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PALAVRA DA DIRETORIA

A ABRIG NÃO PARA!!

as ações, exemplos e práticas positivas da atividade de RIG nos
diferentes âmbitos de atuação. Ainda, reforça a importância da
retomada da discussão sobre a regulamentação da atividade de
RIG, com entrevistas de atores relevantes da sociedade.

A área de Relações Institucionais e Governamentais vem passando
por um processo de mudança intenso desde o início da Pandemia.
Novas formas de se relacionar, argumentar e de se conectar,
utilizando as tecnologias de informação e comunicação, tem sido
cada vez mais importantes para o avanço da defesa de interesses,
execução e acompanhamento de políticas públicas.

No mês de março de 2021, foi lançada a Revista Abrig Digital,
uma versão complementar à Revista Abrig impressa, que traz
matérias inéditas e com conteúdos do momento da publicação,
proporcionando maior fluidez, flexibilidade e dinâmica para
os temas de RIG e políticas públicas. No lançamento da versão
digital, em homenagem ao mês das mulheres, foram realizadas
entrevistas com destacadas personalidades femininas que atuam
em diferentes áreas da política e das Relações Institucionais e
Governamentais.

Ademais ao contexto atual, no mundo se consolidam novas
prioridades para o desenvolvimento da humanidade como as
questões de saúde, educação formal e digital, ciência e tecnologia,
sustentabilidade, diversidade e novas formas de relações entre
países e o desenvolvimento econômico que contemplem as
condições que ainda estão por vir.
A 12ª Edição de Abril 2021, da Revista Abrig, traz o diálogo quanto
a essas questões de forma transparente, demonstrando diferentes
perspectivas técnicas e de visões de diversos atores da sociedade,
como especialistas, jornalistas, políticos, autoridades, empresários
e os profissionais de Relações Institucionais e Governamentais, que
atuam nas respectivas áreas. Temas globais como o “Novo Normal”,
globalização, sustentabilidade do planeta, governo, serviço público
digital, relações entre países e temas mais afetos ao Brasil como
a atuação de empresas brasileiras na economia verde, reforma
tributária, mercado legal e seus desafios, tecnologias e soluções para
a pandemia são os aspectos tratados nesta edição.
Adicionalmente, a revista demonstra a atuação da Abrig nos
diversos estados da federação e dos Comitês Temáticos, trazendo

A Revista Abrig tem se pautado pelo diálogo ético e diversificado,
de forma técnica no sentido de promover assuntos e temas
referentes aos desafios relevantes para o desenvolvimento
do Brasil.
Além deste diálogo técnico e diverso, os profissionais de RIG da
Abrig tem produzido um conjunto de conteúdos e reflexões por
meio de artigos, cursos, webinares e teleconferências no sentido
de contribuir para a melhoria da Pandemia e da aplicação de
políticas públicas adequadas à situação atual, sem deixar de pensar
e propor para o futuro do país as condições necessárias.
Uma ótima leitura!!!
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ENTREVISTA

ERA PÓS-PANDEMIA

PANDEMIA CRIA
UM NOVO MODELO
DE RELAÇÕES
ENTRE OS PAÍSES

ENTREVISTA: EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA1
A pandemia forjou um novo modelo de relações
entre os países, que passa por um equilíbrio entre a
interdependência e uma necessidade de repensar as
prioridades nacionais. A avaliação é do ex-embaixador
do Brasil na Inglaterra e nos Estados Unidos, Rubens
Barbosa.
“Cada país terá de ver três coisas: seu interesse direto
em relação ao mundo, sua coordenação regional e sua
coordenação multilateral”, afirmou à revista da Abrig.
O embaixador disse estar muito preocupado com a falta
de uma agenda estratégica do Brasil para esse novo
mundo pós-pandêmico. “Estamos voltados a problemas
pontuais, políticos, econômicos, briguinhas internas. E
isso é uma distração sobre o que o Brasil deveria estar
pensando na parte de tecnologia, na parte de inovação, na
reindustrialização, no fortalecimento do comércio exterior,
com simplificação, com abertura. Quer dizer, você tem
toda uma agenda para ser ajustada às novas condições que
estão se delineando aí no mundo, mas, pouca gente está
pensando nisso”, afirmou.

Veja abaixo a entrevista de Rubens Barbosa:
Como fica a integração dos países no pós-pandemia?
EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - Vai ser um mundo
muito diferente. Não temos a noção completa por não
saber quanto tempo vai durar essa pandemia. Nós estamos
vendo aí uma terceira onda e, ainda não sabemos o efeito
da pandemia sobre a economia global e sobre o comércio
internacional. O que sabemos é que a China se beneficia
muito desse momento, porque ela emerge com uma força
muito grande. E, os Estados Unidos, que estão injetando
US$ 3 trilhões para reativar a economia. Então, por conta
desses dois pólos, o comércio internacional vai continuar
a crescer diante da maior demanda mundial. Mas, a
globalização e as regras vão mudar muito.
Em qual sentido?
EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - Emmanuel Macron
chamou de soberania autônoma. A Europa, os Estados
Unidos e China estão preocupados com a vulnerabilidade
das suas economias, pela dependência de produtos que eles
consideram estratégicos de terceiros países. Então, no caso
da China, há uma preocupação com toda tecnologia que
afeta o 5G. Os Estados Unidos estão fazendo isso em várias
áreas: vacinas, saúde, área industrial. E isso também na
Europa. Mas, aqui no Brasil, não. Então, a distância entre os

“Nesse mundo novo, cada país terá de
ver três coisas: seu interesse direto em
relação ao mundo, sua coordenação
regional e sua coordenação multilateral.
E, se coordenar em nível multilateral,
para se adaptar às novas regras que vão
aparecer no comércio, no meio ambiente.”
RIG + Políticas Públicas

13

ENTREVISTA

EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - A
rapidez dos acontecimentos e a gravidade
dos problemas na sociedade pode forçar os
“salvadores da pátria”, os políticos populistas,
a trazerem mensagens que resolverão todos
os problemas, só que sem dizer como perderão
espaço.
E, qual tipo de protagonismo os Estados Unidos vão
ter neste futuro próximo? O fato de eles injetarem
tanto dinheiro na economia, US$ 3 trilhões, pode ter
um efeito de aprofundar desigualdades?

países que estão dentro da inteligência artificial, do 5G, da
alta tecnologia na área de saúde, vai aumentar em relação
aos países que estão fora disso. Então, é um novo que
está se delineando com a tecnologia e com a inovação, em
primeiro lugar. Aqui no Brasil, nós estamos, ainda, muito
longe disso.
Qual o nível de preocupação que o senhor tem em
relação a essa agenda estratégica para o Brasil?
EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - A minha
preocupação é muito grande. Estamos voltados a
problemas pontuais, políticos, econômicos e briguinhas
internas. E isso é uma distração sobre o que o Brasil
deveria estar pensando na parte de tecnologia, de
inovação, na reindustrialização, no fortalecimento do
comércio exterior, com simplificação, com abertura. Quer
dizer, você tem toda uma agenda para se ajustar a essas
novas condições que estão se delineando no mundo. O
problema é que, aqui no Brasil, tem pouca gente pensando
e vendo o que está acontecendo no mundo. Nós vamos ter
dois tipos de países: os que estão na inteligência artificial
e os países que não estão na inteligência artificial. Quem
ficar para trás vai ser relegado a uma posição menor
dentro do contexto internacional.

EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - Eu acho que
eles não tinham alternativa a não ser injetar esse
volume imenso de dinheiro. Mas, é um dinheiro que
cai também na mão da população. Pode até ser que
alguma coisa caia no setor financeiro, mas, você vai ter
investimento em infraestrutura, vai ter dinheiro para
pequena e média empresa. Por outro lado, a Secretária
do Tesouro (Janet Yellen), quer que os Estados Unidos
negocie com o mundo inteiro uma alíquota mínima de
imposto para não ter uma vantagem comparativa em
relação às empresas norte-americanas, que vão ser
taxadas muito fortemente para cobrir uma parte desse
dinheiro que tá sendo colocado na economia.
O melhor caminho para esse novo mundo é o
multilateralismo, a interdependência dos países, ou é
você se fechar e buscar as soluções internas aqui aos
problemas?
EMBAIXADOR RUBENS BARBOSA - É tudo isso junto.
Não tem uma receita única, você tem que começar a
ver quais são suas áreas estratégicas. Nesse mundo
novo, cada país terá de ver três coisas: seu interesse
direto em relação ao mundo, sua coordenação regional
e sua coordenação multilateral. E, se coordenar em
nível multilateral, para se adaptar às novas regras que
vão aparecer no comércio, no meio ambiente.

E a escalada com relação ao populismo, não só aqui no
Brasil, mas também no mundo, pode afetar a relação
entre os países no pós-pandemia?

Embaixador Rubens Barbosa foi Embaixador do Brasil em Londres de janeiro de 1994 a junho de 1999 e em Washington de junho de
1999 a Março de 2004. Ocupou o cargo de Presidente da Associação dos Países Produtores de Café (APPC) em Londres, por cinco anos. É
presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo.
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ERA PÓS-PANDEMIA

A PANDEMIA

FORTALECEU A APROXIMAÇÃO ENTRE BRASIL E A ASÍA
ENTREVISTA: EMBAIXADOR AKIRA YAMADA1
A pandemia do novo coronavírus fortaleceu o movimento
dos últimos 20 anos de aproximação comercial entre
Brasil e Ásia, segundo dados do Ministério da Economia.
O senhor acha que esse movimento também é visível
especificamente na relação Brasil-Japão?
AKIRA YAMADA - O Japão e o Brasil compartilham valores
fundamentais como a democracia, o estado de direito e os
direitos humanos. Os dois países têm relações de amizade
com base nos fortes laços humanos por longo período.
Na ocasião da visita ao Brasil do Ministro Motegi, dos
Negócios Estrangeiros do Japão, em janeiro deste ano, foi
confirmado a “Parceria Estratégica e Global” entre ambos
os países que promove a cooperação e a parceria não
somente bilateral, mas também no âmbito internacional, e
foi acordado fortalecer ainda mais a relação entre Japão
e Brasil.
As empresas japonesas, que expandiram suas atividades
no Brasil, aumentaram de 370, em 2011, para 654, neste
momento. Mas, o potencial das relações econômicas entre
ambos os países é ainda maior. As relações comerciais
Japão-Brasil estão se desenvolvendo de várias maneiras
com as diversificações da cadeia de suprimentos e
expansão das empresas japonesas ao exterior. Espera-se,
também, um progresso maior no empenho do Brasil na
ampliação da participação na cadeia de suprimento global.
Além disso, no Brasil, com as divulgações da comunidade
Nikkei, a culinária japonesa tornou-se popular e eu fico
muito feliz por isso. Quero me empenhar ainda mais para

que mais brasileiros possam saborear a culinária japonesa
como a segura e deliciosa carne de wagyu, o saquê e o
shochu, entre outros alimentos e bebidas.
Dados do Banco Mundial mostram que, em 2000, os
países asiáticos tinham 24% da participação do PIB
global, enquanto em 2019 o percentual chegou a 32,6%.
No pós-pandemia, como se dará essa participação?
AKIRA YAMADA - Segundo o World Economic Outlook,
publicado pelo FMI em abril, enquanto a previsão da
taxa de crescimento do PIB global de 2021 e 2022 é de
6,0% e 4,0%, respectivamente, os países da região asiática
devem crescer 8,6% e 6,0%. Ou seja, os países da Ásia
devem se tornar o centro do crescimento mundial mesmo
após a pandemia.
Com o progresso da rede regional de acordo de livre
comércio como a CPTPP (Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership) e RCEP Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement),
é esperado um maior aprofundamento da relação
econômica dentro dessas regiões.
Qual a importância da redução dos custos, diminuição
da burocracia brasileira e da reforma tributária para o
crescimento da economia do país e o fortalecimento das
relações econômicas Japão-Brasil?

“O Japão apoia o
empenho do Brasil para a
adesão à OCDE e deseja,
dentro do possível,
continuar cooperando”.
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AKIRA YAMADA - Na perspectiva de ampliar o
investimento necessário para o crescimento econômico
do Brasil e realizar o potencial econômico da relação entre
Japão e Brasil, é de suma importância melhorar o
ambiente de negócio, reduzindo o custo das operações
por meio de reformas e desregulamentações por parte do
governo brasileiro.
O sistema tributário complexo faz com que todas as
empresas japonesas, que investem no Brasil, esperem pela
realização da reforma. Esperamos um grande efeito de
negócios pela ambiciosa reforma, desde a simplificação
e estabilização do sistema tributário até a unificação dos
impostos federais, estaduais e municipais.
O Japão apoia o empenho do Brasil para a adesão à OCDE
e deseja, dentro do possível, continuar cooperando.

colaboraram com o projeto de reparação dos ventiladores
médicos do governo brasileiro.
Assim como na Coreia do Sul e China, o Japão tem o
problema da segurança alimentar e acaba importando
muito do Brasil e ainda produzindo bens que faltam
no mercado brasileiro. Como essa relação foi afetada
pela pandemia?
AKIRA YAMADA - O Japão não teve nenhum grande
problema com o abastecimento de alimentos até o
momento. Por outro lado, pensamos ser necessário atuar
em parceria com cada país para não aumentar o risco
global no abastecimento alimentar com as restrições à
exportação de grãos e outros produtos através de alguns
países exportadores de alimentos, conforme expressado
a preocupação, durante o encontro de ministros da
agricultura do G20.

Quais são os efeitos da pandemia nas relações comerciais
e o que os países podem fazer para sair dessa situação?
AKIRA YAMADA - Com a pandemia, do lado comercial,
surgiram vários problemas como a diminuição do
comércio mundial.
Em julho de 2020, o governo do Japão formulou uma
estratégia de crescimento visando transformar a estrutura
econômica e social em mais robusta e sustentável, a fim
de superar a pandemia do novo coronavírus. Sobre as
medidas contra o novo coronavírus do Brasil, o governo
do Japão realizou muitas cooperações, como a doação
de 4,8 milhões de dólares em equipamentos médicos
ao governo brasileiro. As empresas japonesas também
doaram recursos financeiros e materiais aos hospitais e

A origem da produção de soja no Brasil é o projeto de
desenvolvimento do Cerrado (PRODECER), uma das
cooperações representativas do Japão e do Brasil. Este
projeto ainda hoje é motivo de alegria para as pessoas
envolvidas do Japão e do Brasil, pois, por meio deste
projeto, transformou o cerrado que era considerado
uma terra estéril em uma grande região de produção da
soja, tornando o Brasil o maior país exportador de soja
do mundo.

Akira Yamada Bacharel em Direito pela Universidade de Tóquio. Aprovado no concurso de alto nível para o Ministério de Negócios
Estrangeiros. Ingressou, em 1981, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi Primeiro Secretário da Embaixada do Japão nos Estados Unidos
da América. Foi Diretor-Adjunto Principal, Divisão de Política de Assistência do Departamento de Cooperação Econômica. Dentre tantos cargos,
foi Embaixador do Japão no México e, atualmente, Embaixador do Japão no Brasil.
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“O Japão e o Brasil compartilham
valores fundamentais como a
democracia, o estado de direito
e os direitos humanos. Os dois
países têm as relações de amizade
com base nos fortes laços
humanos por longo período”.
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ERA PÓS-PANDEMIA

A GLOBALIZAÇÃO
SOFRERÁ REVERSÃO
PARCIAL

AFETADA PELA PANDEMIA, DIZ EX-FMI OTAVIANO CANUTO
ENTREVISTA: OTAVIANO CANUTO 1
A pandemia do coronavírus impôs diversos desafios aos
países, mas, sobretudo, ao processo de globalização. Qual
o futuro das políticas transnacionais? Como os países vão
adaptar suas ações no pós-pandemia? Seremos um mundo
mais regionalizado, ou vamos acelerar a integração para
produzir respostas globais a possíveis novas crises?
O tema é complexo e analisá-lo, enquanto os fatos se
desdobram, é uma tarefa ainda mais árdua. Mas, a revista
da Abrig ouve um dos principais analistas brasileiros do
mundo globalizado: o economista Otaviano Canuto, 64
anos, membro sênior do Policy Center for the New South,
membro sênior não-residente do Brookings Institute e
diretor do Center for Macroeconomics and Development,
em Washington, DC. Foi vice-presidente e diretorexecutivo do Banco Mundial, diretor-executivo do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e vice-presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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“No Brasil estamos vulneráveis, então, eu acho que uma
das consequências desses processos e da pandemia
vai ser um redesenho pelos países do que consideram
estratégico garantir para produção doméstica”, afirmou.
O que projetar para a relação EUA e China na parte
comercial e o que pode ter de efeito aqui no Brasil?
OTAVIANO CANUTO - Embora a rivalidade permaneça
entre EUA e China, certamente, o presidente Joe
Biden não vai reproduzir o mesmo tipo de erro na
área comercial feito por Donald Trump. A indústria
manufatureira norte-americana não se beneficiou da
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“As sequelas da pandemia
serão duradouras. Vários dos
empregos existentes prépandemia, inclusive empregos
com baixa qualificação de mão
de obra, vão deixar de existir.
Alguns hábitos de consumo não
vão retornar ao que eram.”

política de Trump, pelo contrário, recebeu choques de
retaliações não apenas da China, mas de outros países,
sem que o possível ganho em termos de aumento da
produção pudesse justificar a estratégia.
E o que a China está fazendo para depender menos dos
EUA?
OTAVIANO CANUTO - A China tem se preparado para dar
ênfase no crescimento do mercado doméstico. O que quer
dizer que a China quer depender mais de si mesma em um
futuro imediato. A novidade foi a velocidade em que este
processo ocorreu, considerando que começou em 2011.
E, da parte dos EUA, pode vir uma busca por maior
plurilateralidade com a China?

OTAVIANO CANUTO - Isso é um fato: o nacionalismo das
vacinas, sem exceção. Efetivamente, a cooperação na área
de vacinas está em segundo plano. E, a crise da pandemia,
no lado sanitário, também revelou um grau de dependência
elevado das cadeias globais de valor de produção de
vacinas, numa dependência da China e da Índia. O que cria
uma sensação de vulnerabilidade.
Mas, essa é a realidade do Brasil, não?
OTAVIANO CANUTO - No Brasil estamos vulneráveis, sem
dúvida. E, por isso, uma das consequências desse processo
e da pandemia é acelerar o redesenho pelos países do que
consideram estratégico para garantir produção doméstica.
Vamos assistir a uma reversão parcial da globalização.
Em qual mundo testemunharemos o pós-pandemia?

OTAVIANO CANUTO - É provável que o governo Biden
tente voltar ao tipo de movimento que o Barack Obama
fez, que foi se juntar a parceiros para fazer pressão através
de acordos plurilaterais com os chineses, em busca de
mudança de padrões regulatórios, dentro da própria
China. Mas, não se engane, a rivalidade vai continuar.
Diante da pandemia e das dificuldades que os países
enfrentam na vacinação, o que projetar para o futuro da
globalização?

OTAVIANO CANUTO - As sequelas da pandemia
serão duradouras. Vários dos empregos existentes prépandemia, inclusive empregos com baixa qualificação
de mão de obra, vão deixar de existir. Alguns hábitos de
consumo não vão retornar ao que eram. Novos hábitos
de consumo, perda de empregos e reformulação do setor
de serviços têm implicações enormes sobre a lógica das
grandes cidades. As sequelas da pandemia ainda estarão
conosco, mesmo depois de um grau de imunização
suficiente pelo mundo afora, para dizer que acabou a
pandemia.

1
Otaviano Canuto é membro sênior do Policy Center for the New South, membro sênior não-residente do Brookings Institute e diretor do
Center for Macroeconomics and Development em Washington. Foi vice-presidente e diretor-executivo no Banco Mundial, diretor-executivo no
FMI e vice-presidente no BID. Também foi secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda
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ERA PÓS-PANDEMIA

SERVIÇO PÚBLICO
DIGITAL PODE SER
AMPLIADO NO BRASIL

AVALIA BID

ENTREVISTA: MARIANO LAFUENTE 1
O Banco Interamericano de Desenvolvimento realizou
pesquisa inédita no Brasil sobre a adaptação ao ambiente
on-line. Da solicitação de segunda via de documentos
via celular, até as conversas via Whatsapp, as atividades
mediadas pela internet ganharam espaço durante a
pandemia, e os brasileiros – 86% deles – já se sentem
adaptados ao mundo digital. É o que revela a pesquisa
“Satisfação dos cidadãos com serviços públicos digitais”,
realizada pelo BID, em parceria com o Instituto Ideia.
Realizada entre outubro e dezembro de 2020, com 13.250
entrevistados, a pesquisa, maior do gênero já feita na
América Latina e Caribe, teve como objetivo identificar
o grau de adaptação e as lacunas existentes entre os
brasileiros e os serviços públicos e privados oferecidos de
maneira virtual.
Em entrevista exclusiva, o especialista em Gestão Pública
do BID, Mariano Lafuente, fala sobre as oportunidades de
o Brasil adotar um modelo de serviço digital que diminui a
burocracia e agiliza a vida do cidadão. Leia abaixo:

A pesquisa demonstra que a maioria (86%) dos brasileiros
se sente adaptada ao mundo digital, o senhor acredita
que o país esteja preparado para esse boom de atividades
mediadas pela internet decorrente da pandemia?
MARIANO LAFUENTE - Com certeza. Do lado da
demanda, a população brasileira está preparada para
receber serviços digitais. A pesquisa mostra que o
brasileiro está bem conectado (95% reportou acessar
internet pelo celular) e adaptado. Claro, ainda existe uma
brecha digital em segmentos específicos da população,
como pessoas maiores de 60 anos (14% disse não ter
conseguido se adaptar), somente com ensino fundamental
(12%) e com renda de até dois salários mínimos (8%).
E do lado da oferta dos serviços digitais, como está o
avanço no setor público?
MARIANO LAFUENTE - O governo federal, por exemplo,
tem avançado muito nessa agenda. Nos últimos dois anos,
digitalizou mais de 1.200 serviços, com um alto nível de
conhecimento da população, altos níveis de satisfação
e economia de mais de R$ 2 bilhões para a sociedade e
para o governo. Os governos estaduais estão trabalhando,
também, na mesma linha, com bons avanços. Os governos
municipais, com algumas exceções, estão em uma etapa
prévia, mas percebemos muito apetite para avançar
nesta agenda no contexto de novas administrações, que
começaram em 2021.

“O setor público brasileiro como um
todo, incluindo as três esferas de governo
e os três poderes, poderia economizar
enormes quantidades de recursos da
sociedade, através de oferecer mais e
melhores serviços digitais.”
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Em quais tipos de serviços digitais, na sua opinião, o
governo brasileiro tem mais oportunidades para explorar?
MARIANO LAFUENTE - A pesquisa revelou que os serviços
digitais, através do celular, são muito mais relevantes que os
feitos através do computador, devido a um maior acesso e
uso por parte dos cidadãos. E, mais especificamente, a taxa
de penetração do aplicativo Whatsapp de 97% entre quem
possui celular, faz com que, provavelmente, este seja um
dos canais mais efetivos para a entrega de serviços digitais
nesse momento.
De acordo com dados de outras pesquisas realizadas pelo
BID, uma transação digital custa 5% de uma operação
equivalente presencial. Quanto o governo brasileiro
economizaria ao migrar os serviços públicos presenciais
para a esfera digital?
MARIANO LAFUENTE - O setor público brasileiro como
um todo, incluindo as três esferas de governo e os três
poderes, poderia economizar enormes quantidades de
recursos do orçamento público, mas, especialmente, dos
recursos da sociedade, através de oferecer mais e melhores
serviços digitais. Os serviços presenciais devem continuar
existindo, pelas brechas que falamos previamente e por
existirem outros serviços mais difíceis de digitalizar. Mas,
a digitalização reduz o tempo médio dos serviços públicos
de 5,4 horas e 2 visitas presenciais para 30 minutos sem
deslocamentos, poupando o tempo dos cidadãos e das
empresas. A maior automação dos processos internos
também gera a oportunidade de economias no governo, e
permite treinar e alocar os servidores públicos em tarefas
de maior valor (e motivação) para os cidadãos.

1

Entre as três esferas de governo, a municipal é a
segunda com o maior número de insatisfação e também
a que os cidadãos mais desconhecem os serviços
públicos digitais. A que os municípios devem estar
atentos para mudar isso?
MARIANO LAFUENTE - A esfera municipal é, sem
dúvidas, onde existem maiores oportunidades de
aprimoramento dos serviços digitais. Mesmo que a
satisfação com os serviços digitais municipais (54%) seja
mais de quatro vezes superior ao nível de insatisfação
entre aqueles que conhecem os serviços (13%), o fato de
que quase uma a cada duas pessoas (44%) não conhece
os serviços digitais do município onde vivem, revela
uma oportunidade para trabalhar mais nesse tema. O
Governo Federal, recentemente, com apoio do BID e
outros parceiros, publicou um guia de 10 passos para a
transformação digital dos municípios, ferramenta muito
boa e concreta. A adesão dos municípios à Rede Gov.Br,
liderada pela Secretaria de Governo Digital do Ministério
da Economia, também é um recurso importante que pode
ajudar a promover a aceleração da transformação digital
nessa esfera de governo.

Mariano Lafuente Especialista em Modernização do Estado no BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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AS CIDADES NA
PÓS-PANDEMIA

ENTREVISTA: ALAIN GRIMARD1

O ONU-Habitat divulgou o relatório “Cidades e pandemias:
por um futuro mais justo, verde e saudável”, no dia 30 de
março, descrevendo como as áreas urbanas têm inovado na
crise Covid-19.
Dados os padrões de desigualdade devido à falta de
acesso a serviços básicos, pobreza e condições de vida
superlotadas, quais atitudes os governos locais devem
tomar para impedir o aumento do impacto da Covid-19? E
quais são as consequências caso essas medidas não sejam
tomadas rapidamente?
ALAIN GRIMARD - A pandemia ressaltou as desigualdades
nos serviços públicos, proteção social e sistemas de
saúde. Grupos marginalizados como minorias, migrantes,
moradores de favelas e trabalhadores informais particularmente mulheres -, que já vivem e trabalham
em condições precárias, foram desproporcionalmente
afetados pelas consequências da COVID-19. O relatório do
ONU-Habitat “Cidades e Pandemias: por um futuro mais
justo, verde e saudável” mostrou como essas desigualdades
pré-existentes impactaram decisivamente a resiliência
das cidades frente à crise de saúde. Um dos principais
agravantes foi a superlotação e infraestrutura precária
em muitos assentamentos informais, que tornaram um
grande desafio implementar medidas preventivas de saúde
pública, como o distanciamento social e a higienização
intensificada. Para reduzir o impacto da COVID-19
nas cidades, as autoridades devem tomar uma série de
medidas em frentes diversas, como nos setores de água e
saneamento, habitação, emprego e proteção social.
Além disso, os governos locais necessitam realizar a
recuperação das comunidades através de investimentos

e apoio a grupos minoritários que possibilitem novos
modelos de negócios. Caso se deixe de agir nessas
frentes, haverá um aprofundamento das consequências
sociais, econômicas e humanas geradas pela pandemia do
COVID-19, particularmente nos territórios e populações
mais vulneráveis.
De que maneira pode-se planejar mudanças urbanas em
grandes cidades, como em São Paulo, que dispõe dessas
desigualdades regionais?
ALAIN GRIMARD - As grandes cidades precisam
ser abordadas em quatro escalas diferentes - região
metropolitana, cidade, bairro e prédio. Todos esses
âmbitos devem ser integrados através de uma abordagem
do planejamento urbano sensível aos contextos
locais, reconhecendo conexões que ligam as famílias e
comunidades aos sistemas urbanos, nacionais e globais.
A solução pode ser resumida pelo planejamento em todos
os níveis territoriais e pela promoção de mecanismos de
governança ágeis entre os diferentes níveis de governo e a
população.
Um elemento central no desenvolvimento de políticas
mais responsivas à atual pandemia é o conceito de “pontos
fracos” (weak spots) urbanos. Embora estes incluam as
áreas economicamente mais desfavorecidas de uma cidade
ou zona metropolitana, os fatores que determinam sua
vulnerabilidade são abrangentes e podem incluir dimensões
relacionadas à localização, conexões, ambiente construído e
projeto de edifícios que os deixam mais expostos a choques
ou tensões. A identificação dessas fragilidades possibilita
a mitigação e fortalecimento da resiliência dos espaços
urbanos.

“A solução pode ser resumida
pelo planejamento em todos os
níveis territoriais e pela promoção
de mecanismos de governança
ágeis entre os diferentes níveis de
governo e a população.”
RIG + Políticas Públicas
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cidades , baseado em grande parte em transferências
intergovernamentais, para um modelo de aumento da
receita de fontes próprias, melhor acesso aos mercados
financeiros e condicionalidades menos restritivas
ligadas às transferências do governo central.
Outro aspecto essencial é melhorar a conectividade nas
cidades e regiões através de políticas e planos urbanos
nacionais que garantam o fluxo e a circulação de bens,
serviços e mão-de-obra.
No relatório é recomendado fortalecer o acesso ao
financiamento municipal para permitir que os líderes
das cidades construam uma nova economia urbana
que reduza o risco de desastres, bem como abordar as
mudanças climáticas, desenvolvendo soluções baseadas
na natureza e investindo em infraestrutura sustentável
para permitir o transporte de baixo carbono. De que
maneira isso seria aplicado em cidades no Brasil?
ALAIN GRIMARD - A pandemia forçou os governos
locais a realizar grandes e inesperados gastos em
saúde, e infraestruturas. O crescimento repentino da
necessidade de verbas potencializou o problema do
financiamento das cidades. Em quase todos os países, as
cidades dependem de níveis mais altos de governo para
financiar as (principais) necessidades que se enquadram
em sua jurisdição, o que cria entraves em contextos de
emergência.

Além disso, a pandemia destacou a necessidade de os
governos subnacionais terem acesso aos chamados
“fundos para dias chuvosos” (“rainy day funds”) - fundos
destinados a tempos de crise - para aumentar sua
resiliência econômica.
O senhor acha que a pandemia acentuou a
sensibilização dos poderes para prestarem mais
atenção nas cidades e na qualidade de vida que leva a
população?
ALAIN GRIMARD - Para a ONU-Habitat, este é nosso
desejo mais sincero! Crises como a atual deveriam
ter um impacto positivo em levar as autoridades a
pensar “fora da caixa”. Passando de uma mentalidade
de emergência para a de recuperação, as cidades têm
a oportunidade de se concentrar no fortalecimento
da saúde pública, resiliência econômica e acesso
aos serviços para todos. Com políticas inclusivas,
engajamento comunitário e uma transição significativa
para uma abordagem mais sustentável, as cidades
poderiam emergir da catástrofe da COVID-19 mais
fortes e resilientes.

Para o Brasil, como para outros países, é necessário um
modelo de financiamento mais sustentável que conceda
às cidades resiliência fiscal. Essas melhorias dependem
da mudança do modelo atual de financiamento das

1
Alain Grimard, Oficial Sênior Internacional do ONU-Habitat para o Brasil e Cone Sul. É mestre em Economia pela Universidade de Laval
no Quebec, Canadá. Responsável pelas atividades do ONU-Habitat no Brasil e países do Cone Sul. Trabalhou como Oficial Sênior de
Assentamentos Humanos na sede da Agência em Nairóbi e, antes de entrar no ONU-Habitat, atuou por 20 anos em outras agências da ONU
no Caribe e na África.
.
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MUNICÍPIOS NO NOVO MUNDO

DESAFIOS PARA
A GESTÃO PÓSPANDEMIA
ENTREVISTA: GLADEMIR AROLDI

Qual o papel dos municípios na restruturação
pós-pandemia?
GLADEMIR AROLDI - Entendo que não há caminho de
desenvolvimento sem o fortalecimento do Ente local. É nos
Municípios que a vida acontece. O gestor local é aquele
que está na ponta e conhece a fundo as necessidades da
população. É, também, aquele que busca incessantemente
implementar políticas públicas de qualidade. A CNM segue
junto e confiante nessa força para promover uma gestão
responsável e bem-sucedida em cada Município, buscando,
desta forma, a retomada do crescimento do Brasil.
Quais as principais ações que os municípios podem tomar
para ajudar a recuperar a economia local?
GLADEMIR AROLDI - É essencial implementarmos
medidas que possibilitem a retomada do crescimento
de nosso país, atraindo investidores internacionais e
financiamento privado, permitindo a geração de emprego
e renda ao cidadão brasileiro. O empreendedorismo local
converge neste caminho, pois os pequenos negócios
representam a força da economia do Brasil. Para a
RIG + Políticas Públicas

Confederação Nacional de Municípios, toda ação
que valorize os pequenos negócios é extremamente
positiva. Os Municípios brasileiros, em especial os
de pequeno porte, apresentam grande potencial de
contribuição ao desenvolvimento econômico e social do
País, com a promoção dos empreendedores locais para
possibilitar dignidade e uma melhor qualidade de vida
aos munícipes.
A Educação é, com certeza, uma das áreas que
sofreram bastante com as restrições causadas pela
pandemia. Que medidas podem ser tomadas a fim de
recuperar o tempo perdido ou apaziguar essa perda?
GLADEMIR AROLDI - Pesquisas realizadas pela CNM
mostram que, em decorrência da pandemia, a maioria
dos Municípios segue com aulas presenciais suspensas.
Os dados também mostram um grande esforço por
parte dos gestores em dar continuidade ao ensino. A
distribuição de materiais impressos, por exemplo, foi
uma alternativa adotada por 98,2% dos Municípios.
Além disso, buscou-se oferecer aulas por meios digitais,
TV, rádio local, dentre outros. Sabemos, no entanto,
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que nada substitui o contato direto do docente com os
alunos. A temática envolve aspectos relativos a diversas
áreas do Município, como Educação, Saúde e Assistência
Social, demandando diagnóstico acerca da realidade local e
planejamento por parte da administração local e de outros
setores da sociedade.

desenvolver. O foco, neste momento, é vencer a pandemia,
que tem impactos ainda incalculáveis para o país e isso só
irá ocorrer com a vacinação em massa de nossa população.
Além disso, precisamos aprovar medidas importantes no
Congresso Nacional, a começar por uma reforma tributária
que seja ampla e não fatiada.

Pensando em futuro: Quais as perspectivas para os
próximos dois anos?

Quais as três principais mudanças que precisam ocorrer no
País e por quê?

GLADEMIR AROLDI - Os desafios para os próximos dois
anos serão grandes. Temos demandas reprimidas em
diversas áreas, quedas nas arrecadações, encolhimento
da renda da população, por conta da pandemia, e outras
dificuldades que vão exigir muita cautela por parte da
administração pública federal, estadual e municipal.

GLADEMIR AROLDI - Precisamos enfrentar, urgentemente,
as desigualdades sociais e econômicas, reformar o
sistema tributário para simplificar, atrair investimentos e
regulamentar o pacto federativo brasileiro, aumentando a
participação dos Municípios no bolo tributário, na medida
em que são os Entes locais os responsáveis pelas políticas
públicas que trazem impacto aos cidadãos.

Como governo e municípios poderiam trabalhar juntos
para a retomada?
GLADEMIR AROLDI - O trabalho em conjunto dos Entes
federativos é a única saída para que o Brasil volte a se

Glademir Aroldi é presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Possui graduação em Gestão Pública e ampla experiência no
movimento municipalista. Foi vereador em seu Município de origem, Saldanha Marinho, entre 1989 e 1992, sendo eleito prefeito durante três
mandatos (1993-1996; 2001-2004; e 2005-2008). Também esteve no comando da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande
Grande do Sul (Famurs) entre 2006 e 2007.
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“Precisamos enfrentar, urgentemente,
as desigualdades sociais e econômicas,
reformar o sistema tributário para
simplificar, atrair investimentos e
regulamentar o pacto federativo brasileiro,
aumentando a participação dos Municípios
no bolo tributário, na medida em que são os
Entes locais os responsáveis pelas políticas
públicas que trazem impacto aos cidadãos.”
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MUNICÍPIOS NO NOVO MUNDO

DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DOS
MUNICÍPIOS

É FUNDAMENTAL PARA SUPERAR DESAFIOS
ENTREVISTA: MARCO VINHOLI 1
O secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, Marco Vinholi, afirmou que a
adoção de políticas integradas e intermunicipais são
fundamentais para a superação de desafios impostos
pelas regiões metropolitanas e as megalópoles
brasileiras.
Defensor do papel protagonista dos municípios
na superação da crise sanitária e na reconstrução
durante o pós-pandemia, o secretário defendeu
que soluções na área de meio ambiente, mobilidade
urbana e saneamento básico precisam ser adotadas
de maneira multidimensional. “Políticas de
desenvolvimento integradas são fundamentais para a
superação dos desafios”, afirmou.
Veja abaixo os principais pontos da entrevista de
Marco Vinholi:

Secretário, qual papel o senhor acredita que os
municípios vão ter nessa reestruturação do
pós-pandemia?
MARCO VINHOLI - Os municípios vão ter o papel
central nessa retomada. Nós temos, aqui no Estado
de São Paulo, 645 cidades e, grande parte da nossa
economia, se concentra nas oitenta maiores, acima
de cem mil habitantes. Nós vamos passar por um
processo muito forte de impulsionamento através das
nossas concessões públicas estaduais, concessões de
rodovias e outras importantes nas mais diversas áreas
de infraestrutura, assim como o marco do saneamento
básico também terá um papel fundamental. E, o que a
gente espera é que, através do avanço da vacinação,
possamos estabelecer um período de otimismo, e até
de certa euforia, em torno dessa retomada.
Ainda pensando nessa perspectiva dos municípios,
quais aprendizados a pandemia trouxe?
MARCO VINHOLI - A pandemia
trouxe um aprendizado
fundamental para os municípios e
para gestão pública de modo geral:
o conceito de uma política pública
focada em evidências. Além disso,
a noção de que a cooperação entre
cidades é algo fundamental para
se atingir os resultados. Na
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“Nós vamos passar por um processo
muito forte de impulsionamento
através das nossas concessões
públicas estaduais, concessões
de rodovias e outras importantes
nas mais diversas áreas de
infraestrutura, assim como o marco
do saneamento básico também terá
um papel fundamental.”

pandemia, a gente observou um vírus que não respeita
limites de um município com outro e, portanto, o que
o município faz, impacta diretamente no outro. Então,
a gente entende que, cada vez mais, esses órgãos
de cooperação vão se tornar mais fortes. Isso é um
legado que fica.
Como os municípios podem avançar nas áreas de
saneamento básico, meio ambiente e na criação de
uma economia sustentável?
MARCO VINHOLI - Olhar para o futuro e o avanço
com as questões ambientais se torna algo central.
Aqui no estado de São Paulo, implementamos
grande mudança no modelo de ICMS, que injetará
diretamente R$ 5 bilhões nos próximos dez anos na
preservação do meio ambiente. Além de preservar e
de conservar o bioma aqui do Estado, o ICMS também
coloca como meta a restauração e o tratamento de
resíduos sólidos e o avanço com a questão energética.
Como os diversos entes poderiam trabalhar juntos
para que essa retomada aconteça da melhor forma?

1

MARCO VINHOLI - Nós trouxemos um ambiente de
negócios muito positivo, que resultou, por exemplo,
na maior concessão de rodovias da história, a rodovia
Piracicaba-Panorama, investimento de R$ 14 bilhões
nos próximos dez anos. E, o que possibilitou isso,
foi tanto uma modelagem bem feita, quanto um
ambiente de negócio e de segurança jurídica forte.
Esse é o caminho que os municípios devem ter.
Quando a gente vê o governador João Dória indo
lá para o Fórum Econômico Mundial e conseguindo
dialogar com uma empresa de Singapura, que
procura o Estado de São Paulo e que se instala
aqui investindo bilhões, ela procura também um
município que lhe dê essa tranquilidade. Então, os
municípios devem seguir, também, nesse rumo e
estabelecer políticas de atração de investimentos
calcados em estabilidade. A gente sabe que uma
empresa, que se instala em uma cidade, vai procurar
uma política de estado que possa ser perene. Ela vai
ficar na cidade dez, quinze, vinte, trinta anos, então
não vai ficar só naquela gestão. Assim, acredito que
a questão do ambiente de negócios e do ambiente de
segurança para as empresas são fundamentais.

Marco Vinholi Secretário de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB no Estado de São Paulo.
RIG + Políticas Públicas
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GREEN NEW DEAL

ESG E RISCO
POLÍTICO NO BRASIL

NA ESTEIRA DE UM GREEN NEW DEAL
GABRIEL BRASIL 1

Novos fenômenos econômicos e sociais transformaram a
análise de risco político, nas suas naturezas mais diversas
—econômica, regulatória ou de integridade—, para além
das ações de governos e reguladores. Estudiosos, como
a ex-secretária de Estado dos EUA e professora da
Universidade de Stanford Condoleeza Rice, definem risco
político como a probabilidade de qualquer ato político
impactar negócios, seja positiva ou negativamente.
Qualquer ator com iniciativas
politicamente motivadas
– como consumidores,
competidores, movimentos
da sociedade civil e mesmo
funcionários — têm sido
empoderados pelas redes
sociais nos últimos anos.
Isso tornou latente sua
capacidade de, individual
ou coordenadamente,
promoverem impactos
significativos – inclusive
financeiros – em empresas de
múltiplos setores.

rigorosos e políticas de monitoramento contínuo. Em
setores em que há um impacto socioambiental mais
nítido, como mineração e celulose, o contato proativo e
permanente junto a comunidades locais seguirá sendo
uma ferramenta fundamental para a mitigação de ameaças
reputacionais e operacionais.

“As empresas que se anteciparem
a este cenário sairão na frente nos
seus mercados, se posicionando
para liderarem a nova agenda
econômica do mundo póspandemia. Há, afinal, uma série de
vetores impulsionando de forma
contundente temas de ESG no
Brasil e no mundo.”

Nesse contexto, temas socioambientais e de governança
têm ocupado espaço cada vez maior em discussões
corporativas. O encontro de tendências ESG com riscos
políticos representam desafios importantes para o
ambiente de negócios, mas também oportunidades. As
empresas que se anteciparem a este cenário sairão na
frente nos seus mercados, se posicionando para liderarem
a nova agenda econômica do mundo pós-pandemia. Há,
afinal, uma série de vetores impulsionando de forma
contundente temas de ESG no Brasil e no mundo.
Em primeiro lugar, é provável que o escrutínio social
frente às políticas socioambientais das empresas siga
aumentando, exigindo que elas implementem planos
inteligentes para lidar com temas ESG. Estes planos devem
incluir avaliações de riscos abrangentes no contexto da
entrada em novos mercados, protocolos de compliance
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Riscos indiretos também
precisarão ser cada vez mais
considerados. É o caso, por
exemplo, de empresas que se
encontram sob escrutínio pelas
ações de seus fornecedores,
sejam eles prestadores de
serviços eventuais ou parte
regular da sua cadeia de supply
chain. Nos últimos anos, afinal,
boicotes e outras ações similares
recorrentes envolvendo empresas
de setores variados têm se tornado constantes. Políticas
de due diligence e de checagem de antecedentes seguirão
sendo as melhores ferramentas para a mitigação de riscos
dessa natureza.
Há, ainda neste contexto, iniciativas importantes a serem
consideradas no âmbito dos riscos indiretos, como, por
exemplo, o negative-listing por parte de investidores.
Em maio do ano passado, o Norges Bank – o maior fundo
soberano do mundo, da Noruega – resolveu excluir uma
série de empresas e setores do seu portfólio, em função das
suas novas políticas de ESG, um exemplo entre tantos outros
na indústria de fundos de investimento no último ano.
Numa perspectiva geopolítica, o presidente Joe Biden nos
Estados Unidos acelerou o processo de implementação
de agendas ESG. A agenda ambiental de Biden se somará
à já reconhecida postura pró-sustentabilidade da União
Europeia, o que significa que as pressões do mundo
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financeiras e empresas de varejo.
Na indústria, há cada vez mais
evidências sustentando os benefícios
para companhias que adotam estratégias
em torno da chamada economia circular, em
que há uma otimização do aproveitamento de
recursos bem como um engajamento ativo da comunidade
na sua gestão.
desenvolvido em mercados emergentes, e no Brasil
não será diferente, virão de várias frentes e de forma
coordenada.
Aqui no país o desafio será enorme, incluindo as
dificuldades da questão orçamentária, mas há amplas
oportunidades. A despeito da postura do governo federal,
o país continua a apresentar virtudes preciosas em vários
setores que podem se beneficiar do tema. Destaca-se,
por exemplo, um promissor mercado de green bonds,
especificamente para projetos em segmentos como
energia, saneamento e mobilidade urbana. Há, ainda,
oportunidades de fortalecimento reputacional para
empresas que adotem e comuniquem bem suas credenciais
verdes nos mais variados setores, como instituições

O Brasil também deve continuar se beneficiando
do atual panorama de elevada liquidez global, que
incentiva investidores estrangeiros a procurarem
ativos variados em mercados emergentes. É inevitável
que estes investimentos venham associados a padrões
crescentemente elevados de sustentabilidade – o que
significa que atores locais que desejem se beneficiar
destes investimentos se antecipem a tais demandas, que
irão passar, inclusive, a ter cada vez mais uma natureza
também regulatória.
A retomada econômica no pós pandemia ainda está
marcada por múltiplas incertezas. A proeminência de
temas ESG neste processo, no entanto, não é uma delas.
Riscos políticos, por sua vez, seguem tão latentes como
nunca. Dada sua estreita – e, na verdade, potencialmente
virtuosa associação, vale a pena enxergar os dois temas de
forma integrada.

1
Gabriel Brasil Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em economia política internacional
pela Universidade de São Paulo. É analista de risco político da consultoria britânica Control Risk.
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GREEN NEW DEAL

A INDÚSTRIA
VERDE NO BRASIL
E A RIQUEZA DO
BENEFÍCIO

ENTREVISTA: JOÃO RABELO JÚNIOR 1
O Banco do Brasil incorpora a sustentabilidade em
sua estratégia e adota diretrizes para a promoção de
uma economia verde. Como isso tem impactado os
negócios do banco?
JOÃO RABELO - Desde a criação da Fundação Banco
do Brasil, em 1985, temos um compromisso com a
sustentabilidade. Somos orientados por uma Política
de Responsabilidade Socioambiental, aderimos a
diversos pactos e compromissos voluntários e temos
um Plano de Sustentabilidade (Agenda 30 BB) desde
2005, instrumento fomentador das nossas práticas
em sustentabilidade e que tem, como característica,
o engajamento de nossas lideranças com o tema, o
que influencia de forma transversal nossa estratégia e
nossos negócios.
O BB tem uma preocupação com a transição de uma
economia de alto impacto para uma economia verde,
de baixo carbono e inclusiva. Esse é o futuro da gestão
de ativos? Quais exemplos vocês podem citar?
JOÃO RABELO - Sim, por isso, contribuímos para que
investidores direcionem recursos para companhias que
entregam externalidades socioambientais positivas.

Assim, um dos nossos compromissos a longo prazo, em
sustentabilidade, é o de atingir saldo de R$ 20 bilhões em
Fundos ASG até 2025 e realizar avaliação ASG em 100%
de ativos aplicáveis sob gestão por meio da BB DTVM
até 2022. Além disso, iremos originar R$ 30 bilhões em
recursos sustentáveis para o BB e para os clientes do
Banco até 2030.
Recentemente, estruturamos nosso modelo de finanças
sustentáveis, que permite ao Banco do Brasil acessar
o mercado de títulos de dívida categorizados como
sustentáveis. Para isso, levamos em conta, por exemplo:
diversidade na composição do conselho, quantidade de
energia renovável utilizada pela instituição e metas de
sustentabilidade para os próximos anos.
A mudança climática é algo latente e emergencial - como
analisar oportunidades de negócios que promovem baixo
impacto, e que oferecem oportunidades para combater
os problemas ambientais?
JOÃO RABELO - Consideramos as mudanças climáticas no
planejamento de nossas ações e buscamos aproveitar as

“Diante das mudanças proporcionadas
pela pandemia da Covid-19 e seus
impactos nas cadeias produtivas,
mantemos, em nosso relacionamento com
os clientes, o foco em atender da melhor
maneira suas demandas e necessidades,
enfatizando o uso dos canais digitais
como principal forma de atendimento.”
RIG + Políticas Públicas
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Ela é composta por operações de crédito para os setores
de energias renováveis, eficiência energética, construção,
transporte e turismo sustentáveis, água, pesca, floresta,
agricultura sustentável e gestão de resíduos.
diferentes oportunidades de negócios para fomentar uma
economia de baixo carbono. O financiamento da transição
dos atuais modelos de produção para uma economia mais
verde e inclusiva é um dos principais desafios enfrentados
pela economia mundial. O BB entende a relevância do seu
papel nesta jornada. Nesse sentido, destacamos o nosso
compromisso de auxiliar nossos clientes na transição para
um portfólio mais sustentável, por meio do Fomento à
Energia Renovável.
A pandemia do coronavírus vai desencadear uma nova
lógica nas cadeias globais de produção, sobretudo na
área médica e farmacêutica. Qual será o impacto nas
cadeias produtivas que fomentam a economia verde?
JOÃO RABELO - Diante das mudanças proporcionadas
pela pandemia da Covid-19 e seus impactos nas cadeias
produtivas, mantemos, em nosso relacionamento com
os clientes, o foco em atender da melhor maneira suas
demandas e necessidades, enfatizando o uso dos canais
digitais como principal forma de atendimento.
Temos, como um dos nossos compromissos de longo prazo
em sustentabilidade, o desafio de alcançar 17 milhões de
clientes com alta maturidade digital até 2025.
É um desafio fomentar o desenvolvimento econômico
em bases sustentáveis. É possível pensar em retomada
econômica sustentável diante das dificuldades impostas
pela pandemia? Quais oportunidades e desafios vocês
enxergam para a economia brasileira quanto ao Green
New Deal?

O agro tem grande impacto na sustentabilidade, mas é
também um agente protetor do meio ambiente. Como
identificar nessa powerhouse do Brasil oportunidades de
desenvolvimento sustentável?
JOÃO RABELO - Somos o principal banco do agronegócio
do país, com 54,1% de participação nos financiamentos
destinados ao setor. Apoiamos o produtor rural na
melhoria contínua das suas atividades, buscando o
aumento de produtividade conciliado às práticas de
conservação de recursos naturais. Essa linha de atuação
contribui para o cumprimento de compromissos
internacionais firmados pelo governo brasileiro perante
as Nações Unidas no que concerne à questão climática e
de biodiversidade.
Para garantir plena observância das exigências legais
quanto à regularidade socioambiental da área atendida
pelo crédito rural concedido pelo Banco, contamos
com processo automatizado de identificação dessas
áreas, a partir de coordenadas geodésicas, evitando que
sejam beneficiadas áreas com alguma irregularidade
(por exemplo: sobreposição em terras indígenas, áreas
embargadas, com desmatamento ilegal).     
Ainda, destacamos o papel do BB no apoio à agricultura
sustentável: temos o compromisso de atingir um saldo de
R$ 125 bilhões até 2025.

JOÃO RABELO - Exercemos papel transformador na
sociedade por meio da oferta de crédito, fomentando o

João Rabelo Júnior Vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil. Graduado em Administração de Empresas pela
Universidade de Brasília, possui especialização em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Gestão Pública pela USP. No
Banco do Brasil, exerceu os cargos de vice-presidente de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações, diretor de Governo, gerente executivo
na Diretoria de Agronegócios e na Diretoria de Governo, além de ter sido Gerente do BB Paris, na França. Também exerceu o cargo de secretário
adjunto para Agricultura, Meio Ambiente e Microcrédito, na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. É conselheiro de
administração da Brasilseg, conselheiro de administração da BB DTVM e conselheiro deliberativo da Previ. Foi conselheiro curador da Fundação
Banco do Brasil, conselheiro fiscal da Elo Participações, conselheiro de administração do Banco da Amazônia, do IRB Brasil e da Agência
Brasileira de Fundos Garantidores (ABGF).
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empreendedorismo e a produção sustentável em todas as
regiões do Brasil. Em dezembro de 2020, nossa carteira
de negócios sustentáveis, que compreende o montante
das operações/linhas de crédito destinadas a financiar
atividades e/ou segmentos que possuem impactos
socioambientais positivos, apresentou um saldo de
R$ 244,7 bilhões.
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NA LIDERANÇA POR
UM FUTURO COM
ZERO EMISSÃO

MARINA WILLISCH1

No início deste ano, a CEO global da GM anunciou no
maior evento de tecnologia do mundo, o CES, a intenção da
General Motors de liderar uma transição inclusiva para um
futuro de zero emissão.
Para chegar lá, compartilhamos os detalhes dos nossos
planos de lançar 30 novos veículos elétricos até 2025 e
investir 27 bilhões de dólares como parte do compromisso
de torná-los acessíveis a todos.
Nossa intenção foi entusiasmar e inspirar a todos com a
promessa de um futuro totalmente elétrico, ressignificando
a mobilidade. A ideia foi mostrar como podemos fazer
a transição para a emissão zero e dar um exemplo de
liderança responsável em um mundo que enfrenta
mudanças climáticas.
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Em seguida, divulgamos nosso compromisso com
um futuro de carbono neutro, em nossos produtos e
operações.
O Acordo de Paris de 2015, assinado por quase 200
países, e ao qual os EUA voltaram no primeiro dia de
mandato do presidente Biden, estabelece uma meta
coletiva para limitar o aquecimento global para menos
de 2 graus Celsius, em comparação com os níveis
pré-industriais, limitando os danos resultantes das
alterações climáticas. Para tal, precisaremos reduzir o
impacto das emissões de carbono de todas as atividades
humanas a zero até 2050.
Para a General Motors, o impacto de carbono mais
significativo vem das emissões dos veículos a combustão
que vendemos. É por isso que é tão importante
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Mas, também, é fundamental reduzirmos as emissões
de nossas operações globais – das instalações de
manufatura que administramos em todo o mundo e da
energia que usamos para produzir nossos veículos. Até
2035, pretendemos usar apenas energia renovável para
alimentar o processo produtivo.
Com essas ações, a General Motors está se juntando
a governos e empresas que globalmente trabalham
para estabelecer um mundo mais seguro, mais verde e
melhor. Com nossa escala e alcance, podemos incentivar
outras pessoas a fazerem o mesmo e causar um impacto
significativo em nosso setor e na economia como um todo.
Sabemos que essa transformação será mais difícil para
alguns do que para outros. Temos a responsabilidade de
tornar esse processo o mais fácil possível para nossos
colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores e para as
comunidades que atendemos.
Nossos funcionários trabalharam incansavelmente para
trazer a General Motors até aqui e sabem melhor do que
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acelerarmos em direção a um futuro focado em veículos
elétricos e com zero emissão.

“Nossa intenção foi
entusiasmar e inspirar a
todos com a promessa de um
futuro totalmente elétrico,
ressignificando a mobilidade.”

ninguém que, para muitos de nossos clientes, fazer
a transição para o carro elétrico simplesmente não é
possível agora. Por isso, é fundamental melhorarmos
a eficiência do combustível dos veículos movidos
a gasolina e diesel, dos quais muitas pessoas ainda
dependem para suas famílias e seu sustento.
Nesse sentido, o incentivo para a renovação da frota já
existente e é muito importante: os carros a combustão,
mais modernos, emitem bem menos gases de feito estufa
do que automóveis mais
antigos. Esse é o principal fator para melhora das
emissões em curto prazo, enquanto trabalharmos para
fazer a transição para a mobilidade elétrica.
A General Motors leva o desafio da mudança climática
a sério e reconhece o papel do setor de transportes nas
emissões de gases de efeito estufa. Esta é uma força
motriz por trás de nossa visão de um futuro com zero
acidente, zero emissão e zero congestionamento.

Marina Willisch é vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação, Sustentabilidade e
Responsabilidade Social da GM América do Sul.

1
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O VIDRO É O MUNDO QUE
TRANSPARECE, QUE
REVELA, QUE APROXIMA,
QUE ENCANTA.

O VIDRO É PARA OS QUE
VIVEM CURIOSOS E
QUEREM SE DESFAZER
DE FRONTEIRAS.
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EFICIÊNCIA
SUSTENTÁVEL
ENTREVISTA: PAULO DALLARI
A Natura é pioneira na adoção de políticas sustentáveis
em sua cadeia de produção. Como foi enfrentar esse
desafio lá atrás e como é colher os benefícios neste
momento?
PAULO DALLARI - Desde sua fundação, em 1969, a
Natura é uma empresa focada em ingredientes naturais,
mas, foi no final dos anos 1990 que a marca tomou
a decisão histórica de incorporar ingredientes da
biodiversidade brasileira na fabricação de seus produtos.
A motivação foi o desafio de inovar em tecnologias
sustentáveis, tendo a Amazônia brasileira como o coração
desse projeto. Desenvolvemos um modelo de negócio
que valoriza a economia da floresta em pé a partir da
união entre ciência, natureza e conhecimento tradicional,
estabelecendo assim um círculo virtuoso baseado na
sociobiodiversidade.
A economia verde é uma realidade e uma necessidade
em relação à sustentabilidade do mundo, mas a
pandemia impôs grandes desafios. Isso é uma dificuldade
ou oportunidade?
PAULO DALLARI - Não há dúvida de que é uma
necessidade, mas, antes, temos que lidar com os efeitos
diretos da pandemia, apoiando a população e o poder
público. Passada a emergência, a economia sustentável
e de baixo carbono é um grande caminho para acelerar a
retomada econômica e o Brasil poderá ter uma vantagem
competitiva importante. Porém, para construir um futuro
sustentável pós-pandemia, não podemos esquecer de
tratar da agenda ambiental que já vem sendo um ponto de
atenção importante para o Brasil e para o mundo.
Como a Natura busca garantir práticas sustentáveis e
verdes em sua cadeia de produção?
PAULO DALLARI - O modelo de negócios da Natura opera
com uma lógica de cooperação de todos os envolvidos
na cadeia. Contamos com ferramentas de gestão como
sistemas de rastreabilidade e de verificação das cadeias
da sociobiodiversidade e atuamos em parceria com as
39 comunidades agroextrativistas na Amazônia para
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fornecimento sustentável de insumos da biodiversidade
brasileira. Investimos em programas de capacitação e
formação e dispomos de mecanismos de compensação de
carbono dentro da própria cadeia de fornecimento, o que
remunera famílias locais pela conservação da floresta em
pé.
Na produção das matérias-primas vegetais utilizadas
pela Natura são adotados, preferencialmente, sistemas
ecológicos como o cultivo orgânico, os sistemas
agroflorestais em diferentes arranjos e o manejo florestal
não madeireiro.
Como a Natura vê o pós-pandemia para sua atividade?
A empresa entende que haverá uma nova lógica de
consumo sustentável que impacta diretamente produtos
de higiene & beleza?
PAULO DALLARI - Acreditamos que o consumo consciente
é um movimento que está ficando ainda mais relevante
para todos os setores, inclusive o de higiene e beleza. Com
a pandemia, ficaram mais evidentes os impactos das ações
individuais em prol do bem-estar de todos. Isso faz com
que consumidores passem a ter ainda mais consciência do
impacto de suas escolhas pessoais.
Como consolidar o Green New Deal como viável para
toda a sociedade?
PAULO DALLARI - No lançamento da Visão 2050, no final
de 2014, nossos fundadores apontaram que a Natura tem
que contribuir para que os princípios da Sustentabilidade
sejam o alicerce de outras formas de se construir
o ambiente empresarial e a sociedade como um
todo. Portanto, a busca por uma economia
sustentável e de baixo carbono e a redução
das desigualdades são os grandes desafios
colocados para a humanidade e temos
que resolvê-los.
A Natura é uma
das empresas mais
admiradas do Brasil.
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Vocês atribuem isso ao fato de serem uma marca que
se confunde com sustentabilidade, boas práticas e
transparência em governança?
PAULO DALLARI - Todo nosso modelo de negócios
está baseado no desenvolvimento de oportunidades e
negócios socialmente justos, ambientalmente corretos e
economicamente viáveis. Hoje, há uma percepção maior
sobre a importância dos serviços prestados pela natureza
e a necessidade primordial de gerar impacto positivo em
prol da preservação dos recursos naturais e da qualidade
de vida das pessoas.

Com o governo dos EUA, sob o comando de Joe Biden,
haverá uma nova lógica em políticas ambientais,
sobretudo em relação ao Brasil. Como, na opinião
da Natura, o país deve proceder nessa área e como
aproveitar o novo direcionamento norte-americano
para fortalecer a política ambiental de preservação e
sustentabilidade?
PAULO DALLARI - Somos os detentores da 2ª maior
cobertura florestal, 20% da biodiversidade e 12%
das reservas de água doce do mundo, além de uma
matriz energética limpa e renovável, o que representa
uma enorme vantagem competitiva. Há uma grande
oportunidade colocada para o Brasil, mas, para
aproveitá-la, o país precisa emitir sinalizações claras e
compromissos ambiciosos no sentido da preservação do
meio ambiente.

Para a Natura, o que o Brasil precisa fazer para combater
o desmatamento ilegal?
PAULO DALLARI - No final do ano passado, a Coalizão
Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento formado
por mais de 200 representantes do agronegócio, setor
financeiro, sociedade civil e academia, e do qual a Natura
participa, divulgou um documento que traz seis propostas
para a redução imediata do desmatamento. Entre eles
estão, a retomada e intensificação da fiscalização, a
inclusão de critérios socioambientais para concessão de
financiamentos e maior transparência nas autorizações de
supressão da vegetação, entre outras medidas.

1
Paulo Dallari é Diretor de Relações Governamentais da Natura
&Co. Com mais de 12 anos de experiência em Políticas Públicas e
Governo, atuou no setor de tecnologia como Diretor de Relações
Governamentais e Políticas Públicas para a maior empresa chinesa de
aplicativos de mobilidade, a 99/Didi Chuxing, participando ativamente
das regulamentações nacional e municipais do setor no Brasil.

O Brasil tem grande potencial em gerar soluções baseadas
na natureza e contribuir para enfrentar os desafios globais,
além de aumentar a competitividade da indústria nacional
e promover o bem-estar e inclusão socioeconômica para a
população
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“O Brasil tem grande
potencial em gerar soluções
baseadas na natureza e
contribuir para enfrentar os
desafios globais.”

34

ENTREVISTA

INDÚSTRIA VERDE NO BRASIL

A RELEVÂNCIA DO ESG
NO JORNALISMO

REFLETE PROTAGONISMO DO TEMA NA ARENA GLOBAL
ENTREVISTA: HENRIQUE GOMES BATISTA1

O jornalismo brasileiro trata, com cada vez mais
relevância, o tema ESG, sigla em inglês para se referir
ao tema de Meio Ambiente, Social e Governança. Países
e empresas são cada vez mais cobradas pela sociedade
e estão cada vez mais empenhadas em entregar uma
agenda sustentável em seu dia a dia.
O tema, na visão do repórter especial do jornal O Globo,
Henrique Gomes Batista, transcende a todos os temas e
passa por todas as pautas, política, economia, sociedade,
saúde e cultura. “A importância do ESG não é apenas uma
ideologia ou utopia, é algo que está realmente sendo
posto em prática”, afirmou.
Leia, abaixo, os principais pontos da entrevista com o
jornalista, que antes de ser correspondente de O Globo
por três anos em Washington-DC, trabalhou em Brasília
cobrindo política e economia para o jornal carioca “Valor
Econômico” e para o SBT.
O tema ESG ganhou relevância nos últimos tempos.
Como você cobre o assunto, qual o nível de preocupação
há no jornalismo hoje?
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HENRIQUE BATISTA - No começo de 2020, eu tinha quase
certeza que o tema do ano seria ambiental, ESG. Veio a
pandemia, eu imaginei que ela roubaria o protagonismo da
questão ambiental, mas não roubou. Mesmo com a crise
sanitária, o tema ambiental ganhou uma importância muito
maior. A eleição de Joe Biden, nos EUA, colocou de vez
o tema ambiental como a principal agenda mundial hoje,
tirando a emergência da Covid.
E, dentro da tua cobertura, você acha que esse tema
ganhou espaço e protagonismo?
HENRIQUE BATISTA - Para mim é muito nítido quando
você vê, por exemplo, a apresentação dos resultados
das companhias. Antes de falarem em receita, lucro ou
investimento, se fala de ESG. E não é apenas uma figura de
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Você foi correspondente de O Globo por três anos em
Washington, DC. No começo da sua estada ali, você via
esse assunto emergir, sentia esse assunto dentro do FMI,
do Banco Mundial? E, depois, em que momento você viu a
coisa ganhando corpo?

linguagem para ficar bonito na foto. Significa que a busca
por uma empresa mais saudável é fator de negócios e de
sobrevivência. Então, isso virou fator central, realmente,
nas empresas e na cobertura jornalística. O meu veículo
de comunicação, por exemplo, – o Grupo Globo –, criou
um selo específico “Um Só Planeta”, que é uma transversal
que transcende várias editorias para tratar de questões
ambientais. Antes, a gente podia pensar que era um tema
nichado, específico, mas, hoje, realmente transcende e
vai desde política, economia, sociedade, saúde, cultura...
é uma questão que realmente transcende os rótulos, ou
seja, está cada vez mais abrangente e mais presente na
vida das pessoas.
Em relação ao mercado financeiro, que tipo de
preocupação você vê dentro do mercado financeiro com
esse tipo de empresa verde?
HENRIQUE BATISTA - É muito relevante. Do ponto de
vista financeiro, ESG vai ser um fator preponderante
para os financiamentos. Os bancos centrais do mundo
estão criando uma agenda verde para que a concessão de
crédito, de juros diferenciados, leve em conta a questão
ambiental. Ou seja, o financiamento global vai se tornar
instrumento para transformação ambiental do planeta.
Não é mais apenas uma ideologia ou utopia, é algo que
está realmente sendo posto em prática.

HENRIQUE BATISTA - Foi muito rápido. No começo,
ainda era aquela questão nichada, muito específica. Mas,
rapidamente, se tornou uma questão preponderante. Isso
coincide com a piora do sentimento da situação ambiental,
das mudanças climáticas. E o que chama a atenção é que
ele ganhou força, mesmo com o governo de Donald Trump
que, obviamente, é negacionista na questão climática, mas,
que é uma prova de como a sociedade e a iniciativa privada
se movimentam de forma paralela para atender à demanda.
Assim, não é mais que você pode brigar ou não com isso,
você tem que atender a demanda de ser totalmente
sustentável.
Em relação a relação EUA-Brasil na questão do meio
ambiente, qual futuro você projeta?
HENRIQUE BATISTA - O governo brasileiro precisa ter
muito claro qual a sua estratégia e quais as suas ações na
agenda ambiental. Enquanto isso não ficar claro, o governo
americano não vai ficar parado. Vai repetir mais ou menos
o que fez a Alemanha, procurar entidades empresariais ou
governos locais para criar parcerias e uma agenda comum.
Para o ano que vem, eleição aqui no Brasil, você acha que
o tema ESG vai estar na pauta do dia?
HENRIQUE BATISTA - Sem dúvida vai estar na pauta do
dia, mas, talvez não com a centralidade que a gente vê em
outras ações, porque a gente tem crises muito fortes na
economia, na área social, na área de saúde, além da crise
institucional. Mas, o Brasil, para não ficar atrás, para tentar
recuperar a economia, precisa trilhar esse caminho da
economia sustentável. Só assim vai gerar a possibilidade de
um crescimento duradouro do país.

1
Henrique Gomes Batista de 43 anos e natural de São José dos Campos (SP), é repórter especial do jornal O Globo/Revista Época em São
Paulo. No jornal, atuou em Brasília, Rio e em Washington, como correspondente entre 2015 e 2019. Teve passagens pelo SBT, Valor Econômico
(em São Paulo e em Brasília, cobrindo judiciário) e no INPE. Autor de dois livros: Guia Valor Econômico de Licitações, em parceria com Cristine
Prestes, e o livro coletivo de humo Homem- Chavão. Formado em jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba (SP).
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“Os bancos centrais do mundo
estão criando uma agenda verde
para que a concessão de crédito,
de juros diferenciados, leve em
conta a questão ambiental.”
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O NOVO DESENVOLVIMENTO VERDE:

UMA PROPOSTA
PARA O DEBATE

JOSÉ LUIS OREIRO 1 & GIULIO GUARINI 2

A nota a seguir tem como objetivo propor uma alternativa
para o debate sobre a retomada do desenvolvimento
econômico Brasileiro, a saber a integração da abordagem
ecológica no quadro do novo-desenvolvimentismo
(ND). Essa interação pode ser frutífera para ambos: de
um lado; o ND pode fornecer instrumentos analíticos

“A sustentabilidade ecológica
do desenvolvimento
econômico diz respeito
à melhoria a longo prazo
dos padrões de vida,
considerando um poliedro
de elementos sociais,
econômicos e ambientais.”
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sólidos para a investigação ecológica, e por outro lado a
abordagem ecológica pode permitir que o ND tenha uma
visão mais completa do processo de desenvolvimento
e, em particular, dos desafios ambientais urgentes. A
visão ecológica é baseada na interconexão entre meio
ambiente, economia e sociedade, podendo representar
um alargamento do nexo economia-sociedade na base
do ND. Na sequência iremos resumir o essencial da ND
através das lentes “ecológicas”.
O ND, surgido a partir das contribuições originais de
Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi (2015) estabelece
que países de renda média como o Brasil passaram nos
últimos 30 anos por um processo de desindustrialização
precoce devido a sobrevalorização cambial derivada
da doença holandesa (DH), ou seja, da abundância de
recursos naturais (como, por exemplo, minério de ferro e
soja) num contexto de abertura quase irrestrita da conta
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A sustentabilidade ecológica do desenvolvimento
econômico diz respeito à melhoria a longo prazo dos
padrões de vida, considerando um poliedro de elementos
sociais, econômicos e ambientais. Uma visão estrutural da
sustentabilidade ecológica deve focar não no problema
estático da escassez de recursos e na alocação deles
através dos mecanismos de mercado, mas no problema
dinâmico da criação de recursos, impulsionado pela
demanda agregada e seus limites.
Os desafios ecológicos podem ser enfrentados por uma
transição ecológica baseada no Progresso Tecnológico
Ecológico e na Mudança Estrutural Ecológica (MEE).
O primeiro pode ser capturado pelo aumento do
índice de eficiência ambiental ou produtividade
verde: o denominador pode ser um recurso natural ou
uma variável de impacto, como as emissões de CO2,
enquanto a produção é o valor agregado ou o PIB. A
MEE é determinada pela dinâmica do lado da oferta e da
demanda. O lado da oferta diz respeito ao deslocamento
de trabalho e recursos produtivos de setores com baixa
eficiência verde; ou seja, com altas emissões de CO2 por
unidade de produção (setores marrons) para setores com
alta eficiência verde; ou seja, com baixas emissões de CO2
por unidade de produção (setor verde); o lado da demanda
diz respeito à reorientação verde dos componentes da

José Luis Oreiro Atualmente é Professor
Associado do Departamento de Economia
da Universidade de Brasília, Pesquisador
nível IB do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CPQq), Pesquisador Associado do Centro
de Estudos do Novo Desenvolvimentismo
da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo e Membro Sênior da Sociedade de
Economia Pós-Keynesiana (PKES).

1

demanda agregada, por exemplo, a composição dos gastos
domésticos pode ser reorientada para uma alta parcela de
bens públicos em vez de bens privados, o que diminuirá as
emissões de CO2 por unidade de produção. Assim, a MEE
tem natureza multidimensional, pois implica dinâmica
tecnológica quanto à acumulação de capital, bem como
dinâmica social ligada às preferências verdes e hábitos dos
consumidores e instituições.
A MEE implica na realização de um vasto programa de
investimentos públicos e privados na descarbonização da
economia, a semelhança da proposta do green new-deal,
atualmente em discussão, com vias de implementação,
nos Estados Unidos. A luz dessas considerações é
impressionante o atraso brasileiro. Por um lado, parte
da esquerda brasileira discute o retorno a um nacionaldesenvolvimentismo, já superado pelo marco teórico
do novo-desenvolvimentismo e que não incorpora a
discussão da mudança estrutural ecológica. Por outro
lado, os economistas ortodoxos e o mercado financeiro
permanecem presos aos dogmas teóricos da “contração
fiscal expansionista” e a ideia simplória de que as “reformas
estruturais” se resumem a reduzir ao máximo o tamanho do
Estado para que o “andar de cima” não seja chamado a dar
sua cota de sacrifício para a retomada do desenvolvimento
econômico em bases social e ecologicamente sustentáveis.
O novo-desenvolvimentismo verde é uma tentativa de
terceira via entre esses dois extremos.

2
Giulio Guarini é Professor Associado
de Economia na Universidade de Tuscia
(Viterbo, Itália). Anteriormente, foi
economista da Agência Italiana de
Coesão Territorial e do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano.
Graduou-se em Economia na Universidade
La Sapienza de Roma, onde posteriormente
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de capitais do balanço de pagamentos. O ND, no entanto,
nunca explorou uma face pouco conhecida da DH, qual
seja, a de que tal problema está associado a degradação
ambiental, contribuindo para o problema do aquecimento
global. Em outras palavras, o ND não se preocupou com
a questão da sustentabilidade ambiental do processo de
desenvolvimento.
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E INCLUSIVA COM A REFORMA TRIBUTÁRIA
ENTREVISTA: SENADOR ROBERTO ROCHA
O presidente da comissão mista da reforma tributária,
senador Roberto Rocha (PSDB-MA), afirmou que a
proposta, quando aprovada, vai tornar o sistema mais
transparente e simplificar o processo de arrecadação.
Leia abaixo a entrevista:
O senhor acha possível aprovar a reforma tributária
ainda este ano?
ROBERTO ROCHA - O sistema tributário atual é ruim,
complexo e caro para todos. A reforma tributária é uma
demanda ampla da sociedade, uma unanimidade. Hoje, há
consenso de que o modelo baseado no imposto sobre o
valor agregado (IVA) é a opção mais segura. Conhecemos
o problema e temos uma solução que tem se mostrado
efetiva em vários países. Por essa razão, acredito que, este
ano, a reforma será promulgada.
Quais as principais dificuldades para aprovar a proposta?
ROBERTO ROCHA - Há divergências entre as propostas
baseadas no IVA e, por isso, defendi a criação e sou
presidente da Comissão Mista da Reforma. Teremos
um dos melhores sistemas tributários do mundo, com o
que há de mais moderno em tecnologia de cobrança e
pagamento de tributos. O difícil é mudar a expectativa
de alguns segmentos, no sentido de que as vantagens
superam eventuais perdas.

Como a reforma pode contribuir para um ambiente
econômico mais dinâmico e menos oneroso aos
contribuintes pessoa física e jurídica?
ROBERTO ROCHA - Um dos pilares do sistema tributário
brasileiro é o princípio constitucional da gradação dos
impostos, segundo a capacidade econômica. Hoje, o
imposto sobre consumo é regressivo, ou seja, quem
ganha menos, paga mais. Com onovo modelo, a lógica
será invertida, o que será benéfico para todos. Ao tornar
o sistema mais transparente e simplificar o processo de
arrecadação, o ambiente econômico receberá um grande
impulso para ser mais inclusivo.
É possível o Congresso aprovar a reforma caso o
Executivo não se empenhe na proposta?
ROBERTO ROCHA - O apoio do Executivo será decisivo,
como sempre. Como relator da PEC 110/19, participei
de reuniões com o Ministro da Economia e equipe,
para ouvir sugestões e impressões, que estão no meu
relatório, apresentado na CCJ do Senado.
Muitos grupos da sociedade, como o “Pra Ser Justo”,
argumentam que a reforma tem um gatilho de combate
à injustiça social. Como a reforma pode contribuir com a
redução da desigualdade social?
ROBERTO ROCHA - A implantação do novo modelo
promoverá um realinhamento de preços, com impactos
positivos sobre a produção e o consumo. Nesse novo
contexto, o poder de compra do consumidor será
valorizado através da clareza dos impostos pagos.

“A reforma tributária é,
portanto, uma demanda
ampla da sociedade,
praticamente uma
unanimidade”.
RIG + Políticas Públicas
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A REFORMA
TRIBUTÁRIA

COMO PAUTA PRIORITÁRIA PARA
A RETOMADA DO CRESCIMENTO
ENTREVISTA: DEPUTADO ALEXIS FONTEYNE
O deputado Alexis Fonteyne (NOVO-SP), um dos
principais defensores da necessidade de uma reforma
tributária, afirmou que, para a proposta sair do papel,
ela precisa ser aprovada, ainda nos próximos meses,
para não cair no limbo de um ano eleitoral em que as
prioridades do Congresso mudam totalmente.
O deputado acredita que, como a tributária está em um
estágio mais avançado, sua aprovação é possível. Para
ele, o Congresso continuará debruçado em questões
relacionadas à pandemia, mas nos próximos quatro
meses a reforma tributária volta a ser prioridade.

O problema é que, caso não seja aprovada até o fim do ano,
no próximo ano não terá como, porque é ano de eleição
e ninguém fica com cabeça para nada. E, ninguém que
se indispor com setores, estado e município, porque em
uma reforma tributária sempre existem votos quebrados.
Realmente, a reforma está no limite do prazo para poder
ser aprovada.
Muito se fala da necessidade de se aprovar as reformas
estruturais para o Brasil dinamizar sua economia. Que
oportunidade o senhor vê neste momento da pandemia?

Veja abaixo a entrevista exclusiva a Revista da Abrig:
É possível a reforma tributária ser votada ainda
neste ano?
ALEXIS FONTEYNE - Apesar de a reforma ser
prioridade, o calendário brasileiro está cada vez mais
botando em risco a aprovação. O cronograma natural
seria aprová-la no primeiro semestre deste ano. Só que
veio a pandemia, que inverteu todos os trabalhos e a
reforma ficou para segundo plano.

ALEXIS FONTEYNE - Difícil porque, no caso da tributária,
é uma matéria árida, poucos deputados e senadores
realmente se interessam por isso. Então, deve haver uma
pressão da sociedade civil pelas mudanças do sistema. E
isso é possível.
O senhor vê essa pressão?
ALEXIS FONTEYNE - Eu sinto essa pressão bastante. Toda
hora ouço empresários, confederações e movimentos
organizados pedindo a reforma porque o sistema está
esgotado. E tem também uma pressão interessante: quanto

Foto: Reprodução

“Mais negócios com
o exterior geram
mais demanda pela
reforma tributária”.
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mais o Brasil se abre para fazer novos negócios com
outros países, mais há a demanda do empresário para
um sistema que torne seu produto competitivo. E isso é
importante. Mais negócios com o exterior geram mais
demanda pela reforma tributária.
Mas, quanto mais aberto o Brasil está às práticas que se
adota no mercado externo, menos somos competitivos.
ALEXIS FONTEYNE - Enquanto a gente se fecha,
quem paga a conta é o consumidor brasileiro, que paga
produtos e serviços caros, de baixa qualidade. Então,
temos que nos abrir, cada vez mais, para o país se tornar
mais competitivo e para o custo Brasil cair. Tem um dado
interessante, o Movimento Brasil Competitivo estima
que o custo Brasil, por ano é de 1,5 trilhão de reais. É
um custo que os outros países não têm, e nós temos que
reduzir isso urgentemente.
O senhor acha que o atual Congresso tem capacidade
de se mobilizar para aprovar as reformas estruturais?
ALEXIS FONTEYNE - Em relação à reforma
administrativa, não acho que virá algo significativo.

Talvez, se aprove algo muito leve, sem grandes alterações
no tamanho do Estado. Em relação à tributária, ela
está muito mais avançada, o relatório está pronto.
O Agnaldo Ribeiro só não apresenta o texto porque
estamos combinando o cronograma da reforma. Ele só vai
apresentar com o cronograma definido. Vai apresentar
para aprovar e não para perder o relatório.
Mas, ao mesmo tempo o senhor disse que a janela está
se fechando.
ALEXIS FONTEYNE - A janela vai ficando cada vez menor,
realmente. Tem que ser esse ano.
E, para isso acontecer, o que o senhor prevê daqui até o
fim do ano?
ALEXIS FONTEYNE - A COVID-19 vai continuar
determinando a agenda. Mas, precisamos fazer as
reformas estruturantes. Porque, vai acabar a COVID e
perceberemos que o Brasil não fez nenhuma das reformas
estruturantes que já eram prioridade antes de aparecer
qualquer pandemia. Precisamos olhar o futuro.
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POR UM NOVO
SISTEMA TRIBUTÁRIO

ENTREVISTA: ZEINA LATIF1
Para a consultora econômica Zeina Latif, a neutralidade
é um dos principais pilares para o texto da reforma
tributária a ser debatido e, eventualmente, aprovado
pelo Congresso. Além da complexidade e de inúmeras
distorções, nosso sistema tributário é confuso e injusto.
Leia, a seguir, a entrevista concedida à Revista Abrig,
em que a doutora em economia pela Universidade de
São Paulo (USP) fala sobre os desafios da mulher no
mercado de trabalho, a retomada econômica póspandemia e a urgência de uma reforma tributária.
Em sua trajetória profissional, você teve problemas
por ser mulher?
ZEINA LATIF - A minha geração é aquela de arregaçar
as mangas e fazer o trabalho. Eu percebi, ao longo
da minha carreira, que tinha de me esforçar mais.
Passei por situações inaceitáveis, mas, na verdade,
o mais difícil não é o comentário que não deveria ter
ouvido, mas a coisa velada. O mercado financeiro é
dominado por homens, que têm seus códigos, suas
relações e, a mulher, tem um olhar mais amplo para
vários temas. Nós somos diferentes. E, no geral, todos
temos dificuldade com aquilo que é diferente. Houve
momentos de machismo? Sim. Isso me intimidou? Não.

As mulheres tiveram um bom desempenho diante da
pandemia no mundo, como na Nova Zelândia. Ao que
você atribui esse bom resultado entre elas?
ZEINA LATIF - Acredito que seja a capacidade da
mulher em olhar os vários aspectos envolvidos ao
se defrontar com um problema. Nesses problemas
complexos, acredito que temos vantagens. Quando
você tem uma crise como essa, é interessante ter
elementos no time que consigam olhar o todo, com
capacidade de interconectar vários temas. Esse é um
atributo muito feminino.
Desde a última eleição, temos visto uma forte defesa
por uma menor interferência do estado na economia.
No entanto, a pandemia mostrou que alguma
interferência do estado é importante. Qual deve ser o
papel do estado na recuperação pós-pandemia?
ZEINA LATIF - Não dá para querer que as forças de
mercado deem conta de tudo em momentos de crise
como essa. Realmente, situações mais extremas como
essa geram sinais tradicionais do funcionamento de que
o mercado não é suficiente para lidar com a crise, tem
de haver intervenção estatal. Para o estado funcionar

“Quando você tem uma crise
como essa, é interessante ter
elementos no time que consigam
olhar o todo, com capacidade de
interconectar vários temas.”
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quando precisa, ele tem que estar com a casa em ordem.
É importante não perder de vista o fato de precisar de
intervenção estatal, não é cheque em branco, deve haver
o mínimo de racionalidade econômica.
Você acredita em uma retomada econômica acelerada
no pós-pandemia?
ZEINA LATIF - Não. Primeiro, estamos falando de um
quadro que não é simplesmente “desligou a economia
da tomada e agora a gente liga” e tudo volta a funcionar.
Temos uma mão de obra ainda mais despreparada para o
avanço tecnológico. Segundo, calibramos mal as políticas
realizadas e isso se soma à dificuldade do governo no
ajuste das contas públicas. Temos uma piora relevante
do ambiente macroeconômico. Por esses dois fatores,
principalmente por causa das contas públicas, atrapalha.

todo mundo de forma satisfatória. Temos de buscar
um equilíbrio.
Onde temos mais distorções são nos impostos sobre
consumo. É ali que está o maior nó, sendo que o
ICMS é um imposto caduco. Está correto, por esse
diagnóstico, começar pela criação do IVA. Dentro
dos princípios do sistema tributário, eu diria que o
mais importante é a neutralidade.
Além da reforma tributária, quais seriam as outras
grandes mudanças que precisamos para o país?
Hoje, infelizmente, temos que cuidar do fiscal. São
reformas que permitirão, rapidamente, corrigir esses
rombos orçamentários e estabilizar a dívida pública.
Essa agenda fiscal é essencial para recuperarmos o
ambiente macroeconômico mais estável.

Atualmente, temos, na Câmara, uma PEC que cria
um imposto único e outra no Senado, de modelo
semelhante, que propõe a junção de nove impostos. Na
sua visão, o que não pode faltar na Reforma Tributária?
ZEINA LATIF - Quando pensamos nos princípios básicos
de um sistema tributário, nem sempre é possível atender

Zeina Latif é doutora em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e consultora econômica. Trabalhou na XP Investimentos, Royal Bank
of Scotland (RBS), ING, ABN-Amro Real e HSBC.

1

RIG + Políticas Públicas

44

ARTIGO

POLÍTICA

A POLÍTICA BRASILEIRA

NA ATUAL CONFIGURAÇÃO DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO
PAULO CASTELO BRANCO1
“Eu só ajo sob pressão” – Ulysses Guimarães.
“O Congresso sempre acaba fazendo o que o povo quer” –
Ibsen Pinheiro
Nos primórdios da Constituinte era comum ouvirmos,
nos corredores e nas comissões do Congresso Nacional,
a divulgação de frases ditas por políticos que retratavam,
por seus representantes eleitos, a vontade dos brasileiros
de recriar a nossa nação com preceitos democráticos que
poderiam apagar da memória os tempos da ditadura.
Durante esses anos de redemocratização, as frases
ditas não se firmaram no inconsciente popular, o que
causou dúvidas sobre a efetiva importância dos poderes
constituídos.
Foram tantos escândalos que a administração pública se
transformou numa luta entre servidores de esquerda e
de direita, replicando a disputa política que polarizou as
ações de grande parte dos brasileiros.
Nesta quadra, com a ascensão da extremada direita, a
esquerda, ainda atônita com os resultados das eleições
e a exacerbação das redes sociais, além da tragédia da
pandemia que nos assola, procura um caminho ainda
incerto. Os insatisfeitos com a condução da política
ficaram protegidos em casa, usando as redes sociais para
fazerem manifestações que não afetam os responsáveis
que governam ou legislam.
É verdade que o Poder Judiciário tem forte influência
sobre o Executivo e Legislativo, em consequência do vácuo
que se formou no poder com a judicialização da política.
Estão quase esquecidas as falas como a do Dr. Ulysses
Guimarães e Ibsen Pinheiro. Quando Dr. Ulysses cunhou
a frase de que só se movimentava sob pressão, ele queria

demonstrar que é necessária a participação
física do cidadão na governança e na feitura
da legislação.
Atingida pelo medo da pandemia, a
população, agindo nas redes sociais, não
atinge a real posição que poderia obter nas ruas.
O exemplo de povos que lutam nas ruas contra os poderes
constituídos e que são reprimidos com violência, não
desistem, demonstrando que o desejo de democracia é
muito mais forte do que o medo do vírus. Usam máscaras e
vão em frente.
Nas eleições de 2018, tínhamos a esperança de renovação
da política; no entanto, a nova direção do Congresso
Nacional ainda passará por dissabores para conter os
polarizadores e intolerantes.
As apreciações de novos projetos estão estagnadas em
virtude do número excessivo de Medidas Provisórias que
devem ser apreciadas em período restrito, impedindo as
discussões sobre tantos projetos de lei adormecidos nos
escaninhos do legislativo.
Já o Executivo, espremido entre a pandemia, a economia
e a campanha presidencial de 2022, vive de palavras e
ações confusas que não nos garante esperança de tempos
melhores.
O setor produtivo, abalado pelas medidas sanitárias, busca
meios para sobreviver com a ajuda insuficiente do Governo
para manter os negócios e os empregos.
O povo, alimentado por ilusões, coloca o seu desespero
na expectativa de que tudo será melhor com os novos ou
velhos políticos eleitos em 2022.
Não nos animemos com o próximo ano, pois ainda.
teremos muita luta e trabalho para reconstruirmos a
nação brasileira. como disse Ibsen Pinheiro, “O Congresso
sempre acaba fazendo o que o povo quer”.

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. ExConselheiro 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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ENTREVISTA: ESTHER DWECK
A retomada da economia brasileira passa por uma maior
coordenação do Estado com o setor privado. A avaliação
é da professora do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro Esther Dweck, que também
coordena o Grupo de Economia do Setor Público da UFRJ.
Ex-secretária de Orçamento do Ministério do
Planejamento, Esther, acabou de lançar o livro “Economia
Pós-Pandemia: desmontando os mitos da austeridade
fiscal e construindo um novo paradigma econômico”,
defende um papel mais ativo do Estado para reativação da
atividade econômica.
Leia os principais pontos da entrevista
Você lançou agora o livro em que defende que a saída
para o Brasil é ampliar o gasto público através de
investimentos estatais. Como fazer isso sem criar uma
nova crise fiscal?

A taxa de desemprego está alcançando quase 24% da
força de trabalho. O déficit primário do governo central
chega a R$ 744 bilhões em 12 meses, a perda de receita
líquida em um ano é de R$ 154 bilhões, a taxa média
de emissão de títulos da dívida está subindo. O cenário
econômico está desalentador. Como o Brasil vai conseguir
entrar em um momento mais dinâmico?
ESTHER DWECK - Para sair disso, vamos ter que gastar
mais, não dá para esperar, vamos ter que seguir a receita
que outros países estão seguindo. O Estado vai ter que
entrar forte. As famílias ou perderam o emprego ou
estão subempregadas, elas não vão ter nenhum estímulo
relevante para esse ano, nem para o ano que vem. As
empresas estão com uma certa ociosidade, com essa
demanda de certa forma reprimida e com risco de cair.
Muitas empresas estão fechando.
Revista Abrig: E o setor externo?

ESTHER DWECK - A redução das desigualdades e
as demandas sociais podem ser um grande motor do
crescimento. Agora, não há alternativa para apontar o
pleno emprego que não seja o governo gastando mais.
Garantir o pleno emprego não é tarefa só do Estado. Não
é só o governo gastando mais e mantendo a economia no
ritmo que atrai o setor privado. Uma complementação
entre o Estado e o mercado faz-se necessária. O Estado
pode manter a economia relativamente aquecida ao ponto
de gerar demanda para o setor privado.
O que falta para que as mulheres estejam mais presentes
nas decisões nos debates econômicos do Brasil?
ESTHER DWECK - A participação das mulheres no
processo decisório é pequena. É preciso aumentar esse
ambiente para que as mulheres se sintam mais à vontade e
não precisem lutar para serem ouvidas.

ESTHER DWECK - Em relação ao setor externo, não vejo
nenhuma expectativa de crescimento de exportações,
mesmo com a desvalorização cambial, porque o mundo
está numa situação muito incerta, só sobrou o governo
para atuar. E, por incrível que pareça, o governo atuando
pode melhorar a situação fiscal.
E qual o momento certo para fazer esse estímulo?
ESTHER DWECK - Está claro que o momento certo
de fazer isso não é agora, no meio de uma pandemia
descontrolada. Mas, é preciso começar a se preparar
para justamente garantir o que seria o ideal, garantir o
isolamento social e ampliar a renda. Os 150 reais não
são suficientes para que as pessoas fiquem em casa. É
necessário dinheiro suficiente para que as pessoas fiquem
em casa e façam um lockdown para controlar a pandemia
e, depois, conforme aumentasse a vacinação da população,
fazer um estímulo fiscal para voltar ao crescimento
econômico, aumentando a arrecadação e melhorando o
cenário econômico, social e fiscal.

Esther Dweck Professora do Instituto de Economia da UFRJ. Possui doutorado em Economia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (2006), Atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de Chefe da
Assessoria Econômica e como Secretária de Orçamento Federal.
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MERCADO LEGAL

EM DEFESA DO
MERCADO LEGAL
ENTREVISTA: EDSON LUIZ VISMONA

À frente da presidência executiva do Instituto Brasileiro
de Ética Concorrencial (ETCO), desde 2016, Edson Luiz
Vismona acredita que a ética concorrencial deve ser um
dos fundamentos do desenvolvimento econômicos do
Brasil. “Essa pauta deve estar presente na agenda não só
das empresas, como também da administração pública,
uma vez que todos perdem com o mercado ilegal”.
Com a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o executivo observa
ações positivas, especialmente, de combate ao mercado
ilícito no comércio eletrônico. Para este ano, acredita na
intensificação das ações de repressão à oferta física e
virtual do mercado visando ao combate do mercado ilegal.
A ética concorrencial e a proteção à propriedade
intelectual são pontos fundamentais para um ambiente
econômico dinâmico. Como proteger esses dois pontos,
de olho no estímulo ao empreendedorismo e ao micro e
pequeno empresário?
EDSON - Os pontos apresentados demonstram a
necessidade de que seja fortalecida a segurança jurídica.
Assim, o combate às práticas ilícitas deve ser um tema
permanente na interlocução com os agentes públicos.
Esse contexto vale não só para grandes empresas, mas,
também, para as micro e pequenas, uma vez que nenhum
empreendedorismo resiste às práticas ilegais.
A pandemia colocou muitos trabalhadores e
empreendedores na informalidade, quais os caminhos
para trazer todos à legalidade e estimular a geração
de emprego?
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EDSON - A pandemia abalou a todos, economia formal
e informal. Para ampliar a formalização da economia
devemos atentar para a simplificação do sistema
tributário, facilitando a vida do contribuinte e manter
os regimes do Simples que definem uma carga tributária
menor para os micro e pequenos.
Enquanto o mercado ilegal representa 2% do PIB da
América Latina, no Brasil esse percentual sobe para
3,9%. Como reverter essa lógica e alinhar o Brasil de
acordo com as melhores práticas mundiais? A entrada
na OCDE pode ser um caminho?
EDSON - Com o fenômeno econômico criminoso, temos
que atacar a oferta e a demanda. Pela oferta, ações
de repressão sistêmicas e sistemáticas. Já na frente
da demanda, as ações de educação e conscientização
devem ser acompanhadas com iniciativas procurando
desonerar a produção nacional para diminuir a vantagem
do preço menor que o produto ilegal tem por não pagar
impostos. Na OCDE, acompanhamos as iniciativas do
TF - CIT (Task Force on Countering Illicit Trade) que têm
apontado algumas ações, especialmente no combate ao
mercado ilícito realizado via comércio eletrônico, que
merece toda a atenção.
Levantamento da FNCP mostra que o contrabando
teve queda circunstancial, mas gerou prejuízo de R$
287,9 bilhões em 2020. Qual a previsão para este e o
próximo ano?
EDSON - O fechamento das fronteiras e do comércio no
Brasil, lockdown no Paraguai e na Bolívia, alta do dólar,
diminuição do poder de compra e alta das apreensões
foram os fatores que impactaram a oferta e a demanda
do ilegal. Para 2021, especialmente no primeiro
semestre, deveremos ter esses mesmos fatores afetando
todo o mercado, porém, com o aumento da vacinação e
a diminuição da transmissão do vírus (é o que se espera)
poderemos ter uma melhora da economia.

“Na OCDE, acompanhamos as iniciativas do TF –
CIT (Task Force on Coutering Illicit Trade) que têm
apontado algumas ações, especialmente no combate
ao mercado ilícito realizado via comércio eletrônico,
que merece toda a atenção.”
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REALIDADE E PERSPECTIVAS
ANDRESSA PAPPAS 1
No dia 26 de abril é celebrado o Dia Mundial da
Propriedade Intelectual (PI) - um ativo sem o qual,
um dos setores econômicos globais mais pujantes não
prosperaria: a indústria criativa.

Tal indústria é aquela baseada no intelecto e em tudo
aquilo que esse é capaz de produzir, como conhecimento
e inovação. E quando incentivada e protegida, a PI tem
uma penetração crescente nos mais diversos setores, tal
como tecnologia e saúde. Da música à biotecnologia; do
audiovisual às ações de P&D.
É de se notar que, mesmo quando algumas áreas
econômicas são negativamente afetadas por
adversidades alhures, a economia criativa apresenta
sinais de estabilidade ou crescimento. De acordo com
o último relatório da ONU, de 2002 a 2015, o valor do
mercado global de bens e serviços criativos praticamente
dobrou, saindo de USD 208 bilhões para USD 509 bi.
Já segundo o Ministério da Cultura , a indústria criativa
global ocupa uma fatia de 3% do PIB mundial. Aqui vale
lembrar que, por se compor de atividades que demandam
cooperações que transcendem o setor ou a localidade
em si, é um segmento com altíssimo valor agregado às
economias local e global.
Mas, como nem tudo são flores, toda essa pujança é
ameaçada por um “concorrente” informal e criminoso,
que mira na monetização, via infringência da PI.
Levantamento do Fórum Nacional de Combate à
Pirataria mostrou que, em 2020, o Brasil perdeu R$ 287,9
bilhões para o mercado ilegal.
Por outro lado, o setor do audiovisual (AV - TV aberta, TV
fechada, cinema e streaming), um dos mais expressivos da
indústria criativa, foi responsável, em 2018, pela geração
de R $26,7 bilhões para a economia brasileira. Só em
2016 , gerou cerca de R $55 bilhões em faturamento
bruto; R $2 bilhões em arrecadação tributária e 500 mil
postos de trabalho (entre diretos e indiretos).
Em se tratando do setor AV, o Brasil
se destaca e se insere nas discussões
estratégicas dos mais diversos
players da indústria: produtores,
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distribuidores, operadores e plataformas e exibidores;
sejam locais ou estrangeiros. E a todos eles importa
a proteção da PI. Sem ela, a cadeia produtiva do AV
simplesmente não se sustenta. Estamos a falar de um
setor cuja criatividade é seu maior ativo, cuja proteção
permite essa transversalidade e agregação a tantos
outros setores econômicos, de igual ou maior magnitude.
Mas, infelizmente, o Brasil é considerado um dos países
mais piratas do mundo, o que se considera, relatórios
internacionais , como indicador negativo para prospecção
de investimentos na região.
O instituto IPSOS Moris detectou que, em 2018, o
Brasil perdeu quase R $4 bilhões com a pirataria e que
as receitas da indústria poderiam ser 17% maiores na
ausência daquela.
Note-se que a pirataria não se restringe a uma prática
inofensiva; é comumente um atalho para execução de
outras condutas criminosas, dentre as quais, roubo de
dados.
A boa notícia é que, ao longo dos últimos anos, tem
havido esforços por parte dos Três Poderes, tais como
o combate à prática. Como exemplo, a Operação 404,
coordenada pelo Ministério da Justiça e os trabalhos da
Agência Nacional do Cinema (em especial nas discussões
sobre o bloqueio de sites piratas).
No Legislativo, temos a Frente Parlamentar Mista em
Defesa da PI e de Combate à Pirataria, mas podemos
avançar ainda mais! Tramitam no Congresso dois PLs
que autorizam o bloqueio de sites ilegais no Brasil
(PL 5204/2016 e PLS 169/2017). Trata-se do sistema
considerado, atualmente, o mais eficaz no combate
exclusivo à pirataria.
É importante, pois, uma conjugação de esforços e de
apoio para que as iniciativas já em discussão sejam
continuadas e/ou colocadas em prática, de maneira que
o Brasil se alinhe às mais bem-sucedidas experiências
internacionais – resultantes do reconhecimento da
relevância do setor audiovisual para o desenvolvimento
socioeconômico de uma nação; principalmente nestes
tempos de crise.

Revista
Brasileira
de Relações
Institucionais
e Governamentais
Andressa Pappas é Diretora de Relações Governamentais
da Motion
Picture
Association
Brasil.
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MERCADO LEGAL

OS DESAFIOS
DO MERCADO
LEGAL
ENTREVISTA: DELCIO SANDI1
Como fortalecer o mercado legal brasileiro?
DELCIO SANDI - Um dos principais ofensores ao
fortalecimento do mercado legal e da economia brasileira
é a ilegalidade. Produtos ilegais roubam empregos,
renda e reduzem drasticamente a arrecadação dos
governos. Além disso, boa parte do lucro da ilegalidade
é destinado ao crime organizado. Sendo assim, o
fortalecimento do mercado legal passa, necessariamente,
pelo enfrentamento ao contrabando e outras formas de
ilegalidade, oferecendo condições de competitividade
à indústria legal, o que passa por ações para coibirem
a oferta e a demanda. Recentemente, como reflexo do
contexto trazido pela pandemia, houve retomada de parte
do mercado legal de cigarros devido à alta no preço do
dólar, redução dos canais informais, fechamento parcial
das fronteiras com o Paraguai e aumento das apreensões
feitas pelos órgãos de repressão. Este exemplo mostra que,
sob condições mais adequadas, e que não estão somente
relacionadas à repressão, a indústria legal é capaz de
recuperar consumidores.
Quais os caminhos para tornar o combate à pirataria,
falsificação e contrabando no país mais efetivo?

DELCIO SANDI - Esses são problemas multifatoriais,
portanto, exigem soluções em diferentes frentes. A
repressão somente não é suficiente, mas, é extremamente
necessária, principalmente com mais recursos e trabalho
integrado. Um exemplo com bons resultados é o Programa
V.I.G.I.A, que integra diferentes órgãos de repressão e tem
contribuído para atacar as rotas do contrabando.
Outra via fundamental é uma readequação da estrutura
tributária, que traga competitividade à indústria nacional,
sem a necessidade de redução de carga tributária. De
qualquer modo, não há mais espaço para aumento de carga
tributária, o que no caso de cigarros, tem demonstrado
não ser efetivo do ponto de vista arrecadatório e, tem
transferido volumes do mercado formal para o informal,
contribuindo para os lucros do crime organizado e
reduzindo empregos.
Um dos desafios do país é a proteção à propriedade
intelectual e industrial, assim como a ética concorrencial.
Como melhorar o ambiente de negócios para proteger
esses dois pontos?
DELCIO SANDI - A falsificação de produtos traz prejuízos
não só às empresas, que enfrentam mais diretamente
a concorrência desleal, mas, também, ao consumidor,
que compra produto sem qualidade, e ao governo, que
perde em arrecadação. Portanto, melhorar o ambiente de
negócios envolve, primeiramente, ações que devolvam a
competitividade às empresas legalmente estabelecidas. A
concorrência com o mercado ilegal é antiética por essência.

“Melhorar o ambiente de negócios
envolve, primeiramente, ações que
devolvam a competitividade às
empresas legalmente estabelecidas.”
RIG + Políticas Públicas
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Quais as experiências internacionais de sucesso sobre
Mercado Legal que você poderia citar para serem
aplicadas no Brasil?
DELCIO SANDI - Um exemplo importante vem do
Canadá. Em Quebec, foi adotada a capacitação de forças
policiais, voltada a fortalecer o cumprimento da lei federal
e para se fazer valer de maneira mais efetiva a lei das
províncias, com destinação de mais recursos voltados à
repressão do contrabando de cigarros. Esta abordagem
de fiscalização aumentada e coordenada teve sucesso
considerável para reprimir o mercado ilegal e ampliar o
legal, com retorno comprovado. O México, por exemplo,
evitou o aumento de carga tributária por um bom tempo,
e junto a repressão conseguiu reduzir o mercado ilegal.

Como a reforma tributária poderia ajudar na diminuição
da pirataria, falsificação e contrabando no Brasil?
DELCIO SANDI - Uma discussão tributária é fundamental
para resolver gargalos que barram o crescimento
econômico, além de devolver à indústria legal a
competitividade frente à ilegalidade. No setor de tabaco,
a alta carga tributária vem favorecendo o crescimento
do mercado ilegal, que domina mais da metade de todos
dos cigarros vendidos no país. A situação não só afeta a
demanda pelo tabaco, mas a indústria e o varejo legais,
prejudicando toda a cadeia, além da sociedade e o
governo, que perde arrecadação. Uma reforma tributária
efetiva deve levar em consideração a experiência que o
país tem tido nos últimos anos: aumentar demasiadamente
a carga tributária e tornar o sistema tributário mais
regressivo, reduz a arrecadação ao longo do tempo e
somente transfere volumes legais para criminosos.

Delcio Sandi é Diretor de Relações Externas da BAT Brasil (ex-Souza Cruz), Delcio Sandi está há mais de 15 anos na empresa, contando com
duas passagens fora do país, trabalhando com regulamentações do setor do tabaco. É Presidente do Conselho de Administração do ETCO
(Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) e Presidente do Conselho de competitividade, ambiente de negócios e segurança, da Associação
Comercial do Rio de Janeiro.
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COMBATER A
PIRATARIA É LUTAR POR
UM FUTURO MELHOR
PARA O BRASIL

RENATO JARDIM 1

A cadeia de valor do esporte e atividades físicas constitui
um dos principais e mais significativos segmentos da
sociedade atual, presente em todos os cantos do mundo
e cobrindo transversalmente muitos setores como:
indústria, varejo, serviços, entretenimento, logística, PD&I,
entre outros. Trata-se de uma cadeia internacionalizada,
com características muito marcantes, sendo uma delas a
presença majoritária de importantes marcas globais na
maioria dos países do mundo.
As marcas globais atraem o consumidor e influenciam
as direções deste mercado. Além disso, as marcas

“Não existe solução simples
e fácil para esse complexo e
grave problema. Na ausência
de uma bala de prata, é
imperativo o emprego
de uma estratégia ampla,
contínua e com intenso
uso de inteligência”
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A expressiva referência e aspiração exercidas pelas marcas
globais acabam, lamentavelmente, atraindo práticas
comerciais ilícitas, sendo a pirataria a principal delas.
Pesquisa encomendada pela Ápice ao IBOPE sobre o
mercado brasileiro de calçados esportivos revelou que, em
2019, foram comercializados aproximadamente 27 milhões
de pares de calçados esportivos falsificados no Brasil, o
que equivale a 35% do volume total de calçados esportivos
comercializados no período. Montantes expressivos de
produtos falsificados, fabricados no Brasil ou trazidos do
exterior, são comumente encontrados nos conhecidos
centros de comércio popular das grandes, médias e
pequenas cidades, além de serem encontrados, com cada
vez mais intensidade, no comércio on-line, incluindo
importantes marketplaces nacionais e internacionais.
Esse alto volume de consumo de produtos piratas prejudica
não só as marcas globais, mas também as próprias marcas e
indústrias nacionais de calçados esportivos. O preço médio
dos calçados esportivos falsificados é de cerca de R$ 100, o
que significa que eles podem acabar competindo, em algum
grau, com alguns calçados esportivos produzidos no Brasil,
cujo preço está situado em faixa não muito maior de valor.
O maior prejudicado acaba sendo o consumidor, que
compra produtos de baixa qualidade, prejudicando o
seu desempenho nas atividades físicas e aumentando as
chances da ocorrência de lesões e danos permanentes à
saúde. Os calçados esportivos falsificados possuem falhas
no acabamento, formato fora dos padrões originais e
menor durabilidade. Ou seja, além de prejudicar a saúde,
o uso do produto será inviabilizado em período muito
menor de tempo quando comparado a um produto original,
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obrigando o consumidor a fazer uma nova compra. O
´barato´ acaba saindo, na verdade, muito caro.
Embora o consumidor seja o principal prejudicado, a
pirataria traz, ainda, outras consequências negativas
para a economia como um todo. A pirataria sequestra
empregos da indústria formal, espanta investimentos,
prejudica o varejo formal, impede a intensificação de
apoio das marcas à clubes, atletas e eventos esportivos
em geral, deteriora o ambiente de negócios e produz
grandes volumes de evasão fiscal, limitando a capacidade
dos governos cumprirem suas funções de forma mais
adequada. Foi-se o tempo em que a pirataria era praticada
por indivíduos que buscavam um mínimo de renda para
subsistência de sua família. Atualmente, essa prática ilícita
tem por trás grandes redes do crime organizado que usam
essa via como forma de financiamento de suas operações.
Não existe solução simples e fácil para esse complexo e
grave problema. Na ausência de uma ´bala de prata´, é
imperativo o emprego de uma estratégia ampla, contínua e
com intenso uso de inteligência. A estratégia deve prever
o envolvimento de todos os atores que, de alguma forma,
estão relacionados ao tema, especialmente o governo e o
setor privado, adotando uma pluralidade de ações que vão
desde a redução da demasiada carga tributária incidente
sobre artigos esportivos (propiciando assim melhores
preços e maior acessibilidade aos produtos originais), até
as indispensáveis ações de repressão.
Há muito sendo feito nesta área no Brasil como, por
exemplo, a coordenação de uma ampla agenda de
ações de instituições públicas e privadas no âmbito do
Conselho Nacional de Combate à Pirataria, presidido
pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, ou as ações de repressão que
contam com ativo envolvimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil,
Ministério Público e outros igualmente relevantes.
Por outro lado, ainda há muito o que ser feito,
especialmente no campo regulatório, onde são urgentes as
modernizações e adequações da legislação brasileira para
tornar as ações de repressão mais efetivas e produtivas,
com a devida tipificação e definição de consequências
para os responsáveis desses graves crimes contra a
sociedade. A ÁPICE e suas associadas estão engajadas
nessa agenda, contribuindo da melhor forma possível para
o real desenvolvimento sustentável do Brasil.

Renato Jardim é Diretor Executivo da ÁPICE – Associação pela Indústria e Comércio Esportivo.
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
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globais desenvolvem um trabalho, que vai muito além do
marketing tradicional encontrado em outros setores da
economia. As estratégias incluem o patrocínio a eventos
esportivos regionais e mundiais, equipes e atletas de
diversas nacionalidades, geração de conteúdo, entre
outros fatores, além, é claro, de permanente e intenso
processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação que
resultam em lançamentos de produtos com tecnologias
que melhoram a vida dos usuários e incentivam as pessoas
a ter um estilo de vida mais ativo e saudável.
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A FISCALIZAÇÃO
PARA REDUÇÃO
DA ILEGALIDADE

ENTREVISTA: GUILHERME VARGAS DA COSTA1
Em qual medida o trabalho de inteligência se completa
ao de fiscalização para coibir atividades criminosas?
GUILHERME - O trabalho de inteligência é fundamental
para o sucesso das atividades de fiscalização, na medida
em que: a) direciona os trabalhos de forma mais eficaz
e direta, poupando recursos humanos e financeiros que
poderiam ser desperdiçados em atividades aleatórias;
b) permite a realização de correlações entre criminosos
e atividades criminosas diversas e conexas, garantindo,
assim, o combate a organizações criminosas de maneira
global, realmente atacando o crime organizado.
Desse modo, é importante ressaltar que a atividade
de inteligência permite uma atuação mais integrada
e coordenada das ações de fiscalização, sendo
imprescindíveis no contexto atual de combate à pirataria e
aos delitos contra a propriedade intelectual.

Qual tem sido a principal dificuldade no combate à
pirataria no Brasil?
GUILHERME - O Combate à pirataria enfrenta duas
grandes dificuldades: a) facilidade na obtenção de
produtos pirata, tendo em vista as novas tecnologias
existentes em baixo custo; b) percepção errônea de parte
da sociedade, no sentido de que a pirataria é um delito
“menor”, “sem importância” e que não gera maiores danos.
Contudo, a pirataria é um delito grave, com implicações
com o crime organizado, fomentando e financiando
criminosos e a ocorrência de outros delitos, impactando a
segurança pública.
Além disso, a pirataria acarreta a perda de empregos
formais, desestimula a inovação e produção de novas
obras, além de acarretar a perda de tributos e arrecadação
para o Estado. Os prejuízos são enormes, de
fato.
O ambiente on-line ainda é um grande
desafio para combate ao crime, sobretudo na
questão de lavagem de dinheiro e terrorismo.
Como atuar para ficar sempre à frente dos
criminosos?
GUILHERME - No que tange ao combate
à pirataria e aos demais delitos contra a
propriedade intelectual, possuímos algumas
diretrizes fundamentais de atuação. Os pilares são
os seguintes: integração, inteligência, capacitação,
prevenção e fiscalização.
Inicialmente, é necessário registrar
que o combate a tais crimes se faz
necessariamente de forma integrada,
integração entre os órgãos públicos
das diferentes esferas estatais (Federal,
Estadual e Municipal), e entre estes
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órgãos e o setor privado que, em última análise, são os
primeiros interessados em proteger seus direitos de
propriedade intelectual.
A atividade de inteligência, como visto acima, é
fundamental para os levantamentos necessários para
atividade de fiscalização propriamente dita.
A atividade de prevenção e conscientização da sociedade
também é fundamental, considerando que há necessidade
de sensibilizar a população sobre os riscos e prejuízos
decorrentes das atividades de pirataria, sob pena de tornar
inócuo, ou ao menos bem mais difícil, o combate a este
delitos e outros conexos. Como exemplo cito a recente
campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública
“Vacina Pirata, Não!”, que busca demonstrar os perigos
da busca por meios alternativos para se vacinar, não
autorizados pelas autoridades.
Por fim, essencial treinar e capacitar os agentes públicos
responsáveis pelas atividades de combate à pirataria.
De fato, somente com a especialização das atividades
e disseminação do conhecimento e boas práticas será
possível um combate eficiente à pirataria.
Quais os impactos você prevê para o mundo póspandemia no que se refere aos delitos de propriedade
intelectual?

GUILHERME - Creio que a principal ponto de atenção será,
como tem sido no presente momento, a preocupação com
a comercialização de produtos e serviços piratas por meio
digital. Com o crescimento (legítimo) do e-commerce, as
organizações criminosas estão buscando cada vez mais
expandir seus negócios neste ambiente virtual, sendo
fundamental que as autoridades públicas e o setor privado
fiquem atentos à questão.
Nesse sentido, o CNCP lançou dois guias de
autorregulação e boas práticas: “Guia de boas práticas
e orientações às plataformas de comércio eletrônico
para implementação de medidas de combate à venda de
produtos piratas, contrabandeados ou, de qualquer modo,
em violação à propriedade intelectual” e o “Guia de boas
práticas e orientações para a implementação de medidas
de combate à pirataria pelo Poder Público, pelos Titulares
de Direito, pelas Associações e pelos Provedores de
Serviços de pagamento - PSPs, com o intuito de inviabilizar
ou dificultar o recebimento de receitas oriundas da venda
de bens, dispositivos e serviços, em violação à propriedade
intelectual”.
A ideia da iniciativa é construir “standarts” mínimos de
atuação por parte do setor privado, objetivando diminuir a
venda de produtos e serviços ilegais pela internet.

Guilherme Vargas da Costa, Delegado da Polícia Federal e
Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
aos delitos contra a propriedade intelectual.
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“A atividade de prevenção e
conscientização da sociedade
também é fundamental,
considerando que há
necessidade de sensibilizar
a população sobre os riscos
e prejuízos decorrentes das
atividades de pirataria”
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DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO

OS DESAFIOS DO
E-COMMERCE
PÓS-PANDEMIA

ENTREVISTA: JOSÉ CÉSAR DA COSTA1
Como acredita que vá funcionar a logística do
e-commerce e o varejo no Brasil pós-pandemia, quais as
perspectivas para o futuro?
JOSÉ CÉSAR - A pandemia acelerou o processo de
transformação digital no país e o varejo precisou se
adaptar a essa nova realidade. As orientações de
isolamento social impostas pela pandemia do novo
coronavírus impulsionaram o comércio eletrônico ao
redor do mundo. Sem poder sair de casa, as pessoas
precisaram mudar seus hábitos de consumo, e as compras
pela internet ganharam força como nunca.
A pandemia chamou a atenção para a necessidade
de digitalização das empresas, e acelerou a migração
de pequenos negócios para o comércio eletrônico.
Comerciantes precisaram se digitalizar
para acompanhar o consumidor brasileiro.

O desafio tornou-se ainda maior para as microempresas,
que representam mais de 90% das empresas do
país. Esse varejista não tem e-commerce, possui
pouco conhecimento da área e recursos limitados de
investimento. Foi principalmente para esse varejista que
voltamos nossos olhares e buscamos oferecer informação
para que essa adaptação digital fosse possível. O micro e
pequeno varejista se adaptou, foi vender nas redes sociais,
por aplicativos, levou o seu atendimento para o WhatsApp
e boa parte migrou totalmente para as vendas on-line. Esse
comportamento não sofrerá retrocessos, pelo contrário, só
tende a ser ainda mais forte.
O consumidor mudou, a jornada de compra deixou de
ser linear, ele não está limitado apenas a loja física para
adquirir um produto. Agora, ele pode iniciar a compra
pesquisando no smartphone, indo em uma loja para
experimentar o produto e depois finalizar
a compra via computador, no
conforto do sofá da sua casa.
Tudo isso mostra um novo
comportamento de compra e
venda entre consumidores e
varejistas.
Quanto ao futuro, a
“logística 4.0” pode
apontar as direções,
seu principal objetivo
está focado em obter
a maior agilidade com
o menor custo possível
através de monitoramento,
segurança e uma cadeia
de suprimentos bemorganizada. A pandemia
mostrou que aquelas
empresas que já
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Com a pandemia do Covid-19, quais os maiores desafios
para o ramo do e-commerce e varejo?
JOSÉ CÉSAR - O desafio do digital hoje vai muito além
de apenas se construir ou buscar uma plataforma de
vendas ao consumidor. O desafio é muito maior do
que apenas vender. Não basta simplesmente estar no
digital, o varejista precisa adequar o seu atendimento,
treinar sua equipe de vendas, o consumidor busca uma
excelente experiência de compra que passa pelo primeiro
atendimento, resposta rápida das dúvidas, forma de
pagamento, entrega, política de troca, enfim, uma
infinidade de novos processos que precisam estar em
pleno funcionamento.

O consumidor faz pesquisa de preços pela internet e
também busca a reputação da loja. Por isso, o lojista
precisa estar sempre atento a todos os processos que
envolvem o consumidor, a marca e o produto.
Na pandemia, ficou muito claro, também, a necessidade
de atuarmos em conjunto, o associativismo mostrou-se
ainda mais necessário. Em todas as esferas, a busca pelo
crescimento conjunto cresceu e tornou-se fundamental.
Quem tentar nadar sozinho, infelizmente, não conseguirá
enfrentar os desafios que vêm pela frente. Em momentos
desafiadores e de crise como vivemos, temos que nos
aproximar para buscar soluções comuns e encontrar
novos caminhos. O associativismo é a voz unificada de
um setor capaz de alcançar soluções efetivas.
Qual a postura que o empreendedor deve ter, durante
o período de pandemia, em relação a créditos,
funcionários e estoque?

Um dos maiores desafios do varejista on-line é conseguir
a visibilidade necessária para ter um bom volume de
vendas. Muitos têm aderido ao marketplace, um modelo
de negócio que reúne diversos vendedores em uma
só plataforma – facilitando o processo de compra do
consumidor.

JOSÉ CÉSAR - O momento atual exige dos empresários
um alto nível de controle sobre as suas finanças. As
consequências decorrentes da pandemia trouxeram
grandes desafios aos negócios: redução de clientes,
queda no faturamento, manutenção dos funcionários,
adaptação sanitária, redução de produção, dentre outros.

O grande varejista teve que adaptar a sua logística de
entrega e o seu estoque. Os supermercados, por exemplo,
têm o desafio de fazer uma entrega rápida e manter o
seu estoque. Essa mudança de comportamento afeta
diretamente a cadeia de suprimentos de uma loja virtual,
que precisa atender essa demanda com mais agilidade e
eficiência.

O governo federal e algumas instituições financeiras
liberaram créditos especiais para os empresários
durante a pandemia e essa tem sido uma pauta
constante da UNECS e da CNDL. O crédito tem que ser
vantajoso, com taxas mais baixas do que as operadas
normalmente, com garantias do governo e que atendam
aos microempresários, que são os mais impactados.
Mas, o empreendedor precisa avaliar primeiro seu fluxo
de caixa e entender se realmente vale a pena tomar o
empréstimo. Se as contas não estiverem organizadas ou
se não valer a pena por uma questão de benefício fiscal,
não vale a pena aderir. Empresas mais endividadas são
empresas com um risco maior.

Outro exemplo interessante são as lojas de departamento
que estão tornando o consumidor mais ativo no processo
de compra. Ele pode adquirir um item on-line, mas retirar
o produto off-line.
Dentro do ramo, quais os maiores aprendizados que a
pandemia trouxe para o Brasil?
JOSÉ CÉSAR - O varejo como um todo foi obrigado a se
ressignificar. A questão não é apenas inovar, é preciso
se aproximar do cliente. O consumidor quer uma boa
experiência de compra, ele quer usar marcas que estejam
atentas à questão social e ambiental. A questão do
propósito da empresa tornou-se um grande desafio. E, isso
passa pelo produto, pelo atendimento, pelo treinamento

O estoque é um grande desafio, uma vez que com o
aumento das vendas on-line e a necessidade de oferecer
uma entrega rápida, o empresário precisa manter um
equilíbrio entre o investimento e a manutenção desse
estoque. Existe um indicador que se chama giro do
estoque. A avaliação desse indicador é importante uma
vez que existe um custo para manter o estoque, ele
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utilizavam de sua característica para organizar o trabalho
passaram pelo momento de maneira um pouco mais
tranquila. Para os pequenos negócios, o investimento em
novas tecnologias pode ser mais custoso, como solução, a
busca de parcerias para a logística terceirizada poder ser
um caminho.

dos funcionários, pelo tipo de sacola que a loja utiliza, são
todos os detalhes envolvidos, não é somente o produto
em si.
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JOSÉ CÉSAR - Primeiramente, ele precisa estar
efetivamente no ambiente digital, não basta abrir um site
ou anunciar em redes sociais ou vender em marketplaces.
O consumidor precisa ser bem atendido em todas
as etapas da compra. Isso significa que você precisa
prestar atenção especial à experiência do usuário para
garantir que os clientes não migrem para o concorrente.
O caminho é a conveniência, o consumidor busca
comodidade e facilidade. O consumidor está focado na
hiperconveniência. O varejista que estiver atento a isso vai
crescer.

“A pandemia chamou a
atenção para a necessidade
de digitalização das empresas
e acelerou a migração de
pequenos negócios para o
comércio eletrônico.”
perde valor com o tempo. O caminho é utilizar a tecnologia
para controle e encontrar maneiras de fazer os produtos
ficarem o menor tempo possível no estoque.
No caso dos funcionários, é importante analisar as receitas
e despesas de todo o ciclo da empresa. Eventualmente,
pode ser necessário fazer cortes e deve-se fazê-los antes
de uma ruptura completa de caixa. A legislação trabalhista
brasileira não abre muita margem a negociação e o
pagamento de funcionário é sagrado. Atalhos não valem
a pena, especialmente, quando o assunto é funcionário.
Deixar de pagar impostos, reflexos do salário ou cometer
atrasos, além de não resolver, podem piorar a situação.
Todos os aspectos começam pela organização
financeira. Em uma situação de crise, onde existe pouca
previsibilidade da situação futura é melhor tomar decisões
de curto prazo, o varejista deve avaliar o desempenho
financeiro da empresa, buscar a renegociação de dívidas,
reduzir custos, revisar atentamente o orçamento da
empresa, buscar incentivos e políticas de créditos
oferecidos pelo governo, avaliar regimes de tributação,
benefícios e créditos fiscais já previstos na legislação, além
de acompanhar as novas medidas tributárias publicadas
pelo governo.
Com a pandemia, quais as dicas e posicionamentos que
as empresas devem ter em relação ao atendimento de
clientes agora em modo on-line?

Outro aspecto importante é buscar unir forças com outros
varejistas. Seja em associações, câmaras de dirigentes
lojistas, em grupos de lojistas do seu bairro, qualquer
forma de buscar soluções conjuntas de crescimento. A
troca de experiências e a busca por ações comuns valem
muito nessa nova realidade.
Quais os três pontos essenciais e recomendações para os
empreendedores diante do cenário de pandemia
no Brasil?
JOSÉ CÉSAR - O cenário para o e-commerce nos
próximos anos está promissor e, agora, é a hora para se
preparar, experimentar e inovar. Entender que não há
mais separação entre on-line e off-line, que o poder está
nas mãos do consumidor e que a experiência dele é o que
impactará diretamente nas vendas do negócio é essencial
para conseguir surfar nessa onda de transformações. As
lojas tradicionais ainda existirão nos próximos anos, mas
terão modelos de negócios muito diferentes, evoluindo
para se parecerem mais com showrooms, centros de coleta
ou centros de atendimento ao cliente.
Se os grandes varejistas, já adaptados em diversos
canais, se viram obrigados a criar novas soluções, os
menores, que representam a maior parcela do mercado,
precisaram encontrar parceiros já consolidados. Por isso,
o associativismo tornou-se ainda mais importante. Busque
grupos de varejistas da sua cidade, associações, câmaras
de dirigentes lojistas, se associe a outros empresários para
a troca de informações, de experiências e para a busca de
soluções conjuntas. “A união faz a força”, nuca fez tanto
sentido como agora.
Fique atento à novas tecnologias, aos novos meios de
pagamentos, instituições bancárias digitais têm oferecido
boas condições principalmente aos microempreendedores.
O futuro do varejo é tanto próspero como difícil. As
empresas inovadoras fazem três coisas para saltar à frente
dos rivais: elas constroem redes e parcerias, realizam
pesquisa buscando melhores exemplos de modelos de
negócio e executam com velocidade e adaptabilidade.

José César da Costa é empresário do ramo de construção civil e materiais de construção há 40 anos com formação em Administração. Foi
presidente da FCDL-MG no período de 2007 a 2013. Atuou como vice-presidente do Conselho Deliberativo do SPC Brasil. É presidente da
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) desde 2018. Em 2021 assumiu a presidência da União Nacional de Entidades do Comércio
e Serviços (UNECS), formada pelas nove maiores organizações brasileiras do setor.
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES

HERCULANO ANGHINETTI 1
Há várias maneiras de se enxergar o presente e o
futuro num mundo globalizado e às voltas com uma
epidemia que não escolhe a quem atacar, pobres, ricos,
desenvolvidos ou não, foram e são atingidos igualmente.
A pandemia afeta econômica e socialmente todo o
planeta e isso levará forçosamente a uma remodelagem
global em todas as suas nuances.
Há a visão pessimista, de terra arrasada; há as moderadas
e indecisas; e as otimistas, de que mais essa lição pode
encaminhar o mundo para o ambiente amigável e
colaboracionista no gerenciamento de desafios, crises
e soluções.
Nós, da ADIAL BRASIL, preferimos uma visão
mais otimista. Se é certo de que a epidemia afetou
nações, sociedades e as economias em todo o mundo,
principalmente a economia informal no caso brasileiro,
também é verdadeiro que a escalada cria maneiras de se
reconstruir melhor, tanto o indivíduo, quanto a sociedade
em todos os seus setores, com um olhar para a frente
numa ampla gama de questões, conforme o recente
relatório do Fórum Econômico Mundial, “Challenges and
Opportunities in the Post – COVID-19 World”.
É um grande ensejo para os tomadores de decisão terem
uma visão abrangente das mudanças esperadas de longo
prazo e inspiração para aproveitar as oportunidades que
esta crise oferece para melhorar o estado do mundo.
O estímulo a um futuro melhor pós-pandemia deve,
obrigatoriamente, incluir o desenvolvimento das regiões
menos desenvolvidas de forma sustentável pelo prisma
econômico, um dos principais focos da ADIAL BRASIL.
Igualmente, dentro da filosofia da ADIAL BRASIL, os
investimentos pós-pandemia devem ser ambiciosos,

com políticas públicas orientadas para o crescimento
equilibrados dos estados brasileiros. Mais do que isso,
para a promoção das isonomias social e econômica entre
as nossas diversas regiões.
Embora pareça deboche, na realidade, o Brasil e os
brasileiros são especialistas em crises. Há de se considerar
que, às vezes é necessário mais uma para nos forçar a nos
adaptar e adotar mudanças. Foram tantas por aqui, que já
virou lugar-comum. Mas, desta vez, esperamos que diante
deste quadro lamentavelmente triste, de milhares de
vidas ceifadas, aprendamos definitivamente a lição.
Sabemos que a pandemia atacou com mais violência os
mais economicamente vulneráveis, da mesma forma que
atacou aqueles com debilidades preexistentes de saúde.
E essa parte economicamente vulnerável da população
é a menos capaz de suportar crises como a atual. E a
maneira mais correta, eficaz, de resultados práticos e
imediatos para enfrentar o desafio, é a promoção do
desenvolvimento regional sustentável.
Apesar dos pesares e dos elevados custos, não podemos
deixar de reconhecer que a vida está nos dando mais uma
chance de repensar os nossos rumos.

1

Herculano Anghinetti é Presidente Executivo da ADIAL BRASIL.
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MARCO LEGAL
DAS STARTUPS

A NOVA FRONTEIRA DE DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
TONY CHIERIGHINI1
Geração de empregos, melhoria da competitividade das
empresas, desenvolvimento de tecnologias avançadas,
interação com universidade, atuação global, qualidade de
vida e parceria entre o setor público e privado: todos são
temas extremamente atuais e, com presença garantida
nos melhores jornais, revistas, livros, internet, projetos e
programas de governo.

Um de seus objetivos é estimular a atividade inovadora,
oferecendo mais segurança jurídica para os investidores, a
fim de impactar positivamente a economia.

Cidades e países estão propondo e implantando
projetos para incentivo e apoio ao desenvolvimento e
instalação de novas empresas em suas regiões. Os setores
contemplados variam desde microempresas, voltadas para
as vocações locais, até grandes corporações da indústria
automobilística, energia, aeroespacial, petroquímica e
defesa.

“... receita bruta das startups deve ser de até R$ 16 milhões
no ano anterior e a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) deve ter no máximo dez anos.
Também exige que a empresa tenha declarado, na sua
criação, o uso de modelos inovadores ou que se enquadre
no regime especial Inova Simples, previsto no Estatuto das
Micro e Pequenas Empresas. Para entrar no Inova Simples,
no entanto, o limite de renda é menor: a receita bruta
máxima é de R$ 4,8 milhões”. Fonte: Agência Senado

Onde quero chegar com este pequeno relato: No Marco
Legal das Startups. O projeto aprovado determina uma
série de regras para o funcionamento do setor.

Outros aspectos importantes do Marco Legal das Startups
foram requisitos necessários para que a empresa se
enquadre como startup:

Com o Marco Legal, o dia a dia das Startups e investidores
muda, um exemplo é o investidor anjo (pessoa física
ou jurídica) que terá muito mais tranquilidade
e segurança para apoiar uma Startup, pois
não precisa mais virar sócio da empresa
como, também, não tem poder sobre a
Gestão, podendo, somente, participar
de forma consultiva e ter acesso a
sua contabilidade, tendo a garantia
jurídica para não responder por
dívidas ou ações contra sua
investida.
Outra mudança é a isenção da
publicação de seus balanços
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no meio de comunicação de grande circulação, Startups
de capital fechado, com patrimônio líquido de até R$ 78
milhões e, menos de 30 acionistas, sendo que deverão
divulgar seus balanços somente pela internet.
Dentro das concorrências/licitações, a administração
pública poderá fazer contratações de projetos ou produtos
inovadores diretamente com as startups, seguindo
algumas exigências e uma delas é o valor máximo de
contratação para pagamento as startups de R$ 1,6 milhões
e o contrato poderá ir até 2 anos.
O Marco Legal das Startups visa estimular atividades
de inovação, trata-se de regulamentação, que dará mais

“Um de seus objetivos é estimular
a atividade inovadora, oferecendo
mais segurança jurídica para os
investidores, a fim de impactar
positivamente a economia.”
segurança e permitirá o crescimento de startups, o que
reflete um avanço de extrema importância.
Vamos garantir que este segmento promova a
modernização dos demais setores da economia
brasileira, que assegure a geração de empregos
qualificados, de riqueza e bem estar social em
equilíbrio com as riquezas ecológicas das regiões.
Com o Marco Legal das Startups, novas iniciativas
poderão ser estudadas para aprimorar o ecossistema do
empreendedorismo no Brasil.

Tony Chierighini, Graduação em Ciências Contábeis. Um dos Fundadores da RECEPETi, Rede Catarinense de
Inovação, responsável pelo desenvolvimento e implantação de incubadoras no estado de Santa Catarina. Atua
há mais de 30 na administração e gerência da Incubadora CELTA - Fundação CERTI. Está diretamente envolvido
em programas cooperativos de pesquisa nas áreas de Venture capital, empreendedorismo inovador e gestão de
incubadoras, sendo Diretor de Operações da CVentures Empreendimentos Inovadores e Participações S.A.
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O E-COMMERCE
E A PANDEMIA

ENTREVISTA: FRANÇOIS MARTINS1

O Brasil está passando por um processo de mudanças, e,
com a pandemia da COVID-19, o consumo de produtos
comercializados on-line aumentou significativamente.
Sendo o Mercado Livre um representante importante do
comércio eletrônico, quais os aspectos relevantes sobre a
regulamentação do setor no Brasil?
FRANÇOIS MARTINS - A Universal Postal Union (UPU)
é uma agência especializada da Organização das Nações
Unidas (ONU) que coordena políticas e serviços postais.
Há muitas discussões relacionadas a courier, pois os
serviços postais impactam também os serviços logísticos.
O projeto de lei da privatização dos Correios unifica
tudo, e assim, há duas dimensões a serem observadas:
operação interna no Brasil e a operação transfronteiriça
(transborder).

É importante se ter uma visão de como o Brasil se posiciona
na UPU. As ações da UPU têm implicações importantes no
serviço postal e, portanto, têm grande impacto na logística
do comércio eletrônico.

A UPU, em conjunto com a Organização Mundial da
Aduana (OMA), alinhou os aspectos
relacionados à comercialização de produtos provenientes
do e-commerce e os aduaneiros. A intenção foi de
estabelecer um sistema mais conexo e facilitar os
A questão transborder é extremamente importante,
procedimentos aduaneiros, permitindo uma maior troca
pois quando falamos sobre a
de informações entre entidades
lei geral de proteção de dados
institucionais e facilitar o
“Não há possibilidade de o
(LGPD), existem questões
comércio internacional.
comércio eletrônico voltar para
ligadas à proteção de dados
os níveis anteriores a pandemia. FRANÇOIS MARTINS - Com a
dos brasileiros, mas há
O e-commerce veio para ficar.”
recomendações internacionais
pandemia, houve um aumento
de que os dados deveriam ser
do comércio eletrônico, mas,
livres, conforme discussões
ainda, existem alguns gargalos no
do World Trade Organization (WTO), que realizou um
Brasil, particularmente quando vemos a demora de um
debate sobre quais seriam as boas práticas e o que seria
produto comprado no exterior para chegar ao consumidor.
internacionalmente recomendável.
Inclusive, nem sempre a rastreabilidade é clara, não sendo
possível obter detalhes de onde está o problema da demora
FRANÇOIS MARTINS - Observando o mercado latinona entrega de determinado produto ao consumidor final.
americano e, principalmente, a realidade brasileira, muito
Assim, há a necessidade de avaliar todo o processo, e é
do que entra e sai de produtos comercializados pelo
justamente nesse aspecto que a UPU está atuando.
comércio eletrônico da região passa pelos operadores
postais. Trata-se da comercialização de pequenos pacotes,
É necessário estabelecer uma visão de futuro e, apesar
ou seja, o envio rápido de um pacote pequeno que é o
de não haver nada perfeito, considerando os inúmeros
envio de pequenas quantidades ou produtos unitários.
problemas dos Correios, é importante destacar os serviços
A maior parte passa pelo canal postal, com exceção de
não-postais que são importantes, como por exemplo
quando o envio é feito por alguma empresa de courier,
serviços bancários e de telecomunicações. A mudança dos
fazendo com que haja uma assimetria regulatória em
hábitos do consumidor, que atualmente envia pacotes, traz
relação ao canal postal.
também uma maior complexidade logística.
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Qual foi o impacto do aumento do comércio eletrônico no
Mercado Livre?

Não querendo justificar todos os problemas dos
Correios, é necessário fazer essa avaliação histórica.
E a pergunta que fica é: o que precisa ser feito? Como
ajustar as políticas públicas, considerando exemplos de
outros países?
FRANÇOIS MARTINS - Com o comércio eletrônico
cada vez mais exigente e demandante, faz-se necessário
melhorar a eficiência e sanar problemas passados.
Obviamente, o setor privado pode trazer recomendações,
uma vez que o governo primariamente analisa apenas a
sua situação interna. Pode, também, apontar melhorias
internas, que são mais complexas do que as entidades
externas.

FRANÇOIS MARTINS - O comércio eletrônico brasileiro
teve um aumento significativo, chegando a uma penetração
no varejo a um nível não esperado. Esse aumento se
deu em parte graças à nossa liderança em acelerar a
estruturação do nosso ecossistema integrado que, além
de serviços de pagamento de ponta, também oferece a
entrega mais rápida do Brasil.
Uma vez a pandemia do COVID estando sob controle,
quais são as expectativas? Existe a possibilidade do
comércio eletrônico voltar para os níveis do passado?
FRANÇOIS MARTINS - Não há possibilidade de o
comércio eletrônico voltar para os níveis anteriores à
pandemia. O e-commerce veio para ficar. Evidentemente,
deverá haver uma variação, pois com a reabertura dos
comércios físicos, parte da população irá preferir ir até as
lojas para parte das suas compras, porém, percebemos uma
mudança estrutural no comportamento de compradores
e vendedores que indica uma consolidação de um novo
patamar de crescimento do comércio eletrônico.

O Comércio eletrônico crossborder é o comércio
internacional, um formato diferente de se realizar o

1
François Martins é Diretor de Relações
Governamentais do Mercado Livre,
com sede em Brasília. É responsável por
coordenar os interesses da empresa na
esfera governamental em todos os níveis,
especialmente quando se trata de discutir
políticas públicas e relações institucionais da
empresa com a indústria, associações de classe
e terceiros. É vice-presidente da Câmara Brasileira da Economia
Digital (Camara-E.net), diretor da Zetta e membro do painel de
peritos em Crossborder Data Flows do Fórum Econômico Mundial.
É advogado, graduado em Direito pelas Universidades de Paris 5 René Descartes (França), Brasília e Valladolid (Espanha), pela qual
também se tornou Mestre em Direito Comparado (LL.M.)

Bernhard J. Smid é Fundador e DiretorExecutivo da Matchmaking Brazil,
responsável pelas ações globais da
empresa. Atua como profissional de
relações institucionais e governamentais e
conduz projetos no âmbito internacional.
É professor no IBMEC, Co-Fundador
da Nature Invest; Diretor de Relações
Institucionais e Governamentais no Instituto Agenda Urbana
Brasil (IAUB), e Conselheiro Estratégico no Instituto Jovem
Exportador. Associado da ABRIG há vários anos, atualmente é
Membro Titular do Comitê eBusiness e Logística, responsável
pelas relações institucionais entre a ABRIG e a Universal
Postal Union (UPU). Foi Secretário de Relações Internacionais
no Governo do Amazonas, além de ter atuado em entidades
públicas e privadas no Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Possui
Mestrado em Negócios Internacionais pela Munich Business
School (Alemanha) e MBA em Comércio Exterior pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV)..
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comércio exterior. A OMA é uma entidade extremamente
importante, com grande impacto sobre o fluxo de comércio
eletrônico crossborder. Um dos itens fundamentais dentro
da OMA é a questão de capacity building, afinal, não há
outra possibilidade de escoar os produtos pela aduana,
pois estamos falando de comércio exterior. O modelo
tradicional de verificação de produtos pela aduana no
comércio internacional não se adapta bem às necessidades
do comércio eletrônico. No Brasil, continua havendo fluxos
distintos para o canal postal e para o transporte expresso, o
que gera uma diferença de tratamento para compradores e
vendedores, o que prejudica a experiência desses usuários.
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LIDERANÇA FEMININA

INCLUSÃO E
DIVERSIDADE EM RIG

ENTREVISTA: JACQUELINE MORAES1
mulher de origem simples como eu.
Antes de ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores
de Cariacica, você vinha muito a Brasília buscar recursos
para as associações que liderava (de Vendedores
Ambulantes do Estado do Espírito Santo e dos Moradores
do Bairro Operário). Como foi essa transição?
JACQUELINE MORAES - Eu entendi que era uma
liderança quando chegou uma equipe de jornalistas na
feira de vendedores ambulantes. Eles procuravam alguém
para falar e um colega disse: fala com a Jacqueline! Eu
falei e comecei a ser uma referência ali no grupo. Fui
entendendo que eu podia ir lá na Prefeitura ou na Câmara
de Vereadores e levar uma demanda da associação, porque
aprendi que política se faz no dia-a-dia. Daí, o caminho
para a candidatura como vereadora foi quase natural.
E o convite para ser candidata à vice-governadora, foi
natural também?
JACQUELINE MORAES - Ah, foi um susto. Eu tinha
decidido construir uma candidatura à deputada federal.
Abri mão de uma reeleição porque eu tinha a estratégia de
ser candidata à prefeitura da minha cidade. Quando recebi
o convite para ser candidata à vice-governadora, fiquei
sem voz. Porque eu iria realmente entrar para história. E
entrar para história não é fácil, principalmente para uma

Qual foi o ponto fundamental para você ter essa
oportunidade de entrar para história pela política?
JACQUELINE MORAES - Entendi que, para chegar à
posição que eu queria, precisava ocupar espaços no
meu partido, o PSB. A estrutura dos partidos é muito
masculina. Eu entendi que todos os sentimentos cabem
no exercício da política pública, mas na política partidária
é preciso estratégia, racionalidade. A política precisa ser
mais estratégica para as mulheres. Então, eu comecei a
observar a maneira como eles agiam. E fui aprendendo.
Fiz diversos cursos de formação, ficava a semana toda
em Brasília. Comecei a conhecer as pessoas e a construir
uma candidatura para deputada federal. Fui ocupando os
espaços e trazendo mais mulheres comigo.
Qual ação na estrutura partidária foi mais importante?
JACQUELINE MORAES - A campanha #Nãosejalaranja foi
muito importante. Continua sendo. É um convite, um alerta
para que as mulheres não sejam usadas pelos partidos e
para que ocupem de fato os espaços. Hoje, inclusive, temos
no governo do Estado do ES uma ação multipartidária que
chama “Mais mulheres na política capixaba”. Temos cursos
e debates para que elas ocupem os espaços nos diretórios.
Seja em conselhos, diretorias, grupos de trabalho. E não só
naqueles que são destinados às mulheres, mas em todos,
de todos os assuntos. Assim vamos ter mais lideranças
femininas. Sem os partidos, não tem jeito.
Você consegue perceber o efeito da representatividade
feminina através da sua presença e das suas ações?
JACQUELINE MORAES - Sim, muito!
Primeiro, foi preciso entender que nós não
jogamos o jogo igual a eles. Eles estão lá no
ambiente da política há muito mais tempo,
conhecem uns aos outros, entendem todas
as regras. Então, chegando aqui na vicegovernadoria, eu sei que preciso delimitar
os espaços e proteger as mulheres.
Eu observo as profissionais da área
técnica, por exemplo, e sei quando
um chefe está escondendo o trabalho
delas e se beneficiando. Aí, eu as cito
numa reunião, destaco o que elas
estão fazendo. Isso bate nelas de uma
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forma tão linda e eu vejo que elas ganham força, passam
a acreditar mais em si. Percebem que tem alguém que as
apoia, que as vê na estrutura. Porque as mulheres não são
ouvidas no ambiente político. O jogo é muito desigual.
Então, eu tenho comprado algumas brigas. E muitas delas
me atingem. Aí, eu marco meu espaço, uso a técnica do
autocontrole pela respiração. E, às vezes, depois, eu vou
chorar lá no banheiro. E isso faz parte, estou aprendendo. E
acho que está dando certo.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados publicou
nota de repúdio* sobre postagem do deputado Eduardo
Bolsonaro que se refere de maneira pejorativa às
parlamentares que integram a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Você entende que os limites
estão ficando mais claros?
JACQUELINE MORAES - Olha, eu me posiciono sempre
sobre o que acontece com as mulheres que atuam na
política. Agora, você me fala sobre essa nota da bancada
feminina e eu já quero fazer uma manifestação também.
Precisamos deixar claro o que não é mais aceitável. Nós
não aceitamos agressão nesse lugar em que estamos
trabalhando, em que temos o direito de estar. Esses dias
me posicionei depois de uma vereadora de uma cidade
daqui do Espírito Santo ter sido questionada por causa da
blusa que ela usava na sessão. Que é isso, gente? A roupa
da vereadora ser assunto para alguém falar? Chega disso!
Ninguém fala das roupas dos homens, mas as das mulheres
sempre são assunto. Eu já fui muito questionada também
porque chegava em um evento de calça jeans e tênis. Mas
essa sou eu. E também é uma bandeira minha retirar a
carga pesada do “padrão” da mulher. É cabelo pintado e
arrumado, é maquiagem, roupa, unhas feitas, é muita coisa
para pensar e cuidar. Precisamos diminuir a nossa carga no
que for possível para equilibrar um pouco o jogo.

JACQUELINE MORAES - Afetou demais! Tudo que
falamos ou fazemos hoje é afetado pela pandemia. Aqui
no ES, temos muitas mulheres que são presidentes de
sindicatos rurais, que atuam com artesanato, e elas
foram levadas novamente para dentro das suas casas
com a pandemia. Nós seguimos trabalhando, mas, o
efeito é grande. Porque a política é emocional, o voto
é emocional. É difícil transferir tudo isso para o virtual.
Mas, acreditamos e estamos trabalhando muito para que
mais mulheres alcancem espaços de liderança no nosso
estado. As pessoas estão passando por muitas dificuldades.
Pensando nisso, lançamos uma grande ação solidária
coletiva, envolvendo as empresas e as organizações. A
mobilização tem sido muito boa.
O combate à violência contra as mulheres é uma pauta
transversal. Como são as ações do estado?
JACQUELINE MORAES - Nossa principal frente de
ação hoje é justamente no combate à violência contra
as mulheres. Às vezes parece que estamos enxugando
gelo, mas trabalhamos para mudar essa realidade. Temos
um ótimo programa de atendimento para homens que
cometeram alguma violência contra mulheres. É uma
construção de ressignificação. Mais de 95% deles mudam
de atitude depois do curso. Mas, queremos agir antes
que elas aconteçam pela primeira vez. Então, estamos
trabalhando nas escolas, porque entendemos que
precisamos mudar as coisas pequenas. Mudar a cultura
e trabalhar pela educação e, já temos histórias de filhas
que conversaram com suas mães e disseram que aquilo
que elas sofriam todos os dias também era violência e que
elas não podiam continuar aceitando. Quando esses pais
e maridos entendem que podem aprender um novo tipo
de comportamento que também será positivo para eles,
e temos meninos educados para uma nova postura, aí sim
estamos mudando a realidade.

Jacqueline Moraes é uma líder e comunicadora nata. De boas sínteses e excelentes frases que são apresentadas de forma franca numa
conversa agradável. A trajetória política começou como líder comunitária em Cariacica (ES), município de 380 mil habitantes localizado na região
metropolitana de Vitória, onde foi vereadora entre 2013 e 2016. Em 2018, foi convidada a ser candidata, como vice-governadora, ao governo
do Estado do Espírito Santo na chapa “Espírito Santo mais igual”, com Renato Casagrande (PSB). É a primeira mulher e a primeira pessoa negra a
ocupar o cargo na chefia do Estado.
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“Nossa principal frente de ação
hoje é justamente o combate à
violência contra as mulheres.
Às vezes parece que estamos
enxugando gelo, mas trabalhamos
para mudar essa realidade.”

64

ARTIGO

RIG E LGPD

O PROFISSIONAL DE
PRIVACIDADE DE DADOS

DANIEL MAJZOUB1 & NATHALIA PEDROSA2

O mundo já migrava para uma revolução digital, onde a
adequação aos novos parâmetros de consumo, interação
com análise de dados se faziam necessários, dentro de
uma ótica do Darwinismo corporativo (sobrevive quem
se adapta). A pandemia do COVID-19 se transformou
num catalisador deste processo de transformação do
comportamento humano. Mas isso suscita diversas dúvidas
porque a privacidade de dados é, sem sombra de dúvidas, a
principal fonte de preocupações no mundo do compliance
regulatório.

Dados têm muito valor e não há empresa de ponta
que não faça a devida análise para otimizar recursos e
maximizar resultados. Surge daí uma nova leitura da
ciência comportamental humana aliada à análise de dados
prescritiva, que visam prever como o indivíduo agirá.
Isto tudo dentro de um rigor técnico que busca a menor
margem de erro possível, dentro de um percentil de acerto
acima de 95%.
Só que está sendo levado em conta a proteção individual da
privacidade alheia? Afinal, privacidade é muito importante
para os atores envolvidos.
Os consumidores têm se tornado cada vez mais conectados
e estão constantemente compartilhando informações
on-line. Mas em contraste estes consumidores são
mais protetores e avessos à intrusão de informações
altamente pessoais de sua vida - saúde, riqueza e
família – Nos EUA, de acordo com uma pesquisa
recente realizada pela empresa AnchorFree,
uma surpreendente maioria dos americanos
- 95% - está preocupada com as empresas
que coletam e vendem informações pessoais
sem permissão. Além disso, mais de 80 por
cento estão mais preocupados com sua
privacidade e segurança on-line hoje
do que em 2019. No Brasil, o cenário
não é muito diferente.
Isto significa que os clientes
estão pensando em privacidade
quando visitam um website,
usam um aplicativo ou
consomem produtos e serviços.
Mas as empresas estão
demonstrando aos clientes que a
privacidade é importante?
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O Brasil tem mais de 140 milhões de internautas. Somos
o maior mercado de internet da América Latina e o
quarto maior do mundo em número de usuários. O Brasil
já possui mais de quarenta normas legais no âmbito
federal que, de diversas formas, tratam da proteção e
privacidade de dados. Dada a complexidade do nosso
sistema civilista, combinado à arcaica divisão de poderes
no atual pacto federativo, temos uma estrutura legal de
fios cruzados, que muitas vezes entram em curto-circuito,
eletrocutando a segurança jurídica.
No entanto, estas estruturas legais-jurisdicionais são
muitas vezes de natureza setorial, como no caso da
privacidade e proteção de dados. Isto significa que
as leis sobre o tema se relacionam separadamente e
especificamente com instituições financeiras, mercado
imobiliário, bens de consumo, proteção ao consumidor
e afins.
Como encontrar um bom fio condutor legal para proteger
dados e manter a privacidade dos cidadãos? A sociedade
espera zelo e confia na diligência da tomada de decisão
dos profissionais do setor quando o tema gira em torno de
renda pessoal, informações médicas ou educacionais. Mas
quão boas são essas decisões? Eles não têm que publicar
os protocolos que utilizam, e muitas vezes proíbem que
outros lhes falem sobre vulnerabilidades encontradas nos

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, 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.
1

Infelizmente, casos de abuso no tratamento e na
divulgação de dados, sem a devida base legal para tanto,
tem se tornado comum no Brasil e no mundo. Cabe ao
profissional de privacidade de dados zelar pelas boas
práticas. Transparência e prestação de contas são
palavras de ordem neste contexto, onde a LGPD surge
como importante aliado.
Isso porque a Lei é uma ferramenta importante para o
profissional de privacidade de dados. Por ser modelada
muito próximo do modelo da GDPR europeia, ela cria
uma estrutura legal para a forma como os dados pessoais
podem ser tratados no Brasil. Ela confere poderes aos
titulares dos dados com nove direitos, define o que
constitui dados pessoais, cria dez bases legais para o
processamento legal.
Mais do que isso a LGPD não protege apenas os
brasileiros, mas todos os indivíduos cujos dados são
coletados ou processados enquanto estiverem no
território nacional. Isto significa que a LGPD se aplica a
qualquer indivíduo cujos dados tenham sido coletados
ou estejam sendo processados enquanto estiverem
dentro do território brasileiro, e não apenas aos cidadãos
brasileiros.
A LGPD é um caminho relevante para o Brasil se
adequar às práticas internacionais e elevar o grau de
confiabilidade para compartilhamento de dados no
âmbito internacional. E é, acima de tudo, um arcabouço
fundamental para qualquer profissional de proteção de
dados se apoiar.

2
Nathalia Pedrosa - Advogada,
especializada em Processo Legislativo
e Orçamento Público, com dez anos de
atuação em Relações Governamentais.
Experiência profissional desenvolvidas
na assessoria da Procuradoria - Geral
do IBAMA, assessoria da Presidência
do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM,
na assessoria de Orçamento na Câmara dos Deputados e na
Advocacia Dias de Souza, onde atuou na Justiça Federal, TRF 1a
Região, STJ e STF. Na Câmara dos Deputados, ocupou cargo de
assessora de orçamento, acompanhando comissões e elaborando
projetos de lei e emendas parlamentares. Atualmente, é Gerente
de Relações Governamentais da SKY BRASIL.
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A resposta não é simples. A maioria das empresas hoje
está conectada a outros parceiros comerciais em um
mundo altamente interdependente. É uma teia de
informação complexa que atinge vários níveis e vários
atores. É por isso que as companhias precisam pensar
mais ampla e profundamente sobre privacidade. Afinal,
além de estar embutida nas interações diárias com os
clientes, é uma questão que pode impactar uma marca,
perturbar a experiência do cliente e potencialmente
prejudicar a reputação de uma empresa.

meios de processamento de dados. Assim, no silêncio,
estes profissionais afirmam circularmente que não há
problemas, porém a realidade tende a ser outra.
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A ATUAÇÃO DO
PROFISSIONAL DE RIG

NO COMPLEXO DO PECÉM
ENTREVISTA: REBECA OLIVEIRA1

Apesar da crise provocada pela pandemia da COVID-19,
o Nordeste tem sido o destino de grandes investimentos
em setores promissores da economia nacional. Os
estados têm se destacado na atração de projetos de
energias renováveis e no aprimoramento de hubs
logísticos que facilitam o trânsito de mercadorias
e pessoas. Um exemplo que demonstra o potencial
regional é o Complexo do Pecém, instituição que
viabiliza a operação de atividades portuárias e
industriais integradas.
A gestão das relações com stakeholders em uma
organização como esta não é tarefa fácil e conta
com o apoio de uma profissional de RIG. Para esta
edição, a Revista Brasileira de Relações Institucionais
e Governamentais da Abrig entrevista a Diretora de
Relações Institucionais do Complexo do Pecém, Rebeca
Oliveira, para contar um pouco da atuação à frente da
defesa de interesses do Complexo junto a entidades
públicas, parceiros, e entidades da sociedade civil.
Qual o papel da área de Relações Institucionais e
Governamentais (RIG) no apoio às atividades da
organização?
REBECA - O Pecém cresceu exponencialmente
nos últimos anos e fez com que o nosso porto se
transformasse em um complexo industrial e portuário,
o Complexo do Pecém. Hoje, além do terminal
portuário, somos responsáveis por gerir e desenvolver
uma área industrial e uma zona de processamento
de exportação, a ZPE Ceará. Daí a importância de
termos um time focado em relações institucionais e
governamentais, com presença permanente junto a
todos os nossos stakeholders. Sempre que é oportuno
prestamos apoio as empresas instaladas e aos órgãos
intervenientes, inclusive mediando relacionamentos
com o Governo Federal, Governo do Estado, prefeituras
e órgãos ambientais ao longo dos mais variados
tipos de processos. E, ressalto, ainda, o importante
acompanhamento que fazemos as comunidades
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do entorno do Complexo do Pecém, onde estão
principalmente marisqueiras e pescadores. Trabalhamos
com afinco nossa responsabilidade social corporativa
pensando sempre no desenvolvimento sustentável.
Qual o maior desafio como profissional de RIG na
atuação de uma operação como o Complexo do Pecém?
REBECA - O Complexo do Pecém é extremamente
dinâmico, não temos uma rotina tradicional. A economia
do Estado do Ceará, do Brasil passa diretamente por
aqui. Toda semana são novas operações, novos processos
sendo implantados. É um ritmo apaixonante. Mas, é
verdade também que, desde março do ano passado, há
mais de um ano, temos experimentado um novo modo
de executar nossas atividades. A pandemia também nos
afetou diretamente. Impactou a movimentação de cargas
e fez com que redobrássemos nossos cuidados com a
nossa área operacional, principalmente no Porto do
Pecém. Passamos a focar nossas medidas de prevenção
à Covid-19, especialmente nos trabalhadores portuários
com o apoio essencial do sindicato da categoria. Assim,
nos readequamos e não suspendemos nossas atividades
em nenhum momento durante essa pandemia. Enquanto
profissionais de RIG, permanecemos vigilantes a tudo
que acontece, em respeito a todos os nossos públicos.

“Enquanto profissionais de RIG,
permanecemos vigilantes a
tudo que acontece, em respeito
a todos os nossos públicos.”

67

ENTREVISTA

Com quais públicos a equipe de RIG tem mais interação?
Governo, Associações ou Comunidade?
REBECA - Nosso time de relações institucionais e
governamentais transita por todas as esferas, sejam elas
públicas ou privadas. É nosso trabalho aproximar, conectar.
Temos uma expressiva diversidade de empresas instaladas
na nossa área industrial, no porto e na ZPE Ceará. Quando
necessário, auxiliamos todas elas, sem exceção. Mas, hoje,
nossa interação acontece, principalmente, com órgãos e
entidades dos governos federal e estadual, bem como com
as associações de moradores presentes na comunidade do
entorno do Complexo do Pecém.
As empresas que integram o Complexo do Pecém
têm empreendido esforços para integrar práticas de
governança e responsabilidade social nas
suas operações?
REBECA - O time de RIG do Complexo do Pecém tem se
empenhado em partilhar com todas as nossas empresas
instaladas as mais modernas práticas corporativas, o que
inclui governança e responsabilidade social. Concentramos
médias e grandes indústrias e é importante que haja esse
alinhamento, mesmo com culturas organizacionais distintas
entre uma empresa e outra. Preciso ressaltar ainda as

Rebeca Oliveira é Diretora de Relações
Institucionais do complexo do Pecém.

1

ações que vêm sendo realizadas pela Associação das
Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
que regularmente promove fóruns com essas temáticas
para seus associados.
Como você vê o desenvolvimento e a profissionalização
da atividade de RIG na região Nordeste?
REBECA - O Nordeste é hoje uma das regiões que mais
crescem economicamente no Brasil. O parque industrial
brasileiro, que por décadas ficou concentrado no sudeste
do país, tem hoje uma maior capilaridade, inclusive no
Nordeste. Mais e mais indústrias tem optado por nossa
região para desenvolver seus respectivos negócios,
em especial, nos polos do Pecém (CE), Suape (PE) e
Camaçari (BA). E essa é também uma oportunidade
para o fortalecimento dos profissionais de relações
institucionais e governamentais na região. Nesse aspecto
me refiro, inclusive, a formação acadêmica, superior.
Hoje, muitos chegam a RIG vindo de outras áreas de
atuação, mas o aperfeiçoamento é indispensável para
que esses profissionais possam atender as expectativas
da alta gestão das suas empresas.

Vitor Pedroza é Diretor Regional
Nordeste da Abrig.
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UM PACTO PELO
RIO DE JANEIRO

FILIPPO SCELZA1
Que a balzaquiana democracia brasileira amadurece e
se fortalece constantemente ninguém duvida; a cada
conflito deflagrado, saídas que preservam a estabilidade
institucional e o império da lei são encontradas e
trilhadas. Contudo, um dos maiores problemas relatados
na vida política nacional, com base em uma percepção
geral, é a falta – ou dificuldade – de engajamento
da Sociedade Civil, gerando um consequente
distanciamento entre os atores tomadores de decisão, os
policy makers, e os atores interessados, os stakeholders.

–, a Diretoria da ABRIG do Rio de Janeiro tem promovido
e apoiado uma série de debates públicos, nos quais
autoridades estaduais e municipais conversam diretamente
com profissionais do setor de relações institucionais
e governamentais e com empresários, destacando-se
Este sentimento de distanciamento se reproduz,
a utilização da modalidade virtual de
também, nos Estados da Federação,
conferência como modo de manter ativas
destacando-se, aqui, o Rio de Janeiro. Se,
“A ABRIG tem se
as atividades da associação, mesmo
para o fluminense, Brasília está longe,
firmado como uma em tempos de piora nos números de
por muitas das vezes, as instâncias de
contaminações pelo COVID-19. Salientapoder regional e locais parecem estar
associação viva,
muito mais. As últimas crises pelas
com um propósito se, ainda, a abertura de canais de contato
institucional com as Casas Legislativas e
quais o Rio passou reforçaram – em
bem definido.”
com quadros dos Secretariados Estadual
muito – toda a problemática da falta
e Municipal, destacando-se os debates
uma comunicação fluida e transparente
iniciados para tratar da desmistificação da atividade
entre os mais diversos setores da Sociedade e
profissional de RIG, utilizando, como base, a Prática
Governo. E, é neste cenário de dificuldades que as
Recomendada, fruto da parceria entre a ABRIG e a ABNT.
associações desempenham o relevante papel de
reverberar as numerosas vozes e demandas individuais/
E, se a Diretoria Regional tem se movimentando,
setoriais nos ouvidos dos tomadores de decisão; mais
intensamente, para comunicar e posicionar
especificamente, cabe aos profissionais de relações
estrategicamente a ABRIG no Estado, cabe trazer ao
institucionais e governamentais encontrar o tom correto
destaque, também, o engajamento dos associados, e o papel
para promover o diálogo entre o público e o privado.
que vêm desempenhando, ocupando espaços importantes
Destacando-se, enfim, a presença da Associação
em Fóruns e órgãos colegiados, discutindo temáticas
Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
de grande impacto na proposição de políticas públicas.
no Rio de Janeiro.
Iniciativas como o “Coalizão Rio”, a presença no Conselho
da Cidade do Rio de Janeiro e no Grupo de Trabalho
Atenta à imprescindível função de estimular o diálogo e
para a elaboração do Plano Diretor da Cidade apontam a
a aproximação ética e transparente com o Poder Público
excelência dos nossos membros.
– contribuindo, portanto, para o amadurecimento e
fortalecimento da vida democrática em nosso Estado
Mais do que nunca, a ABRIG tem se firmado como uma
associação viva, com um propósito bem definido, contando
com quadros de qualidade técnica inquestionável,
compromissados com os valores democráticos, com a ética
e com a transparência, contribuindo, desta forma, com o
amadurecimento político-institucional no Rio de Janeiro.

1

Filippo Scelza Diretor Regional da Abrig do Rio de Janeiro.
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A ATIVIDADE
DE RIG SOB O
OLHAR JURÍDICO

ENTREVISTA: DRA. LUCIANA FREIRE1
Quem é a Dra. Luciana Freire, onde trabalha e quais suas
principais atividades?
Luciana Nunes Freire é Diretora Executiva Jurídica, atua
há mais de vinte anos na área corporativa, pós-graduada
em Direito Econômico e em Direito Empresarial e Mestre
em Direito do Trabalho. Atua na área Jurídica da FIESP há
mais de 20 anos e, há 3 anos consecutivos, figura entre os
10 Executivos Jurídicos mais Admirados do Brasil.
Além do trabalho na FIESP, Luciana é voluntária em
prol da modernização da advocacia, cofundadora da
Associação Jurídico Sem Gravata, entidade sem fins
lucrativos que busca “desengravatar” a mente dos
advogados, abrindo horizontes para novas competências,
além das aprendidas nas Escolas de Direito, para que
os advogados estejam mais próximos dos negócios das
empresas e de seus clientes.
Considerando a importância da FIESP para indústria de
São Paulo, quais os principais desafios enfrentados nos
últimos anos?
LUCIANA FREIRE - Nos últimos anos, a Fiesp tem apoiado
as categorias de sua representatividade a combater os
grandes desafios econômicos enfrentados pelo Brasil,
além de defender grandes reformas que se faziam
urgentes e necessárias para o nosso país, como por
exemplo a reforma da previdência e a modernização da
legislação trabalhista.
Em 2020 e 2021, quais foram e quais tem sido os
principais temas legislativos enfrentados pelas
indústrias do Estado de São
Paulo?

de importantes temas do Legislativo, como a lei da
liberdade econômica, a lei do gás, lei do saneamento,
lei nova para licitações, entre outras necessárias para
desenvolver a infraestrutura do País, gerar novos negócios,
investimentos e empregos.
Quais os principais pleitos defendidos no período de
pandemia? O quanto a indústria tem sido afetada?
LUCIANA FREIRE - Os principais pleitos da indústria, na
atual conjuntura de enfrentamento da pandemia, para
os que temos trabalhado incansavelmente são: (i) linhas
de crédito para as empresas, (ii) financiamentos para
folha de pagamento e capital de giro, (iii) adiamento dos
recolhimentos de impostos e (iv) ajuda emergencial para
que as empresas suspendam contratos e reduzam jornada
de trabalho, mediante apoio do Governo Federal, evitando,
assim, demissões em massa.
Quais as perspectivas para a indústria no segundo
semestre de 2021?
LUCIANA FREIRE - A perspectiva para o segundo
semestre é uma recuperação gradual da economia, com
um cenário favorável e promissor de vacinação, o qual
se revela peça fundamental para a retomada da cadeia
produtiva em nosso país.

LUCIANA FREIRE - Nos últimos
anos, trabalhamos pela aprovação

1
Luciana Freire é Diretora Executiva
Jurídica da FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo)

Rafael Bernardi é Diretor Regional de
São Paulo pela Associação Brasileira de
Relações Institucionais e Governamentais.
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OS DESAFIOS DA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

ENTREVISTA: LEANDRO MOURA1
Desde que assumiu a presidência da Celepar (Companhia
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná),
em 2019, Leandro Moura tem como desafio tornar o
Paraná mais inovador, moderno e menos burocrático. “E
tudo isso permeia a tecnologia”. Para atender as unidades
das secretarias estaduais paranaenses, além de diversos
clientes, a empresa possui mais de mil funcionários, em 10
escritórios.
Através da parceria com a Abrig, quer transformar a forma
como as pessoas enxergam o serviço público, tornando o
Paraná em uma vitrine em inovação tecnológica para os
demais estados. “Queremos trazer essa agilidade. Falamos
muito do governo 5.0, que é um governo transformador”.
De olho no histórico de 57 anos da empresa e também
para frente, no curto prazo, no setor de tecnologia, o que
está mudando cada vez mais rápido?
LEANDRO MOURA - Nos primórdios, a evolução
tecnológica era mais lenta pelo caráter inovador. É difícil
acompanhar a tecnologia. Temos atuado para trazer
tecnologia de ponta para fazer esse mindset de governo. A
sensação é a de que é demorado, burocrático e a máquina
pública é pesada.
O que mudou no governo, os desafios do Paraná e da
Celepar na parte de tecnologia durante a pandemia?

LEANDRO MOURA - Uma pesquisa do BID mostra que
96% dos paranaenses têm internet no celular e eles dizem
que tem espaço para ampliar os serviços públicos digitais
para combater a burocracia e as dificuldades na pandemia.
A recomendação das autoridades mundiais, durante a
pandemia, foi isolar as pessoas e, nós tivemos de adotar
todo o protocolo de distanciamento físico, restrição de
horário, fechar departamentos públicos. Tínhamos a
missão de não parar e acelerar a digitalização do serviço
público. Muitos já haviam sido digitalizados e não
sofreram tanto impacto com o isolamento e fechamento.
Temos a plataforma PIÁ (Paraná Inteligência Artificial),
com mais de 600 serviços prestados. Foram muitos
serviços que fizeram com que o estado não parasse.
Como a Celepar vê esse avanço agilizado no mercado de
tecnologia?
LEANDRO MOURA - É um caminho sem volta, a empresa
que hoje não está se modernizando, informatizando e
digitalizando, está perdendo mercado e não podemos
ficar para trás. Hoje, o cidadão tem que conseguir, fazer
todas as suas solicitações e seus atendimentos públicos
e levamos isso no DNA da Celepar. A nossa missão é
transformar a vida das pessoas. Hoje, por trás dos serviços
de grandes empresas, a inteligência artificial age para
dar velocidade e comodidade para ser um atendimento

“A empresa que hoje não
está se modernizando,
informatizando e
digitalizando, está
perdendo mercado e não
podemos ficar para trás”.
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LEANDRO MOURA - O dia a dia do mercado privado leva
que ele se atualize. Estamos na iminência do 5G e isso vai
trazer muito mais poder de banda larga para que produtos
inovadores sejam instalados e desenvolvidos. Precisamos
do apoio de legislações, para facilitar que a capilaridade
de fibra óptica e de 5G chegue em todo o Brasil. O Brasil é
reconhecido no mundo pela qualidade de desenvolvimento
de grandes programadores. É importante o governo estar
alinhado e não ficar para trás.
Qual o motivo do interesse na parceria com a Abrig?

24 por 7, 365 dias no ano. Por isso, montamos um setor
de inteligência artificial, com 21 frentes trabalhando
com soluções para o governo. Acredito que a grande
transformação do serviço público não é a sua digitalização,
mas revisitar processos e fazer a transformação digital.
E quais seriam os principais gargalos a serem superados?
LEANDRO MOURA - O grande gargalo que temos hoje
é a conectividade. Não adianta disponibilizar serviços, se
não há suporte. O Paraná é muito conectado, mas temos
dificuldades de conexão no interior e regiões remotas.
É importante que a gente aumente a capilaridade da
conexão. Mas, o mais importante é o colapso na área
de tecnologia pós-pandemia, Brasil já vem vivendo uma
crescente falta de profissionais qualificados. Há três
anos, havia uma demanda de 100 mil vagas abertas no
país. Neste ano, serão 200 mil na área de TI, a projeção
é a abertura de 30 mil a 40 mil vagas sem profissionais
qualificados.

LEANDRO MOURA - O governador Ratinho Júnior
destaca muito o papel do Paraná como locomotiva do
Brasil. No primeiro trimestre, o Paraná foi o estado
que mais gerou empregos, o porto bateu recordes de
exportação, o nosso agronegócio alimenta o mundo, e a
Celepar tem bandeira de primeira empresa pública do
país. Vejo com bons olhos parceria com a Abrig. Será
uma grande oportunidade e vitrine para mostrar o que
o Paraná está fazendo e auxiliar as outras unidades a
desenvolverem-se.
E sobre os últimos projetos lançados, algum destaque?
LEANDRO MOURA - Há muito, temos o aplicativo 190
e, atendendo à lei Maria da Penha (Lei Salve Maria no
Paraná), a ideia é levar agilidade às mulheres que já
têm medidas protetivas. Ele traz um botão que aciona a
emergência, o botão do pânico. A polícia já tem mapeado
quem é e onde ela mora, além de rastrear o celular e abrir o
áudio para captar o que está acontecendo.

Como o senhor prevê esse futuro tecnológico, num
recorte Brasil-Paraná versus mundo, e o risco de ficarmos
ainda mais para trás em relação aos demais países?

1
Leandro Moura, Presidente da Celepar (Companhia de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Paraná).

Katiane Gouvêa, Diretora Regional
Abrig Paraná.
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IMA

GOVERNO DIGITAL PARA CIDADES MAIS
INTELIGENTES, HUMANAS E SUSTENTÁVEIS
EDUARDO COELHO1
A IMA – Informática de Municípios Associados foi criada
em uma época em que os computadores não eram
como conhecemos. O conceito de tecnologia foi sendo
remodelado: de “Informática”, passou para “Tecnologia
da Informação” e, atualmente, seu enfoque está no
conceito de cidades inteligentes. Neste cenário, a IMA
tem o pilar estratégico no gestor público, trazendo o
DNA de inovação centrado no ser humano, o cidadão.
A IMA se destaca na criação de sistemas como o 156 em
meados da década de 80, linha direta entre o cidadão
e o gestor público, fazendo parte, hoje, do Portal do
Cidadão, que permite a integração de sistemas e
informações. Após, obteve importantes resultados com
a venda de soluções como o e-DOM (Diário Oficial do
Município Eletrônico), GED (Gerenciamento
Eletrônico de Documentos) e o Procon
Digital. Foi responsável pela implantação
de mais de 200 km de rede de fibra
óptica e wi-fi gratuito em vários pontos
de Campinas.
Em tempos de crise, as inovações
se multiplicam e as que mais têm se
destacado para agilizar o atendimento
à população são tecnologias de
automação e assistência virtual: os
chatbots. Na IMA, os chatbots serão utilizados,
principalmente, pela economia, sem deixar de
atender as diversas esferas.
Diante de tantos projetos, o ano de 2020 foi crítico pela
presença da pandemia da Covid-19. Em diversos setores,
este foi um período de profundas transformações,

Eduardo Coelho, Presidente da IMA Informática de Municípios Associados.
Engenheiro Civil, formado pela Escola
de Engenharia de São Carlos - USP.
Foi Professor Universitário da PUC
Campinas e da Unicamp, por 35 anos.
Ex Deputado Federal, Reitor da PUC,
Secretário de Obras e de Educação da
Cidade de Campinas.

1

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

principalmente na economia e saúde. Assim, foi
necessário o investimento em ferramentas e adoção de
estratégias alternativas. Com isso, a equipe trouxe uma
solução facilitadora no processo de gestão em Campinas,
a Solução de Agendamento de Vacinas.
Sabemos que a vacinação salva vidas. Tão
importante quanto ter a vacina é garantir a
organização da logística de distribuição,
então, o maior objetivo do agendamento
on-line é evitar a aglomeração de
pessoas nos locais. Pouco tempo após o
lançamento, o sistema já foi usado mais
de 100 mil vezes. Para receber o e-Book de
agendamento e mais informações, contato:
ebook.vacinas@ima.sp.gov.br
No pós-Covid, é preciso olhar as oportunidades
com agilidade e empatia para criar soluções neste
momento de tantas perdas, aprender com os erros e ter
a capacidade de entregar experiências personalizadas ao
longo de toda a jornada.

José Eduardo Camargo, Diretor regional
da ABRIG ( Interior de SP) e Campinas.
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JOSÉ FORTUNATI 1
Depois de concluído o primeiro mandato como Deputado
Federal, tendo exercido a função de líder de bancada no
Congresso Nacional e observado a forma como a sociedade
buscava se relacionar com o Parlamento na tentativa
de pressionar os parlamentares e construir decisões
estratégicas ou pontuais que atendessem aos seus
interesses, concluí que a relação existente entre os grupos
de pressão com os Deputados e Senadores necessitava de
regulamentação visando dar maior transparência para o
processo legislativo. Naturalmente, a mesma compreensão
vale para as relações com o Poder Executivo, onde as
políticas públicas são executadas.
Desta forma, apresentei, em 1995, um Projeto de Lei
visando a regulamentação do denominado “Lobby”. O
PL visava possibilitar que os atores sociais e econômicos
impactados pelas proposições legislativas e pelas
políticas públicas pudessem fazer chegar, em igualdade
de condições e com transparência, a sua visão, os seus
estudos e argumentos, as suas razões, aos tomadores de
decisões estratégicas e políticas.
Infelizmente, pelo tema ainda sofrer de sérios
preconceitos já que a atividade do “lobista” estava
fortemente associada a “formas obscuras de corrupção”,
exatamente o que o Projeto de Lei se propunha a
combater, a matéria não foi apreciada pela Câmara.

cursar o Mestrado em Ciência Política em Portugal
pude conhecer as normas relativas ao tema existentes
junto ao Parlamento Europeu – União Europeia.
A regulamentação da profissão de RIG é indispensável
para que se possibilite que as organizações (sindicatos,
entidades, empresas, segmentos da sociedade
civil, pessoas físicas e jurídicas) possam construir e
fortalecer as relações com os seus representantes no
Executivo e Legislativo participando de forma aberta,
transparente e democrática dos fóruns de discussão e
tomada de decisão que afetem o seu cotidiano.

“A atividade RIG é essencial para
a promoção do debate e para a
formulação de políticas públicas
necessárias em prol da sociedade.”

Mas, alguns avanços estão sendo conquistados. O mais
importante é o reconhecimento pelo Ministério do
Trabalho do profissional de RIG – Relações Institucionais
e Governamentais. Necessitamos, urgentemente, que as
propostas existentes junto ao Legislativo (PL 1.202/07) e
ao Executivo (Decreto presidencial que regulamenta a Lei
12.813/13) sejam aprovadas e colocadas em execução.
É importante lembrar que esta atividade já é reconhecida
em países com forte tradição democrática como os EUA,
Alemanha, França e Inglaterra, por exemplo. Em 2020, ao

José Fortunati Bacharel em Direito e
Administração Pública e de Empresas;
Mestrando em Ciência Política;
Ex-Deputado Federal; Ex-Secretário de
Estado da Educação e Ex-Prefeito de Porto
Alegre (RS).
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Luciana Franco Goelzer Diretora Regional
da Abrig Rio Grande do Sul.
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POLÍTICAS CULTURAIS E
DESENVOLVIMENTO
ENTREVISTA: SENADORA LEILA BARROS
A cultura é um elemento que nos conecta como
sociedade. As produções artísticas expressam e
retratam os hábitos e os costumes de um povo, criando
uma identidade nacional. No seu entendimento, como
podemos descrever a cultura brasileira?
LEILA - A cultura talvez seja o nosso principal
patrimônio. Bendita Nação, esta nossa, pois nela
podemos encontrar expressões que vão do Carnaval
ao festival de Parintins; do São João, às Cavalhadas,
passando pelo Bumba-meu-Boi e a tradição fortemente
ligada ao campo do pampa gaúcho. Exportamos para
o mundo a Bossa Nova e a música sertaneja. Nossa
cultura também está posta na mesa por meio da
culinária. O tempero dos romances de Jorge Amado e a
universalidade da poesia de Drummond conquistam e
encantam corações até hoje. Somos ricos herdeiros da
miscigenação de nossa gente. No caldeirão da cultura
brasileira, temos ingredientes africanos, indígenas e
europeus. Por isso, possuímos essa riqueza única no
mundo. Eu diria que a nossa cultura é o melhor resumo
do que somos como civilização.
A cultura também é um setor econômico. A economia
cultural envolve tanto a economia tradicional das
artes e do patrimônio, como também o mercado de
trabalho dos artistas, direitos autorais e a indústria do
entretenimento, como a música, cinema, radiodifusão,

livros, videogames, entre outros. A Comissão de
Educação, Cultura e Esporte tem instrumentos para
desenvolver e fortalecer a economia cultural?
LEILA - Lamentavelmente, a cultura brasileira está
atravessando o que costumam chamar de “tempestade
perfeita”. O que já não vinha bem em virtude de um
governo que enxerga a cultura como um instrumento
de manipulação ideológica, degringolou de vez com a
pandemia e a crise econômica. A situação, a meu ver, é
delicada. A começar pela ameaça à própria sobrevivência
dos artistas. Em 31 de março, aprovamos, no Senado,
projeto prorrogando a Lei Aldir Blanc e o auxílio
emergencial para os trabalhadores da cultura. Esse PL
795/2021 está na Câmara, para deliberação. Certamente,
será uma ajuda considerável. O Congresso também
aprovou e encaminhou para sanção presidencial o PL
5.638/2020, com medidas compensatórias às perdas de
receitas sofridas por empresas de eventos e turismo. Com
a retomada dos trabalhos das comissões, mesmo de forma
não presencial, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte
continuará contribuindo para fortalecer a economia
cultural.
A economia cultural está diretamente ligada à indústria
criativa, que pode ser definida como a indústria que tem
origem na criatividade, habilidades e que tem potencial
para criar empregos e ganhos da propriedade intelectual.
A indústria cinematográfica é um dos destaques da
indústria criativa. Como a sra pode avaliar a atual situação
da Ancine?

“Lamentavelmente, a cultura
brasileira está atravessando
o que costumam chamar de
tempestade perfeita.”
RIG + Políticas Públicas
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LEILA - A diretoria
da Ancine parece
estar concentrando suas
energias em um projeto
de desmonte da cultura
nacional. Não foi à toa
que, no início de abril, o
órgão se negou a enviar
representante para participar
de audiência pública a respeito
de políticas de apoio à produção
audiovisual, realizada na
Comissão de Cultura da
Câmara dos Deputados.
Segundo um dos
participantes da reunião, o
procurador da República Sérgio
Gardenghi, 782 projetos audiovisuais
já contemplados em editais entre 2016 e 2018 estão
paralisados na Ancine. O setor parece estar abandonado.
A paralisação das atividades presenciais e das comissões
impede que seja realizada a sabatina com os indicados
pelo governo para a diretoria da Ancine. Trata-se de
um processo importante para entendermos quais são
os planos, o conhecimento e a capacidade das pessoas
apontadas pelo governo para ocupar a diretoria da Ancine.
Quando falamos na economia cultural e da indústria
do entretenimento, logo pensamos na distribuição.
Estamos falando da regulação da
TV Aberta, TV Paga e Streaming.
Como a sra avalia as políticas
públicas que regulamentam a
distribuição das produções?

LEILA - No final de 2020,
o governo anunciou que
em 90 dias a Anatel e o
Ministério das Comunicações
apresentariam uma minuta para
atualizar a lei da TV paga. Por
sua vez, tanto a Câmara quanto o
Senado estão analisando projetos
que tratam da regulação dos serviços
de streaming e da atualização das regras.
Considero muito importante que esses temas sejam
debatidos com todos os atores envolvidos, para que o
nosso país possa ganhar uma legislação moderna que
permita o desenvolvimento do setor de audiovisual.
O Comitê de Cultura da Abrig menciona a cultura
como “softpower”, instrumento influenciador para dar
prestígio e notoriedade a um país e assim ajudar no
crescimento econômico. Como a sra avalia o conceito de
cultura e softpower?
LEILA - Vamos precisar de todas as alternativas para
reconstruir a imagem do nosso país. Infelizmente,
não estamos com uma boa imagem perante o mundo.
O desleixo com que o governo tratou o combate ao
coronavírus e a política de “passar a boiada”, que estimula
a degradação do meio ambiente, impactaram na forma
como passamos a ser vistos. Vamos precisar, sim, da
força e da reputação que a nossa cultura goza no exterior
para remodelar a forma como nos enxergam. Apesar de
termos nossas mazelas e crises políticas, sempre seremos
uma nação formada por gente alegre e hospitaleira, por
pessoas honestas e trabalhadores e donos de uma riqueza
cultural e natural única. Essa é a essência do brasileiro.

Katiane Gouvêa, Coordenadora do Comitê de Cultura
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DE RIG NA VISÃO DO SENADOR MARCOS ROGÉRIO
ENTREVISTA: SENADOR MARCOS ROGÉRIO1
Qual a sua visão pragmática da atuação do profissional
de Relações Institucionais e Governamentais na
construção democrática de mecanismos legais na defesa
de interesses de determinadas corporações?
MARCOS ROGÉRIO - O principal objetivo dos
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais
é manter um ambiente regulatório favorável para as suas
organizações, associados ou clientes. Considero que é o
profissional preparado para atuar na área de defesa de
interesses, assim como o médico é o profissional treinado
para salvar vidas. É o profissional que conhece os limites
éticos da atividade de relações governamentais e possui
a capacidade técnica de apresentar sugestões legislativas
que podem contribuir para a formulação de políticas
públicas e a governança de um setor específico.
Considerando que os parlamentares são representantes
diretos de interesse da população e de determinados
segmentos representados por frentes parlamentares,
bancadas dentre outros grupos dentro do CN, como é o
seu trabalho de organização e agenda em seu gabinete
para a escuta destas pautas e de recebimento das
diversas demandas destes representantes legítimos em
seu gabinete?
MARCOS ROGÉRIO - Para exemplificar, cito a minha
experiência como relator do PLS 232/2016, que tratava
sobre o novo marco regulatório para o setor elétrico
brasileiro.
Para a aprovação do projeto na Comissão de
Infraestrutura foi necessário 1 (um) ano de muito
trabalho. Durante esse período, apresentei três
complementações ao relatório principal e realizei 4
(quatro) audiências públicas para discutir a matéria.
Eu e o meu gabinete participamos de dezenas reuniões
com os atores públicos e privados envolvidos no tema e,
analisamos inúmeras notas técnicas com sugestões de
alterações legislativas.
Quero ilustrar que a ferramenta da democracia é o
diálogo. Portanto, como parlamentar, não economizo
esforços para analisar as pautas importantes para o
desenvolvimento do país, principalmente, daqueles
projetos de difícil consenso na sociedade e no parlamento.
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Desde 2007, tramita no Congresso Nacional o PL
1202/2007 que será o marco legal da atividade de “RIG”.
Qual a sua opinião sobre este PL, o Sr. compreende
a amplitude e a relevância do tema para a sociedade
brasileira?
MARCOS ROGÉRIO - O PL 1202/2007 possui um grande
mérito que é o reconhecimento da atuação legítima do
profissional e da atividade de relações governamentais,
de modo que afasta a ideia do lobby como uma atividade
criminosa ou pejorativa.
No entanto, embora o projeto tenha sido debatido em
diversas comissões e submetido a alterações, ainda é
necessário o aperfeiçoamento de alguns pontos do texto, a
fim de evitar a ineficácia da lei.
Entendo que o projeto precisa avançar mais na
direção da regulamentação da atividade dos grupos de
interesse, como, por exemplo, ampliar a definição dos
padrões de condutas entre os funcionários públicos e os
representantes desses grupos.
Já em relação a relevância do tema, é notável o aumento
do interesse da sociedade brasileira nos últimos anos,
principalmente, após os escândalos de corrupção
envolvendo o tráfico de influência na administração pública.
Como o Sr. avalia as boas práticas de países como Estados
Unidos e da União Europeia na atividade de lobby
diante de sua marcante experiência em Bruxelas?
Existem situações que poderiam se ajustar
à realidade Brasileira ou cada país, na sua
visão, tem atuação particular e peculiar no
tema?
MARCOS ROGÉRIO - A
regulamentação do lobby nos Estados
Unidos e na União Europeia demonstra
que é possível garantir a transparência
no processo de tomada de decisão, bem
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como a responsabilidade dos atores envolvidos na gestão
dos conflitos de interesse.
Tanto os Estados Unidos como a União Europeia possuem
mecanismos de registro das empresas e funcionários,
fornecimento de informações sobre as suas atividades
e despesas, além de um código de conduta com critérios
claros.
Concordo que a regulamentação do lobby em outros
países pode servir como modelo para a experiência
brasileira, desde que se considere as particularidades da
atividade de relações governamentais no Brasil.
Existem problemas em comum na comunidade
internacional e, por isso, é importante comparar as
realidades políticas de cada país e identificar as boas
práticas que mais se adequam às necessidades brasileiras.
Em um país presidencialista como o Brasil, como o
Sr. avalia, diante da política necessária de coalizão, a
atuação das Frentes Parlamentares?
MARCOS ROGÉRIO - A todo momento, os interesses
e as propostas legislativas disputam espaço na agenda
política. Entendo que, além da estrutura tradicional de
alianças partidárias, as Frentes Parlamentares oferecem
um modelo de representação temática para o processo
legislativo.
Dito isso, as Frentes Parlamentares possuem dois
importantes eixos de atuação no Congresso Nacional: a
mobilização política e a organização do debate público
junto à sociedade.

Nos reunimos semanalmente para discutir os aspectos
técnicos e políticos dos diversos temas relacionados ao
agronegócio nacional. Além disso, A FPA mantém uma
agenda legislativa de longo prazo e focada no produtor
rural.
O Ministério do Trabalho reconheceu a atividade de
RIG como ocupação em 2018. Em 2020, a Abrig lançou,
em parceria com a ABNT, as Práticas Recomendadas,
visando estabelecer uma política de ética e
transparência. O Sr. acredita que podemos avançar na
pauta da regulamentação em breve?
MARCOS ROGÉRIO - Sem dúvida. A regulamentação do
lobby no Brasil é uma pauta fundamental para atender o
interesse dos cidadãos que cobram por mais transparência
no processo decisório e nas relações políticas.
O Brasil necessita urgentemente de uma regulamentação
robusta e de padrões éticos para manter a integridade do
processo de tomada de decisão e a confiança da sociedade
nas instituições governamentais.
Neste momento, o foco principal do Congresso Nacional
são as medidas de combate a pandemia da Covid-19 e
recuperação da economia brasileira, mas, aos poucos,
estamos retomando as discussões sobre outras matérias.
Como Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional,
posso afirmar que a regulamentação também é uma
prioridade para o Governo Federal e, inclusive, está
inserida como uma das propostas do Plano Anticorrupção,
lançado no final de 2020.

Como exemplo de eficiência, menciono o trabalho
da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

1

Marcos Rogério é Senador pelo Democratas,
eleito pelo estado de Rondônia em 2018 com
324.939 votos. Foi Deputado Federal por
duas legislaturas e vereador. É jornalista por
vocação – profissão que exerceu por 12 anos
- bacharel em direito por formação e mestre
em Administração Pública. No Senado, é lider
do Democratas e vice-líder do Governo no
Congresso Nacional.

Fabiany Barbosa Coordenadora do
comitê da regulamentação da atividade
de RIG da ABRIG.
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“O principal objetivo
dos profissionais de
Relações Institucionais e
Governamentais é manter um
ambiente regulatório favorável
para as suas organizações,
associados ou clientes.”
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O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL FRENTE A AGENDA DIPLOMÁTICA
ENTREVISTA: DEPUTADO PAULO GANIME 1
Deputado Paulo Ganime, tendo em vista as
movimentações internacionais em torno de uma
postura de maior pro-atividade nas discussões sobre o
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e meioambiente, como o senhor entende o papel do Brasil
como player internacional nesta temática e quais são os
assuntos prioritários que devemos ter em nossa agenda
diplomática?
PAULO GANIME - O Brasil dispõe de aproximadamente
20% da biodiversidade mundial e tem grande potencial
para se tornar uma liderança na pauta da Bioeconomia, que
é um dos temas prioritários, a meu ver,
para o desenvolvimento sustentável
do país, visto que une meio ambiente,
sociedade e economia. Com isso, é
fundamental termos uma estratégia
diplomática capaz de tornar perceptível
o tratamento do tema de forma
responsável para o país e de trazer
relevância à participação em discussões
internacionais importantes como a dos
termos do Protocolo de Nagoia.

respeito a uma maior diversificação energética com a
abertura de mercado que tornará mais interessante o
investimento em energias renováveis. A aprovação da
lei do gás propicia o crescimento de mais uma fonte
de menor impacto ambiental. Agora, é preciso avançar
também em outras pautas de energia como a abertura do
mercado elétrico, pautando o PL 414 aqui na Câmara e a
criação de um ambiente propício para o desenvolvimento
de startups do setor com a aprovação
do Marco das Startups, já pronto
para pauta e que dará condições para
que empresas inovadoras surjam e
sejam atuantes em temas como carros
elétricos e hidrogênio verde.

Trazendo a discussão ao nível político
interno de nosso país, com base
nas grandes diferenças regionais,
sociais e de vocações/atividades
econômicas presentes no território nacional, como o
senhor entende ser papel do Poder Público para tratar da
sustentabilidade como fator de desenvolvimento, isto é,
como ferramenta para diminuir com as desigualdades e
promover o bem-estar da população brasileira? E o papel
do Mercado e da Sociedade-civil?

Podemos concluir que, ao longo
das últimas décadas, o debate sobre
sustentabilidade tem amadurecido
a passos largos. Nos dias de hoje,
dificilmente encontraremos
um grande grupo empresarial
multinacional sem uma estratégia
ESG (Environmental, Social, and
Governance) bem definida; cada
vez mais, o mercado vem buscando uma maior
interlocução com o Poder Público, destacando-se,
assim, a importância do profissional de relações
governamentais. Neste sentido, como o senhor observa
esta tendência de cooperação e de agendas conjuntas
entre os setores público e privado?

PAULO GANIME - Além da estratégia diplomática, o país
também precisa trabalhar em uma estratégia nacional para
garantir a infraestrutura necessária ao desenvolvimento
da Bioeconomia através da digitalização do país, da
construção de malha de transporte nacional integrada
e da atuação em temas sensíveis como a regularização
fundiária, mas, que nos permitirão
saber a quem responsabilizar por
trato irresponsável dos recursos
naturais brasileiros. Outros temas
prioritários são os que dizem

PAULO GANIME - É verdade e foi justamente com esse
sentimento que criamos a Frente Parlamentar Mista
pela Inovação na Bioeconomia. O trabalho da Frente
Parlamentar tem sido rumo a uma estratégia nacional
com um trabalho conjunto dos parlamentares com
diversos ministérios, associações e agências relacionados
ao assunto. O trabalho de relações governamentais, tanto
das associações quanto de nossos próprios gabinetes,
nos ajuda a costurar soluções que propiciam uma visão
de como cada decisão influencia no trabalho e no dia a dia
dos grupos impactados pelas nossas decisões.

RIG + Políticas Públicas
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Filippo Scelza Diretor Regional da Abrig do Rio de Janeiro.
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DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE
COORDENAÇÕES TEMÁTICAS
FRANCINE MOOR 1 & ROBERTA RIOS 2

O Comitê Abrig Mulher decidiu organizar suas atividades
em quatro coordenações, de forma a sistematizar e abrir
espaço para a participação mais efetiva das integrantes. A
coordenadora do Comitê, Francine Moor, conta com uma
adjunta, Roberta Rios, para pensar e planejar as ações.
As coordenações são:
COORDENAÇÃO DE EVENTOS E PARCERIAS
Construção de parcerias, contato com as bancadas
femininas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
para a elaboração de ações conjuntas e promoção de
eventos. Responsáveis: Soraya Chaves, Cecília Rodrigues,
Nathália Pedrosa e Joana Barcellos.
COORDENAÇÃO DE BANCO
DE CURRÍCULOS E CONTEÚDO
Ampliação de banco de dados com as áreas temáticas de
domínio das mulheres integrantes do Comitê. Incentivo
à produção de textos e artigos e à participação das
integrantes em entrevistas, além da divulgação destes
materiais. Responsáveis: Isabelle Machado e
Beatriz Nóbrega.
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Mapeamento e acompanhamento de políticas públicas
voltadas para as mulheres, relacionadas à presença no
ambiente político e desenvolvimento de ações conjuntas
com outras instituições. Responsável: Juliana Amorim.
COORDENAÇÃO MENTORIA:
Programa de mentorias da Abrig em parceria com o
Comitê Jovem. Responsável: Carolina Rolo.
Através da ação das coordenações, iniciamos projetos
que continuarão a ser realizados ao longo do ano:

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.

BANCO DE CURRÍCULOS – Estamos reunindo informações
das integrantes do Comitê a fim de indicarmos nomes
para a participação em eventos realizados pela Abrig ou
entidades parceiras.
POLÍTICAS PÚBLICAS – Foi montado um mapa com
propostas que tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal voltadas para a proteção das mulheres que
atuam no ambiente político, para o incentivo e ampliação
do número de mulheres nas atividades ligadas ao universo
político. A partir de então, o Comitê definirá estratégias para
apoiar as propostas escolhidas como prioritárias através de
contato com as bancadas femininas do Congresso e de ação
conjunta com outras entidades parceiras.
EVENTOS – Em parceria com o Instituto de Estudos
Legislativos e Políticas Públicas (IELP), participamos
do debate sobre a atuação das mulheres na defesa de
interesses no Congresso Nacional. O debate contou com
a participação da vice-governadora do Espírito Santo,
Jacqueline Moraes, e da profissional de RIG Gabriela
Santana (BMJ). A gravação está disponível no canal do
Youtube do Instituto. Fizemos, também, um diálogo sobre
uso estratégico de imagem com Deniza Gurgel.
CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO DE MULHERES NA ABRIG
– Fizemos contatos e divulgamos a campanha em parceria
com coletivos e organizações que atuam pela ampliação
da presença das mulheres no ambiente político, buscando
fortalecer a conexão entre as mulheres que atuam em RIG.
Apoiaram a iniciativa a Comissão da Mulher Advogada da
OAB, o coletivo Dicas Mulheres em RIG, o grupo Mulheres
em Relgov e a associação Women Compliance Comitee.

Roberta Rios é cientista política e aluna
especial do Mestrado Profissional em
Poder Legislativo do CEFOR/ Câmara
dos Deputados. Tem experiência no
relacionamento entre o Executivo e Legislativo
federais, tendo assessorado diretamente
os ministros de Estado do Planejamento e
de Relações Institucionais da Presidência
da República. Atuou, também, na iniciativa
privada, como consultora política. Hoje, está
chefe de gabinete e coordenadora de mandato
do
deputado
Distrital
Revista
Brasileira
de Leandro
RelaçõesGrass.
Institucionais e Governamentais
2

ARTIGO
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ABRIG NÃO PARA!

CAPACITAÇÃO ABRIG

TEORIA E PRÁTICA COM QUEM FAZ
A ABRIG investe, cada vez mais, em levar para
os profissionais de Relações Institucionais e
Governamentais ferramentas de educação, formação
e conteúdos, com qualidade reconhecida e alinhados
com as demandas do mercado. Porque para a ABRIG, a
Capacitação precisa ser contínua e eficiente.

NOSSA MISSÃO É:

ACREDITAMOS EM NOSSOS VALORES:

Acreditamos que investir em conhecimento é investir
no futuro. Por isso, valorizamos as necessidades
individuais e buscamos oferecer aos profissionais de
Relações Institucionais e Governamentais (RIG) múltiplas
oportunidades de aprendizagem.

•
•
•
•
•

TEMOS A VISÃO DE QUE:

APRESENTAMOS COMO
META EDUCACIONAL:

Por meio do conhecimento e da educação é possível
alavancar o desenvolvimento da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais, nos comprometendo
com a formação de profissionais competentes, éticos,
críticos, atualizados socialmente engajados e cada vez
mais valorizados pelo mercado.

Qualidade
Pioneirismo
Integridade
Colaboração
Inovação

• Promover o compromisso da ABRIG com a formação
profissional, aliando teoria e prática.
• Apoiar a construção transversal da reputação da
atividade de relações institucionais e governamentais,
apoiando-se nos pilares técnico e de educação.
• Criar oportunidade de acesso a conteúdo e formação, de
acordo com as necessidades individuais e do mercado,
por meio de cursos, parcerias, formações técnicas e
preparação de jovens para o mercado.
A Capacitação quer ser o agente da
mudança, fomentando a preparação de
profissionais que querem ser agentes
dentro dos debates públicos. Portanto,
nos empenhamos em prover a bagagem
necessária para que nossos alunos
possam ocupar posições de destaque
em um mercado cada vez mais exigente
e competitivo. Acompanhe nossos
projetos e venha fazer parte do nosso
time de profissionais preparados para o
mercado de trabalho.
Resultado do sucesso é a intersecção
entre preparação e oportunidade.
ESTEJA PREPARADO!

RIG + Políticas Públicas
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AGENDA ESTRATÉGICA
ABRIG

Janeiro

• Diálogo Abrig RJ– Secretário desenvolvimento
econômico da cidade do Rio de Janeiro – A retomada
do desenvolvimento econômico da cidade do Rio de
Janeiro.
• Apresentação Institucional da ABRIG e Marco
Regulatório de RIG no Brasil em Valinhos SP
• Reunião: Abrig + BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento - Pauta: Apresentação da equipe
de relacionamento institucional do BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento
• Reunião: Abrig + Véli
• Reunião Comitê Abrig Mulher
• Reunião: Comitê Novos Produtos e Serviços
• Reunião Abrig / Instituto Illuminante
• Reunião Abrig / Véli - Análise da pesquisa sobre o setor
de RIG
• Diálogo Abrig SP - RIG e a Implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados

• 1º Reunião Diretoria 2021

Fevereiro

• Reunião: Abrig SP + Capitã Lucimara, Prefeita de
Valinhos SP

• 2º Reunião Diretoria 2021

RIG + Políticas Públicas

AGENDA ESTRATÉGICA

ABRIG NÃO PARA!

AGENDA
ESTRATÉGICA
EMPREENDEDORISMO
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ABRIL

• Diálogo Abrig: O Direito à Propriedade Intelectual no
Contexto das Inovações Técnológicas

Março

• Curso EAD- Análises de Cenários Políticos
Objetivo: Preparar analistas políticos, profissionais de
Relações Institucionais e Governamentais e membros
de governos a lidar com situações complexas e de alta
incerteza, e recomendar linhas de ação de acordo com as
técnicas mais modernas de construção de cenários.

• 2ª Capacitação Comitê Jovem RIG - Princípios básicos
para a elaboração de políticas públicas
• UPU Comitê Consultivo - General Assembly
• Diálogo Abrig: A atividade de Relações Institucionais
e Governamentais - Carreira e atuação durante a
pandemia. Comitê Jovem RIG e Projeto Politeia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunião Presencial Abrig com a PJ Adial Brasil
Curso Capacitação LGPD Regente: Dra. Elise Brites
Passeio ciclístico com as mulheres (adiado)
Participação Carolina Venuto - Roda de Conversa:
O mercado de RelGov para mulheres
Reunião Comitê de Novos Produtos Abrig
1ª Capacitação Comitê Jovem Rig - Regulamentação do
Lobby
Apresentação Institucional da Abrig à Celepar - Reunião
Presencial
Apresentação Institucional da Abrig à Sanepar
Apresentação Institucional da Abrig à Appa –
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
Reunião Abrig / Mendes e Mendes
Reunião apresentação PJ DD&L
3º Reunião Diretoria 2021
• Diálogo Abrig Porto Alegre com Prefeito Sebastião
Melo - Panorama 2021 gestão, desafios e as relações
institucionais
• 3º Capacitação Comitê Jovem RIG - Poder Executivo Diário Oficial da União (DOU)
• 4º Reunião Diretoria 2021
• Assembleia Geral Ordinária
Horário: 18h (1ª convocação) e 18h30 (2ª convocação)
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BRASIL TEM A CHANCE
DE CRESCER.
É PRECISO ACABAR COM
O MERCADO ILEGAL.
País poderia gerar R$ 287,9 bilhões
com o ﬁm da ilegalidade
Esta é a soma das perdas registradas
por 15 setores industriais e a estimativa
dos impostos que deixaram de ser
arrecadados em 2020.
Ao combater o contrabando,
o Brasil poderia reverter este valor
em benefícios para a população,
atraindo investimentos e gerando
novos empregos.

2021

Prêmio

Marco Maciel
Maior reconhecimento da área, o Prêmio Marco
Maciel dá visibilidade às boas práticas de Relações
Institucionais e Governamentais e prioriza atuações
éticas e transparentes na relação entre o público e
o privado.

Categorias:
Nova
categoria
2021:

Responsabilidade
Social
Preservação e Promoção de
Empregos e Renda

Protagonismo
Feminino

Ações em
Instituições de Ensino
Jornalismo sobre a
Atividade de RIG na Pandemia

Comece
a
preparar
o
seu case
.

Acesse o regulamento em
abrig.org.br/eventos
(61) 3327-0731 | 99690-2919

contato@abrig.org.br

