
A Abrig é o resultado da união de pessoas físicas e 

jurídicas interessadas em desenvolver, ampliar e 

melhorar a   atividade   de   Relações   Institucionais e 

Governamentais - RIG. Estar na Abrig é aderir a regras 

rígidas de Compliance e integrar uma relevante rede 

de relacionamentos, que atua pelo diálogo entre o 

público e o privado, contribuindo para o debate de 

políticas públicas e promovendo a carreira de RIG.
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Fundada em 2007, a Associação Brasileira de Relações Institucionais 

e Governamentais - Abrig é uma entidade civil sem fins lucrativos que 

congrega, atualmente, mais de 500 associados em todo o Brasil. Pessoas 

físicas e jurídicas de conduta ilibada e que atuam profissionalmente na área. 

Realizamos debates éticos e transparentes sobre a formulação de políticas 

públicas e de marcos regulatórios, em prol do desenvolvimento do país e da 

participação da sociedade civil e do setor privado nos processos de decisão 

política.

A Abrig

Promovemos um diálogo constante com nossos associados e com o poder 
público, agindo com respeito, transparência e integridade para que juntos 
possamos construir um legado social positivo.  

Nossa Diretoria é composta de quadro plural e técnico com vasta experiencia 
na área. Contamos ainda com comitês temáticos que promovem estudos e 
debates com foco em temas de grande interesse de nossos associados.
Possuímos também um Conselho Superior, formado por profissionais 
reconhecidos pelo mercado, que estabelecem diretrizes e políticas gerais 
para as nossas ações e monitora a implementação das mesmas por meio da 
Diretoria.
Por fim, temos um Conselho de Ética independente, formado por juristas 
renomados e pautados pelo nosso Código de Conduta, que promove a 
excelência na gestão dos nossos trabalhos, garantindo estrutura rígida de 
Compliance no desenvolvimento das atividades.

Compromisso

Gestão e transparência
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Comitê de Regulamentação
Promove ações e debates relativos à regulamentação da atividade de RIG no 
âmbito do Executivo e do Legislativo, representando a entidade nos diversos 
espaços onde este debate acontecer e incentivando a promoção do diálogo, da 
ética e da transparência.

Comitê Abrig Mulher
Promove a ampliação da participação de mulheres na entidade e na atividade 
de RIG, com o objetivo de aumentar a representatividade feminina em processos 
decisórios. Inserido nos valores da Abrig, o Comitê aprofunda a atuação da 
entidade no respeito à diversidade, na inclusão, no acolhimento e no incentivo à 
capacitação, em busca de um mercado de trabalho mais equilibrado e acessível.
 
Comitê Jovem RIG
Promove ações de suporte e desenvolvimento profissional dos associados jovens 
na atividade de RIG.

Comitê de Saúde
Promove a discussão das questões de saúde pública e privada no país e no mundo, 
que sejam pertinentes aos profissionais de RIG. O Comitê acompanha as decisões 
normativas do Executivo e as leis do Legislativo que impactam na evolução do 
mercado farmacêutico e no mercado de equipamentos e dispositivos médicos.

Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Promove ações gerais referentes ao debate sobre o meio ambiente e a 
sustentabilidade. Possibilita a discussão de práticas e diretrizes para questões 
socioambientais

Comitês 
temáticos Abrig



Comitê de Assuntos Internacionais
Promove ações e debates sobre assuntos internacionais.

Comitê de Cultura
Promove o debate sobre o ambiente de negócios, as tendências e o futuro da 
cultura e da indústria criativa e de entretenimento no Brasil, contribuindo na 
formulação de políticas públicas do setor.

Comitê E-Business e Logística
Promove ações gerais de debates sobre e-government, e-finance, e-commerce, 
e-business e logística. 
Respeitando o Estatuto Social, o Regimento Interno, a Política Associativa da 
Abrig e a Prática Recomendada pela Abrig/ABNT, o Comitê também visa subsidiar 
e acompanhar as atividades da representação da Abrig na Universal Postal Union 
– UPU (agência especializada da Organização das Nações Unidas que coordena 
políticas mundiais para: serviços financeiros; sistemas de pagamento no comércio 
digital;  governos digitais; negócios eletrônicos; soluções em sistemas de logística 
regionais e internacionais; big data; estatísticas; e gerenciamento de cadeias de 
suprimentos para indústria, inovação e infraestrutura).

Comitê de Governança e Compliance
Assegura a conformidade de processos e procedimentos relacionados aos 
assuntos: “conduta e ética”, “riscos corporativos”, “controles internos” e 
“compliance”.

Comitê de Admissão
Responsável pelas ações de análise e admissão de novos associados, conforme o 
Estatuto Social da Abrig.



A Abrig promove debates, como os tradicionais Abrig Debate e Café com Autoridade, 
em que temas relevantes para o país são discutidos por autoridades e especialistas, 
aproximando a sociedade dos tomadores de decisão.

Buscamos oferecer aos associados informações de qualidade, network diversificado 
e oportunidades no mercado. Incentivamos, ainda, a profissionalização da atividade 
de RIG por meio de cursos variados e com parcerias com renomadas instituições de 
ensino. Educação e formação são pilares que a Abrig persegue e investe, sabendo que 
através delas terá uma atividade cada vez mais segura e respeitada.

Um dos pontos fortes da atuação da Abrig é a promoção de boas práticas na atividade 
de RIG, reconhecida pela realização do Prêmio Marco Maciel. A premiação acontece na 
Praça dos Três Poderes e conta com a participação de diversas autoridades e empresas. 
Esse Prêmio reconhece e dá visibilidade às práticas éticas e transparentes na relação entre 
público e privado. 

Pilares de atuação

Debates

Capacitação e Carreira

Reconhecimento



A Abrig prioriza a ética, a transparência e o diálogo. Diante desses pilares, busca 
incansavelmente o reconhecimento da atividade de RIG em todas as frentes possíveis.

• Regulamentação da Atividade de RIG – apoiar regras claras que reforcem o debate;

• Conscientização da população e capacitação dos profissionais - Corrupção se 

combate com Educação;

• Promoção do desenvolvimento profissional dos associados jovens na atividade - 

Comitê Jovem RIG;

• Promoção da participação das mulheres nos mais diversos setores da sociedade, 

bem como no âmbito da atividade RIG – Comitê Abrig Mulher;

• Segurança Jurídica – menos leis, mais estabilidade das instituições.

Gestão Abrig

Temas 
Prioritários

•  Debates no Legislativo (em especial no âmbito do PL 1202/07) e no Executivo de propostas 
para a regulamentação da atividade de RIG;

• Acordo Abrig e ABNT para formalização de Prática Recomendada no exercício da atividade 
de Relações Institucionais e Governamentais - RIG;

•  Reconhecimento dos profissionais de RIG na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO;

• As melhores Práticas de RIG  - Prêmio Marco Maciel.



Ações



Benefícios de ser
um associado Abrig

Produtos:
Cursos, debates

e publicações Abrig

Informações
exclusivas:

Cenário político 

Oportunidades
no mercado

Descontos
especiais:

Anúncios, cursos
e eventos

Reconhecimento:
Premiação de
Boas Práticas

em RIG

Encontre talentos:
Banco de currículos

Network Compliance



Associados Pessoa Jurídica



Como se associar:
Acesse: abrig.org.br/associe-se



www.abrig.org.br
contato@abrig.org.br

(61) 3327-0731

SHN Qd. 01, Bloco A, Edifício Le Quartier
Sala 1.223, Brasília - DF.

CEP: 70701-010

RIG no Brasil
2016

Assembleia Geral da Abrig decide por 
unanimidade apoiar o PL 1202/2007, 
que regulamenta a atividade de RIG

2018
Os profissionais de RIG entram 

para a Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO

2017
A CCJC da Câmara dos Deputados aprova o 

substitutivo ao PL 1202/2007

2020
Publicação da Prática Recomendada pela 

ABNT em parceria com a Abrig. Importante 
passo na autorregulamentação da atividade 

de RIG no Brasil


