlar o todo. Assim, sofremos sanções internacionais. 
Isto prejudica as exportações das empresas e interfere
nos nossos negócios. 

Vamos olhar para o Tratado de Paris. Ele incentiva o uso 
de energias limpas. Em poucos anos, quase todos os carros 
fabricados na Europa, serão elétricos. Eles não queimam 
combustível, mas as baterias elétricas que os movem terão 
qual destino? Se entrarmos no assunto do sequestro de 
carbono, essas nações ditas desenvolvidas teriam que 
pagar uma fábula para o Brasil. Pelo contrário: eles ditam 
regras, enviam esmolas e ficam brabos quando recusamos 
e tratamos o assunto do nosso jeito. Nós temos ouro em pó 
para entregar a eles, mas eles não querem pagar nada por 
isto. Tudo porque nós temos um povo que não sabe lidar 

com essa coisa. Mesmo profissionais da mais alta esfera 
se intimidam com isso. Ainda somos muito primitivos 
em relação ao resto do mundo. Nenhum destes povos é 
melhor do que a gente, nem somos melhores que eles. 
Nós, profissionais de RIG, além das barreiras que já 
encontramos ao natural aqui dentro, ao trabalhar com o 
mercado internacional temos ainda que saber enfrentar 
o choque cultural e dos valores.

Portanto, precisamos conhecer os acordos e tratados 
que atingem nossa área e lembrar que eles não são 
estáticos. Se aquele acordo atinge o meu interesse, 
eu tenho que ir lá e tentar alterar isso. Acordos 
internacionais levam anos para acontecer, 
mas o Direito Internacional Público diz que 
eles só passam a valer quando os signatários 
adequarem suas constituições a isto. 
Somente depois da adequação legal entre 
cada signatário é que este país vai chancelar 
sua parte no tratado na Secretaria das 
Nações Unidas, ou onde quer que tenha sido 
convencionado para o acordo ser depositado. 
Dos dois tratados internacionais regidos pela 
Convenção de Viena, o Brasil só é signatário 
daquele que trata das relações Estado/Estado. 
Ainda não assinamos o tratado que rege as relações 
Estado/Organizações Internacionais.

Outra coisa é a agenda ambiental do Mercado Comum 
Europeu: ou você cumpre ou vai enfrentar barreiras. Isto 
é uma verdadeira ameaça, para não falar nas barreiras 
impostas em questões como a fitossanitária, que existe 
em função do protecionismo. Ou a questão dos Direitos
Humanos. Parece que nós ainda carecemos de um 
instrumento de resposta imediata a isto. O governo tem 
de ser mais ágil e a sociedade tem que cobrar, porque não 
podemos perder oportunidades por causa de ameaças 
e coisas fantasiosas, como as que saem na imprensa 

“O profissional de RIG, hoje, tem 
que entender que precisamos 
influir nas decisões que se dão 
em nível internacional”.
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militante. Profissionais de RIG, têm que estar sempre 
atualizados quanto a tudo isto. Na medida em que nós 
tentamos trazer informação aos associados para a atuação 
internacional nós também trazemos oportunidades.
Quanto a este ano, eu por ser um profissional que veio do 
Itamaraty, sou muito próximo das embaixadas. No meio 
diplomático, os encontros são para aproximar as pessoas 
e, por consequência, os negócios. Você não vai a almoço 
ou jantar pela comida, mas para encontrar as pessoas com 
quem você precisa encaminhar os negócios. Quando veio a 
pandemia isso parou. Se você não encontra as pessoas, não 
pode fazer isso.

ANDERSON COLATTO - Procuramos criar um ambiente 
para o debate de assuntos internacionais, dentro da 
ABRIG. Outra função importante é tentar identificar as 
ações públicas para atrair investimentos internacionais. Os 
negócios fazem o mundo girar, mas são os relacionamentos 
que tornam isso possível. Um dos nossos focos é trazer 
aos associados a realidade do mundo de negócios, 

adequada aos padrões institucionais e governamentais. 
Buscamos fazer com que melhorem suas redes de 

relacionamentos e assim alcancem maior espaço nas 
cadeias globais de valor. 

Atuamos fortemente junto ao Executivo Federal, 
Câmara Federal e Senado. Vemos que hoje o 

que interfere na atração de investimentos é a 
grande insegurança jurídica e a burocracia. Por isso 

trabalhamos fortemente para que estas questões 
sejam resolvidas.

Outra questão importante é o meio-ambiente, e a 
Amazônia é um foco central. Precisamos definir normas; se 
o primeiro mundo quer que cuidemos das nossas reservas, 
eles terão que pagar por isso. Afinal é esta a justificativa 
que usam para criticar o Brasil. Outro ponto é: o produtor 
rural, dentro do novo Código Florestal, é obrigado a ter 
floresta dentro da sua fazenda, mas ele não é remunerado 
por isso. Agora se forem criados instrumentos para que ele 
possa ser pago por isto, creio que, no futuro, o estrangeiro 

vai também pagar a sua. Tem uma certa lógica financeira 
neste arcabouço legal, e grande espaço para o profissional 
de RIG trabalhar.

O comitê tem realizado várias atividades importantes. 
Focados nos agronegócios, realizamos neste ano evento 
que discutiu a participação do agro brasileiro nos negócios 
internacionais, com as participações do então Presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária, Deputado Alceu
Moreira, do Presidente do Instituto Pensar Agropecuária, 
Alexandre Schenkel e a Superintendente de Relações 
Internacionais da CNA, Ligia Dutra, bom momento para 
discutir com as entidades nacionais, as perspectivas do 
Brasil, que é quem alimenta o mundo. É necessário um 
pouco mais de respeito pelo Brasil. Vou dar um exemplo: 
tem países no oriente médio que têm problemas de
segurança alimentar, por causa da seca e dos desertos. 
Esses países podem se tornar grandes parceiros de 
investimentos ao focarmos no apoio dado à produção de 
alimentos. Cito o exemplo da Arábia Saudita, onde nosso 
Presidente em visita diplomática e de negócios obteve 
como resultado investimentos superiores a R$ 50 Bilhões.

Participamos também de um encontro com o Subsecretário 
dos EUA para o Crescimento Econômico Energia e 
Meio Ambiente, Keith Krash, neste encontro buscamos 
demonstrar o potencial de contribuição que a ABRIG pode 
dar para as relações governamentais que buscam.

Formalizamos ainda neste ano uma parceria com a APEX 
Brasil, para apoiar o desenvolvimento das as exportações 
brasileiras e para apoiar a construção da segurança jurídica 
necessária para garantir os investimentos internacionais. 

“Outra função importante 
é tentar identificar as ações 
públicas para a atração de 
investimentos internacionais”.

1 Luiz Afonso Costa de Medeiros Advogado Internacionalista e 
Consultor – setor público e privado; professor de Direito Internacional 
e Relações Internacionais; consultor Jurídico-Chefe da Agência 
Brasileira de Cooperação do MRE e de diversos organismos 
internacionais, em matéria de Direito Internacional, em diversas 
agências especializadas das Nações Unidas como o PNUD, FAO e 
UNICEF e agências especializadas da OEA; Presidente do Fórum 
Brasileiro de Direitos Humanos, Diretor de Relações Institucionais 
e Governamentais da Rede de Informação Tecnológica Latino-
Americana, Vice-Presidente da Federação das Câmaras de Comércio 
Exterior para a Região Centro-Oeste e Sócio do AB&DF Advogados 
Associados.

2 Anderson Colatto Secretário Executivo do Comitê de Assuntos 
Internacionais da ABRIG. É o atual Vice-Presidente de Relações 

Institucionais do CICIBAS. CEO da HUB Negócios -  Consultoria, 
Estratégia e Negócios. Sócio Fundador da Empresa VOCE – 

Voz, Compliance e Estratégia. CEO da AC BIOTECNOLOGIA 
Consultoria, Assessoria e Gestão de Projetos. Já foi Diretor de 

importantes organizações e setores como a Frente Parlamentar 
de Desburocratização, a MEATBRAZIL – Associação Brasileira 
de Empresas Exportadoras de Carne, a ABRATOX - Associação 

Brasileira de Laboratórios Toxicológicos. Professor Universitário por 
mais de 15 anos.
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CULTURA E ECONOMIA, 
OS NOVOS DESAFIOS

COMITÊ ABRIG

ENTREVISTA: KATIANE GOUVÊA

A cultura é íntima, poderosa e gigantesca economicamente 
e o principal insumo da indústria criativa é gratuito. Saiba 
mais através das palavras da Coordenadora do Comitê de 
Cultura ABRIG, Katiane Gouvêa

Para quem ainda não está familiarizado, apresente o 
Comitê de Cultura.

GOUVEA - Faço parte da direção da ABRIG, coordeno o 
Comitê de Cultura e participo também do Comitê do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e da regional Paraná.
A cultura está prevista em dois artigos da Constituição 
Federal. Dentro de um desses artigos, está previsto o 
Plano Nacional de Cultura, lei 12.342/2010 e demais 
desdobramentos. Trata-se do arcabouço legal da Cultura.
No comitê, além das leis, tratamos a questão futura, afinal 
a cultura também é uma economia, dentro da indústria 
criativa. Ela é um elemento de softpower, um conceito 
amplamente divulgado mundialmente, criado por Joseph 
Nye, professor de Harvard.

A indústria criativa além de sua tradicional importância, 
vinha abrindo novos nichos de negócios, até o surgimento 
da pandemia, quando alguns setores praticamente 
pararam. Quem trabalha com eventos, por exemplo, faz 
o que?

GOUVÊA - Precisamos avaliar que, se por um lado os 
eventos pararam, por outro tivemos as “lives”. Esse tempo 
livre serviu ainda para fazer pré-produção, preparar 
novos roteiros, buscar internacionalizar o trabalho. O 
mundo precisa conhecer mais o Brasil. A cultura pode 
enriquecer muito a economia do Brasil. Veja, se eu tinha 
um evento e não posso mais ter, transmitimos o evento 
pela internet, ou usa a conectividade para dar cursos a 
quem quer aprender como fazer eventos on-line. As 
pessoas que trabalham com cultura, têm muito conteúdo 
para passar e isso pode ser monetizado, por exemplo. O 
que tratamos no comitê é de ampliar o entendimento, 
a visão da cultura. Se é uma indústria ela tem lei, tem 
regulamentação, tem portaria, tem decreto colocado 
nesse contexto. E o principal: estamos falando de um 
mercado. Temos que tratar de buscar maiores e novos 
mercados, contar novas histórias. Precisamos buscar esse 
olhar inovador, especialmente na parte legal e fortalecer a 
economia de indústria criativa, que impactam

o produto brasileiro internacionalizado. Impacta na 
percepção da imagem do Brasil dentro e fora
das fronteiras.

A ANCINE injetava dinheiro em mega projetos. Agora 
essa política mudou. Como fica essa questão?

GOUVÊA - A questão de fundos para a cultura, se 
compararmos com os filmes norte-americanos, os filmes 
brasileiros são baratíssimos, mas quando se vê a bilheteria, 
os nossos filmes se tornam caros. Isso mostra que temos 
uma equação a resolver, para que se possa investir em 
filmes com maior qualidade. A nossa política não está 
voltada ao mercado. É melhor fazer menos quantidade e 
conquistar mais mercado, fazendo pontes internacionais 
e ampliar os acordos internacionais de coprodução 
cinematográfica com outros países, por exemplo. Quando 
esses filmes são exibidos no exterior naturalmente 
teríamos maiores bilheterias. Não é tudo que é criativo que 
vai vender. Temos de saber o que vamos vender. É igual à 
indústria de moda. Você tem uma tendência a qual seguir. 
O maior insumo da economia criativa é a criatividade. 
Dá para monetizar com baixíssimo investimento. O 
investimento é baixo em função do retorno que pode 
trazer, mas vem a questão das políticas, pois o governo tem 
de ser um indutor dentro da economia criativa.
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Qual a melhor estratégia para investir em cultura?

GOUVÊA - A China está comprando os estúdios de 
Hollywood, porque sabem que precisam melhorar sua 
imagem perante o mundo. Os EUA construíram sua 
cultura, pelo mundo, através do cinema. Eles desenvolvem 
o produto cultural e colocam como uma estratégia de 
Estado e você tem muito investimento. Tem que ter 
estratégia.

Veja que a cultura popular brasileira está muito presente 
no interior. Os grandes centros perderam muito dessa 
cultura. O fortalecimento da nossa cultura, dos nossos 
hábitos, das nossas tradições, isso é muito importante. 
A religião é fortíssima no Brasil. A pessoa nem precisa 
seguir uma, mas olha o que é o Natal, a Páscoa, São João 
no nordeste, onde a influência portuguesa é muito forte. 
Então você vai ao Paraná e vê uma influência japonesa 
muito forte, mas tudo isso é Brasil.

Temos sempre que trazer uma reflexão de gosto e de 
mercado. Por exemplo, hoje, se você tirar a música 
sertaneja, que nasceu no interior, como seu modo de vida, 
com o agronegócio, abala financeiramente o mercado de 
música e dos direitos autorais. Se considerar as “lives”, 
nove entre 10 eram sertanejas. Foi recorde mundial. As 
nossas culturas, regionais ou étnicas, formam um
ativo muito rico para a indústria criativa. Essa cultura 
tem que vender o Brasil. É muito rica, como indústria 
e como identidade nacional. São 6 biomas diferentes, 
com animais, alimentos, climas e culturas diferentes. A 
produção cultural está excessivamente concentrada nas 
grandes capitais São Paulo – Rio de Janeiro. Quando vejo 
que quantificam a cultura por “tantos empregos gerados” 
informo: ela pode gerar muito mais que isso. Se você 
cultivar a visão da cultura como elemento de softpower 
ela gera muitos mais empregos, muito mais impostos e vai 
agregar muito mais valor a todos aos produtos brasileiros 
e dará maior prestígio e influência ao Brasil.

E como fazer isso?

GOUVÊA - Aí vem a parte de RIG. Porque tem aí toda 
uma questão de lei, de incentivo, de divulgação, é uma 
construção, uma inteligência de defesa dos interesses. 
Se o mercado quer conhecer mais o Brasil, então vamos 
falar do Brasil, mas tudo isso tem que estar amparado por 
uma legislação. A cultura não pode se dar por ideologia 
ou setores políticos. A cultura é nossa, é de todos os 
brasileiros. A cultura é íntima, poderosa e gigantesca 
economicamente. Vamos atrair a atenção do mundo 
inteiro pela nossa cultura. Vamos ser atrativos, mostrar 
toda nossa riqueza. Isso que a gente tem que buscar 
como RIG: fortalecer nossa indústria criativa e a colocar 
como economia. Não são só milhões de empregos, é 
muito mais. Ela pode gerar muito mais porque ela é 
transversal. O futuro passa pela criatividade. 

“Se você cultivar a visão da 
cultura como elemento de 
softpower ela gera muitos 
mais empregos, muito mais 
impostos e vai agregar 
muito mais valor a todos aos 
produtos brasileiros e dará 
maior prestígio e influência 
ao Brasil”.

1 Katiane Gouvêa Graduada em Desenho Industrial, com pós 
graduação em Administração de Marketing e Propaganda pela 
Universidade Estadual de Londrina. Estudou também na ESPM e no 
Instituto Europeu de Design. Possui MBA em Comércio Exterior e 
Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília/DF. 
Especialista em Orçamento da União e Execução Orçamentária. Atuou 
como Assessora de Negócios Internacionais / Assessora de Gestão 
Corporativa na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos – Apex-Brasil. Foi gestora do Programa Design Export 
Centro Brasil Design/Apex-Brasil. Foi Secretária de Audiovisual na 
Secretária Especial de Cultura, Ministério do Turismo.
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O JOVEM MERCADO 
DE RIG

COMITÊ ABRIG

De fato, 2020 foi um ano desafiador. Nossa necessidade 
e dependência de um diálogo claro, preciso e rápido com 
as autoridades nos governos federal, estadual e municipal 
se mostrou de suma importância, ressaltando a relevância 
da atuação do profissional de relações institucionais e 
governamentais.

Nesse sentido, o Comitê Jovem da ABRIG tem trabalhado  
para o fortalecimento da atividade e do profissional 
de RIG. Adaptamos metas e atividades para a nova 
realidade, intensificamos ações e mais do que dobramos a 
produtividade para que os participantes do Comitê Jovem 
tivessem conhecimento e rede de contatos ampliados. A 
seguir, compartilhamos nossas principais ações:

PODCAST JOVEM-RIG - RESPONSÁVEL  
BRENO GUIMARÃES
O Podcast JovemRIG é uma conversa com profissionais 
de diversas áreas das RIG, uma plataforma para 
o compartilhamento de experiências e interação 
entre jovens interessados em RIG com profissionais 
consolidados na área.

Semanalmente os membros do Comitê realizam uma 
conversa leve e divertida com um convidado, tendo em 
2020: (1) publicado 12 episódios do podcast, os quais 
abordaram diversos setores de atuação do profissional 
de RIG; (2) atingido um total de 554 inicializações e 301 
streamings e (3) permitido que os membros do comitê 
realizem networking, sem sair de casa, apenas com o poder 
da conectividade.

A política chama cada vez mais a atenção do público jovem. 
Na prática, o podcast comunica a esse público que existe 
espaço para atuação profissional na política fora dos meios 
convencionais. Contribuindo para o fortalecimento da 
associação, a geração política jovem e o RIG no Brasil.

PROJETO DE MENTORIA - RESPONSÁVEL CAROL ROLO 
O Projeto de Mentoria é uma parceria entre o Comitê 
Jovem e o Comitê Mulher e tem como intuito mostrar 
cenários e caminhos para o aceleramento profissional 
destas jovens do setor de RIG. Os dados das voluntárias 

do Comitê de Mulheres são cruzados com os dados das 
mentoradas, de modo que a mentoria seja personalizada. 
O legado pode ser utilizado em qualquer processo de suas 
vidas profissionais, além de ampliar significativamente a 
rede de contatos das jovens profissionais.

ABRIG 2020 – PERSPECTIVA DO MERCADO DE 
TRABALHO  JOVEM - RESPONSÁVEL NICHOLAS 
MORENO 
O ingresso na carreira de RIG ainda é obscuro quanto 
ao acesso às informações sobre por onde começar a 
carreira, os setores de RIG que mais empregam, o perfil 
do candidato e como são elaborados os processos de 
recrutamento. A partir desta perspectiva, o Comitê Jovem, 
em parceria com a consultoria Véli RH, elaborou a pesquisa 
“ABRIG 2020 – Perspectiva do mercado de trabalho para 
jovem profissional de RIG”, com o objetivo de captar os 
seguintes objetivos: (1) investigar o perfil do profissional 
desejado por empresas; (2) mapear o cenário atual do 
mercado profissional para os jovens profissionais de RIG; 
(3) analisar as principais barreiras para o desempenho da 
atividade; (4) detectar as futuras oportunidades para 2021.

Aos jovens interessados em RIG, ressaltamos que a 
pesquisa fornecerá informações imprescindíveis para a 
busca por emprego dos jovens profissionais, possibilitando 
o fortalecimento da atividade de RIG para quem quer 
ingressar na área.

BANCO DE CURRÍCULOS - RESPONSÁVEL PÁVEL RÊGO
A REDE RIG é o banco de currículos da ABRIG, em parceria 
com a empresa Véli RH, incentivando o ingresso de novos 
talentos no mercado de RIG e conectando-os aos locais 
de trabalho interessados em contratar profissionais da 
área. O Comitê Jovem elaborou a criação de posts nas 
redes sociais da ABRIG divulgando a REDE RIG, gerando 
crescimento no número de currículos cadastrados. Além 
da criação de posts de frequência mensal, buscamos 
parcerias com coletivos do segmento de RIG para ampliar a 
divulgação e visibilidade do banco de currículos.

COMITÊ JOVEM RIG 
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REUNIÕES ABERTAS SOBRE EMPREENDEDORISMO 
EM RIG - RESPONSÁVEL VIVIAN OLIVEIRA
Após analisar o mercado de RIG, o Comitê Jovem escolheu 
o tema de Empreendedorismo em RIG como norte para 
2020. Para a realização das edições obtivemos o apoio 
fundamental de Bernhard J. Smid, membro do Comitê 
Jovem e responsável pela Matchmaking Brazil, empresa de 
RIG  internacional.

Foco na troca de experiências sobre empreendedorismo, 
desde a fase inicial para abertura de uma consultoria, a 
elaboração dos produtos e o desenvolvimento da marca 
da empresa. O Comitê decidiu tornar as reuniões abertas 
ao público, com o intuito de promover cada vez mais as 
atividades da entidade e apresentar a todos uma iniciativa 
do Comitê.

A iniciativa do Comitê Jovem RIG, possibilitou que 
o público conhecesse profissionais competentes e 
apaixonados pelo seu trabalho. 

PRODUÇÃO TEXTUAL DOS JOVENS E ASSOCIADOS 
ABRIG - RESPONSÁVEL KATHLEEN OLIVEIRA
Profissionais experientes vieram compartilhar suas 
trajetórias pessoais e profissionais em RIG, incluindo 
conquistas e desafios da carreira, além de dicas valiosas.

Criamos, ainda, a oportunidade para que os membros do 
Comitê Jovem RIG pudessem elaborar textos sobre as 
suas áreas de expertise e interesse dentro do universo 
temático de RIG.

Comitê Jovem de SP e Diálogo com os candidatos às 
eleições - Responsável Caique Alberto e Pável Rêgo 
O estado de SP foi o primeiro a ter um núcleo em sinergia 
com a Diretoria Regional, a fim de liderar e criar iniciativas 
para disseminar e fortalecer a ABRIG e a profissão de RIG.
O 1º projeto, em conjunto com a Diretoria regional, foi 
a realização de entrevista com 6 candidatos à prefeitura 
de São Paulo. O Diálogo ABRIG foi transmitido ao vivo no 
canal da ABRIG no youtube, para todo o Brasil, atingindo 
mais de 27 mil visualizações, sendo replicado pelos 
principais veículos de comunicação como o Globo, G1, 
Gazeta e outros. 

PRÓXIMOS PASSOS 2021 
Para 2021, o Comitê está se organizando para 
implementar Workshops de Capacitação Profissional para 
jovens interessados em RIG. O Comitê Jovem também irá 
aumentar sua atuação e ações nos estados, publicar novas 
temporadas do Podcast JovemRIG, expandir o projeto de 
mentoria para todos os associados da ABRIG e mais. 
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CAPACITAÇÃO ABRIG 
RESULTADO É A SOMA DE PREPARAÇÃO E 
OPORTUNIDADE. ESTEJA PREPARADO!

ABRIG NÃO PARA!

O Ano de 2020 foi cheio de mudanças, desafios e 
inovações. Ano em que a área de Capacitação da ABRIG- 
Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais trouxe novos temas e modelos de cursos 
para que os profissionais de RIG- Relações Institucionais 
e Governamentais pudessem ampliar o seu repertório.

 Isso, é ouvir o mercado e proporcionar o que há de 
melhor para nossos associados. Para 2021 a ABRIG 
seguirá comprometida em promover o conhecimento, 
seguindo indicações do Fórum Econômico Mundial de 
2020 sobre o Futuro do Trabalho, onde apontou-se 
que 50% de todos profissionais empregados de 2020 
precisarão, para se manterem competitivos, atualizar 
semestralmente suas competências até 2025. Por isso, 
nós [ABRIG] cientes dos desafios de um mundo cada vez 
mais veloz e sinérgico, trabalhamos incessantemente para 
trazer aos profissionais de RIG, capacitações alinhadas às 
exigências do mundo corporativo. Junte-se e conheça! 

NÓS CRESCEMOS!
Em meio aos desafios de 2020, a Capacitação ABRIG 
aperfeiçoou seus moldes de cursos para lidar com as 
transições embaladas da nova realidade. Em comparação 
ao ano de 2019, realizamos o dobro de Cursos Rápidos, 
o equivalente ao total de 66 horas de comprometimento 
de diversos profissionais que compartilharam seus 
conhecimentos com 115 participantes, 69,12% superior 
ao ano antecedente. Do presencial ao Ensino à distância, 
a Capacitação ABRIG é capaz de se transformar 
para proporcionar conteúdo e experiência aos seus 
profissionais e alunos.
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A Capacitação ABRIG vem promovendo inúmeros 
cursos para aprimorar e aprofundar os conhecimentos 
e habilidades dos profissionais de RIG, preparando-os 
para posições de destaque em um mercado cada vez mais 
exigente e competitivo. Acompanhe a ABRIG e conheça 
um pouco mais sobre os nossos programas e parcerias:

• Pós-graduação: No formato MBA, a ABRIG tem 
parceria com entidades de ensino credenciadas e 
reconhecidas pelo MEC, com abordagens diferenciadas 
e que respondem às demandas do mercado.

• Cursos Rápidos: Realizados com carga horária entre 8 
e 24 horas, podem ser realizados de modo presencial 
ou a distância com Certificação Finial.  Abordam temas 
setoriais e da prática de Relações Governamentais e 
Institucionais.

• Cursos de Extensão: Modelado em parceria com uma 
entidade acadêmica, com média de carga horária entre 
100 e 150 horas e Certificação reconhecida pelo MEC.

• Cursos In company: Cursos especialmente desenhados 
para atender às demandas de aperfeiçoamento em 
cada companhia. É projetado para trabalhar com a 
necessidade identificada pelas lideranças da empresa, 
podendo ter carga horária e modalidade diferenciada, 
de acordo com o perfil do contratante. 

Sendo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, a ABRIG te oferece 
soluções adequadas às suas necessidades. É o seu primeiro 
passo para se destacar no mercado.

ABRIG Capacita, edificação de qualidade! 
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A Agenda Estratégica Abrig constitui um Plano de 
Ação 2020, que sintetiza uma das fases de um processo 
amplo, participativo e representativo dos associados, PJ 
e PF, integrantes das atividades prioritárias de relações 
institucionais e governamentais. Sua formulação considera 
os cenários do novo ciclo de gestão da Abrig junho 
2020/2021.

Esta Agenda Estratégica Abrig 2020 agrupa e sintetiza o 
conjunto de ações propostas para o desenvolvimento da 
organização, para a integração desse sistema no âmbito 
maior em que se situa com a sociedade brasileira e as 
autoridades governamentais. 

Na verdade, a construção desta Agenda resulta de um 
pacto entre organizações parceiras, que conduzem a um 
tão intenso quanto consistente diálogo em temas definidos 
como prioritários para atender a formulação estratégica 
dentro de um horizonte temporal igualmente consensado. 

Assim, a Agenda Estratégica Abrig ao compreender 
eventos próprios e de parceiros, audiências e reuniões, 
passa a ser o eixo integrador, materializado através das 
prioridades e diretrizes definidas pela direção associativa, 
levando em consideração as demandas socioeconômicas 
latentes da sociedade.

Significa pautar a ação à busca de maior efetividade 
nas políticas públicas sem desconsiderar, também, 
a necessidade por maior eficiência e eficácia. Fica 
estabelecido, assim, um novo paradigma com 
princípios que deverão guiar as ações institucionais e o 

AGENDA ESTRATÉGICA 
ABRIG

comportamento, a saber: foco em públicos-alvo claros e 
inequívocos; orientação para resultados, numa perspectiva 
de longo prazo; flexibilidade e agilidade; valorização e 
comprometimento com resultados; direção integrada 
entre a diretoria e os comitês, convergente e colaborativa; 
participação e controle associativo; e sustentabilidade 
financeira.

A Agenda Estratégica Abrig 2020 apresenta-se alicerçada 
em quatro dimensões: • visão estratégica e escolha de 
prioridades; • monitoramento e avaliação; • direção 
orientada para resultados; e • parcerias e desenvolvimento 
de pessoas.

Contudo, a Agenda não se realiza apenas com as orientações 
internas, mais do que isso, precisa-se entender quais as 
fontes e interfaces de interação necessárias para sua 
efetivação, que envolvem outros poderes e esferas. 

A Agenda sofre interferências naturais da realidade do 
país, estados e municípios, que possuem normas, modelo 
de gestão, planos e estratégias locais de longo prazo que 
o orientam. Por outro lado, em razão da política pública, 
objeto do plano em questão, a Agenda também se instrui dos 
planos e políticas nacionais já consolidados e das práticas 
bem sucedidas e parcerias consolidadas e de referência.

A centralidade da Agenda se traduz em instrumento 
estratégico com o objetivo de desdobrar e organizar 
a Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo da 
associação em planos de ação integrada estaduais, 
municipais e regionais. 

POR IVONICE CAMPOS, VICE-PRESIDENTE E DIRETORA EVENTOS ABRIG

DESTAQUES

PRÁTICA 
RECOMENDADA 
ABRIG/ABNT 
25/08/2020

PRÊMIO MARCO 
MACIEL 
10/12/2020

2020
 ESPECIAL

PRÊMIO
MARCO
MACIEL

Ética, transparência, diálogo 
e solidariedade entre o 

público e o privado

edição

ABRIG NÃO PARA!
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Janeiro
• Audiência Secretário do Desenvolvimento Econômico  

DF, Ruy Coutinho.

Fevereiro
• Audiência Coordenador RIG Apex Brasil, Wilson 

Almeida
• Audiência Presidente TCU José Múcio Monteiro
• Audiência Diretor Técnico do Sebrae - DF, Bruno Quick 
• Audiência Secretário-Executivo Ministério da Justiça, 

Luiz P. de Souza
• Audiência Presidente OAB Fed. - Felipe Santa Cruz
• Audiência Presidente ABDI Igor Nogueira Calvet

Março
• Audiência Deputada Luísa Canziani
• Café ABRIG Dep. Aguinaldo Ribeiro - Reforma 

Tributária
• Webinar Relações Governamentais: Gestão e 

perspectivas pós-covid-19

Maio
• Webinar Novas Perspectivas e Cenários Políticos - 

Visão do Papel de RIG
• Webinar Desafios Retomada Desenvolvimento Social e 

Econômico 2020
• Diálogo Abrig: A Mulher no Teletrabalho
• Mulheres no enfrentamento ao covid-19 e na 

recuperação pós-pandemia

Junho
• Apresentação Livro Jornalista Alon Fuerwerker 
• Entrevista JOTA: Presidente Abrig Luiz Henrique, 

repórter Érico Oyama
• Webinar Empreendedorismo e o Acesso a Mercados 

Internacionais.
• Webinar Eleições 2020 no ‘Novo Normal’
• Webinar A Legislação de Estudos Clínicos
• Webinar A Situação Fiscal Pós-Covid e as Reformas 

Necessárias
• Webinar Covid 19 - O Que os Líderes Precisam Saber 
• Julho
• Webinar Alinhamento Comitês Temáticos
• Webinar O futuro das Parcerias Público-Privadas 
• Webinar Abrig - Legislação de Doenças Renais Crônicas 
• Webinar Abrig NE Relações Estados e Municípios em 

Tempos de Covid19
• Audiência com Ministro da CGU Wagner de Campos 

Rosário

• Webinar Abrig - Vacinas, a realidade no Brasil

Agosto
• Comitê Jovem RIG Empreendedorismo
• Webinar Abrig - PL 2630/2020 - Fake News

• Webinar As RIGs  e os Desafios Empresariais RS
• Comitê Jovem RIG - O impacto modelagem negócios 

profissional de RIG
• Reunião Comitê de Regulamentação
• Abrig na Secretaria da Transparência da Câmara dos 

Deputados –  regulamentação RIG: acesso aos tomadores 
de decisão e as votações remotas

Setembro
• Reunião Comitê Jovem RIG – Causa, Mensagem e 

Mensageiro em RIG
• IDP Encontro 190 – Lobby Reflexões e a Regulamentação
• CT E-business e Logística 
• Comitê Jovem RIG - Empreendedorismo Internacional
• Diálogo Abrig com a Líder Janete Vaz
• Diálogo Abrig - RIG e os Desafios Empresariais SC 
• Diálogo Abrig - Empreendedorismo em RIG
• Diálogo Abrig Comitê de Assuntos Internacionais – 

Segurança Alimentar
• Skills para Empreendedorismo em RIG (Lives Mackenzie)
• Matchmaking - Práticas Recomendadas
• Comitê Jovem RIG - Ferramentas Inovadoras em RIG

Outubro
• Lançamento Instituto Agenda Urbana - ACT IAUB & 

Abrig 
• Diálogo candidatos Prefeitura SP: Celso Russomanno/

Arthur do Val
• Lançamento Anuário ORIGEM SP.

• 7ª Comitê Jovem RIG - Elaboração de Produtos para 
Consultoria em RIG

• Reunião Abrig  Vereadora de SP Janaina Lima (NOVO)

• Reunião Presidente IBREI, Mauricio Prazak.

• Reunião Abrig  Presidente da Fiesp, Paulo Skaf 
• Reunião Abrig Câmara de Comércio Exterior de 

Campinas e Região 
• Reunião Abrig Moraes Bueno de Aguiar e Advogados
• Abrig Conselheira do IBREI, Lilian Schiavo 
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Abrig no 
Anuário ORIGEM 2020

A ABRIG é uma das co-realizadoras do Anuário ORIGEM, 
iniciativa pioneira e já consagrada como referência do mercado 
profissional de Relações Institucionais e Governamentais no 
Brasil. O anuário é um verdadeiro “Quem é Quem”, que reúne as 
melhores lideranças dos profissionais da área no País.

(61) 3327-0731 |  99690-2919 contato@abrig.org.br

Abrig no 
Anuário ORIGEM 2020

A ABRIG é uma das co-realizadoras do Anuário ORIGEM, 
iniciativa pioneira e já consagrada como referência do mercado 
profissional de Relações Institucionais e Governamentais no 
Brasil. O anuário é um verdadeiro “Quem é Quem”, que reúne as 
melhores lideranças dos profissionais da área no País.

(61) 3327-0731 |  99690-2919 contato@abrig.org.br

EVENTOS EM NÚMEROS

REUNIÕES/ 
AUDIÊNCIAS COM 
AUTORIDADES E 
DIÁLOGOS ABRIG 

27
WEBINARS

23
REUNIÕES DE 
COMITÊS ABRIG

10

• Diálogo Abrig candidatos Prefeitura SP: Filipe Sabará e 
Marina Helou

• Diálogo Empoderamento Feminino sobre Políticas 
Públicas

• Diálogo Abrig candidatos Prefeitura SP: Orlando Silva/ 
Joice Hasselmann

• Abrig Secretária Transparência CD Debate Sistema  
votações remotas 

• 8ª Comitê Jovem RIG - Gestão e Mapeamento de 
Stakeholders

• Diálogo Abrig - Retorno Paciente Oncológico Pós-
Pandemia - Desafios 

• Webinar Amcham Abrig - Melhores Práticas e o 
Compliance em RIG

Novembro
• Prêmio Marco Maciel Chamada de Cases
• Abrig Unirio Rig Mercado Profissional para Ciência 

Política
• Programa Gente que Fala Trianon 740AM e Universal 

810AM Santos
• Diálogos Abrig Eleição Prefeitura Curitiba

• Comitê Jovem RIG – Empreendedorismo Feminino

Dezembro
• Fórum CGU - O Controle no Combate à Corrupção
• Prêmio Marco Maciel – 4º Edição Especial 2020
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2020
 ESPECIAL
edição

A premiação tem a finalidade de difundir a 
importância da atividade de RIG no Brasil. 
Nesta Edição Especial 2020, o prêmio reco-
nheceu as iniciativas e melhores práticas nas 
relações público-privadas e suas contribui-
ções para minimizar os efeitos da pandemia 
de covid -19. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Kinross Brasil Mineração e 

ITAU UNIBANCO 

PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE 
EMPREGOS E RENDA 
Secretaria da Mulher da Câmara dos 

Deputados

AÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
Associação Gaúcha de 

Otorrinolaringologia

JORNALISMO SOBRE A ATIVIDADE DE 
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Jota Jornalismo 
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