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 A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil ‐ Britcham 
tem a honra de apresentar aos seus associados e à comunidade 
de negócios e relações governamentais Brasil‐Reino Unido a 
Revista Britain Brasil 2019/2020. 

 Nesta edição, o Embaixador Britânico no Brasil, Sr. Vijay 
Rangarajan, comenta sobre os avanços do Reino Unido no au‐
xílio global para construção de um futuro econômico mais limpo 
e promissor, principalmente no âmbito Brasil‐Reino Unido. 

 O Presidente da Câmara Britânica, Sr. Sérgio Clark, comenta 
sobre os desafios, iniciativas e avanços da Britcham durante o 
ano de 2019, bem como as perspectivas da entidade para o fu‐
turo próximo, contando com iniciativas inovadoras e de valor 
agregado aos associados, visando o engajamento cada vez mais 
consistente dos membros nas atividades da Câmara. 

 Além do registro das boas‐vindas da Câmara Britânica aos 
novos associados que ingressaram em 2019, outra seção, tam‐
bém dedicada aos membros, destaca suas principais atividades 
e realizações ao longo do ano. 

 Os Presidentes dos Comitês Setoriais apresentam os objetivos 
e expectativas para os grupos em 2020 e próximos anos, os quais, 
através de reuniões, eventos e produção de documentos, propiciam 
um ambiente para geração de networking e novos negócios. 

 Dentre as atividades realizadas pela Britcham em 2019, des‐
tacam‐se a sua chegada, na modalidade “soft launch”, aos Estados 
do Paraná e Minas Gerais; a entrega do Prêmio “Britcham Persona‐
lity of the Year Award” a Guilherme Benchimol (XP Investimentos); 
o Jantar de Fim de Ano com o Embaixador Britânico no Brasil, 
Sr. Vijay Rangarajan, ocasião em que foi entregue à Cultura   
Inglesa o reconhecimento de “Projeto Social do Ano 2019” 
pela inauguração de unidade totalmente gratuita na comuni‐
dade de Paraisópolis em São Paulo; a realização continuada 
de encontro do GBBC ‐ Great British Business Club, bem como 
de eventos para CEOs de grandes empresas associadas e os 
demais eventos realizados pelos Comitês Setoriais com auto‐
ridades e palestrantes de destaque. 

 Também estão elencados nesta edição os associados da 
Câmara Britânica, classificados por seus produtos ou serviços 
oferecidos, além dos associados individuais (pessoas físicas). 

 Aproveitamos para registrar, mais uma vez, nossos agrade‐
cimentos a todos que direta ou indiretamente contribuíram na 
produção desta publicação e principalmente aos anunciantes 
que viabilizaram o projeto em mais um ano repleto de desafios. 
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ria entre o Brasil e o Reino Unido se manteve forte du‐
rante todo esse período e a cooperação entre nossos dois 
países está cada vez mais consolidada em várias áreas, 
como a ciência e inovação, comércio e investimento, se‐
gurança e no combate aos grandes desafios da mudança 
climática. Ainda existem inúmeras oportunidades de co‐
laboração e parceria. 

O comércio entre o Reino Unido e o Brasil atingiu £5,8 
bilhões no ano passado, um ganho de 4,7%, e o Reino 
Unido ainda está entre os dez maiores investidores no 
Brasil. Continuamos desenvolvendo as nossas equipes de 
Comércio e Prosperidade no Brasil e na América Latina 
para servir ainda melhor as companhias britânicas que ex‐
portam para o Brasil, incentivar investimentos bilaterais e 
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Para o Brasil e o Reino Unido, esse foi um ano de gran‐
des mudanças econômicas e políticas. Os governos de 
ambos os países mudaram, e os desafios de implementar 
grandes reformas econômicas ou constitucionais passa‐
ram a dominar o cenário político. Enquanto isso, a parce‐

Foto: Divulgação

Construindo um futuro 
econômico mais limpo  
e promissor



além disso, outras companhias, como a Faro Energy e 
Lightsource BP, recentemente fecharam grandes investi‐
mentos no setor brasileiro de energia solar.  

A maior edição do nosso evento Reino Unido & Brasil: 
Parceiros em Energia foi realizada no dia 4 de junho, no Rio 
de Janeiro. O evento reuniu mais de 500 participantes do 
Brasil e do Reino Unido para debater os principais temas 
do setor de energia, especialmente a transição energética. 
Os participantes incluíam mais de 50 companhias, autori‐
dades e agências reguladoras do Reino Unido e Brasil, além 
de autoridades da União e dos estados brasileiros. 

O Fundo de Prosperidade, um programa de energia 
para apoiar o Brasil durante a transição para uma econo‐
mia de baixo carbono, também foi lançado durante o 
evento. O programa foi desenvolvido para fortalecer o 
ambiente regulatório no setor de energias renováveis, 
atrair investimentos e incentivar avanços tecnológicos no 
setor. O programa já estabeleceu vários projetos impor‐
tantes, possibilitando a criação de um quadro regulatório 
para Energia Eólica offshore no Brasil, apoiando a produ‐
ção de biocombustíveis de segunda geração em grande 
escala e viabilizando o desenvolvimento de um quadro re‐
gulatório para implementar um mercado de gás competi‐
tivo, um aspecto importante para a transição energética.  

Além do setor de energia, a descarbonização da eco‐
nomia terá um impacto em todos os setores e requer 
novas tecnologias e investimentos. Queremos fazer mais 
para colocar o Reino Unido na vanguarda dessa transição. 
Por exemplo, realizamos em São Paulo um evento no mês 
passado sobre inovação em tecnologias de baixo carbono 
no setor automotivo, reunindo autoridades e companhias 
do Brasil e do Reino Unido.  

Através do Programa de Prosperidade e Financia‐
mento Verde, também estamos trabalhando para ampliar 
acesso a financiamento do setor privado no Brasil para in‐
vestimentos em infraestrutura “verde” de alta qualidade. 
Aproveitando da experiência e conhecimento do Reino 
Unido, por exemplo da Bolsa de Valores de Londres e do 
Green Finance Institute, o Programa deve ampliar os mer‐
cados de capitais e suportar o desenvolvimento de uma 
série de oportunidades comerciais no setor brasileiro de 
infraestrutura sustentável. 

Sempre podemos fazer mais para posicionar o Reino 
Unido como parceiro preferencial do Brasil nesse grande 
desafio global. O sucesso só pode ser alcançado traba‐
lhando em parceria com o setor privado e nossos parcei‐
ros internacionais. E a nossa parceria com a Britcham 
pode ajudar as companhias britânicas e brasileiras a rea‐
lizar uma transição mais rápida e construir um futuro eco‐
nômico mais limpo e promissor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It has been a fascinating year politically and econo‐

mically for both Brazil and the UK. We have both had 
new governments, and for both our countries the chal‐
lenges of significant economic or constitutional reforms 
have dominated politics. But the UK‐Brazil partnership 

abrir novas oportunidades de mercado. A Britcham é um 
elo fundamental nesse processo e o crescimento contínuo 
de nossa parceria é motivo de grande satisfação.  

O aspecto mais importante de nosso trabalho aqui no 
Brasil é o apoio que oferecemos para fomentar o cresci‐
mento econômico sustentável. Esse trabalho conta com o 
apoio de uma série de companhias britânicas com expe‐
riência global que oferecem tecnologias limpas e inova‐
doras, além de programas do governo britânico para 
aumentar a competitividade e transparência em linha 
com boas práticas internacionais e £150 milhões em re‐
cursos financeiros para viabilizar nosso projeto.  

O maior e mais urgente desafio econômico da nossa era 
é a migração para uma economia de baixo carbono, em 
conjunto com a redução de pobreza e aumento da prospe‐
ridade. O Reino Unido é uma referência global nesse tema. 
O Reino Unido reduziu suas emissões em 40% entre 1990 
e 2017, enquanto sua economia cresceu acima de 60%, o 
melhor desempenho de qualquer país do G7 nessas duas 
áreas. O Reino Unido foi a primeira grande economia a le‐
gislar seus compromissos sobre o clima, que exigem a re‐
dução de nossas emissões em 80% até 2050. O Governo 
britânico recentemente anunciou que vai ainda mais longe 
‐ assumindo o compromisso de zerar as emissões líquidas 
até 2050. O Reino Unido, trabalhando em parceria com a 
Itália, também será anfitrião da Conferência de Mudanças 
Climáticas das Nações Unidas, que será realizada na cidade 
de Glasgow em 2020. Durante o evento, esperamos que os 
países participantes assumam metas novas e ainda mais 
ambiciosas para a redução de emissões.  

O setor privado, incluindo todas as companhias e os 
setores representados pela Britcham, terá um papel chave 
nesse novo desafio. A transição para uma economia de 
baixo carbono certamente criará novas oportunidades co‐
merciais e deve exigir bilhões em investimentos. De acordo 
com o International Finance Corporation, até 2026 a Amé‐
rica Latina tem o potencial de investir US$ 2,6 trilhões em 
tecnologias e infraestrutura para reduzir as emissões de 
carbono. As companhias britânicas estão bem posiciona‐
das para atender essa demanda. Atualmente, o Reino 
Unido tem 430.000 pessoas trabalhando em organizações 
e cadeias de abastecimento de baixo carbono, e o setor de 
baixo carbono deve crescer quatro vezes mais rápido que 
o resto da economia entre 2015 e 2030.  

O setor de Energia, onde a parceria entre o Brasil e o 
Reino Unido é muito forte, talvez será o mais importante 
de todos nessa transição. O Brasil já possui uma matriz ro‐
busta de energia limpa com a grande presença de energia 
hidroelétrica. Ao mesmo tempo, o setor de energia ainda 
é o terceiro maior emissor de dióxido de carbono e a de‐
manda por energia continua crescendo rapidamente. 
Além de reduzir as emissões de carbono, a diversificação 
da matriz energética aumentará a segurança energética. 
Fiquei muito animado quando o Ministro de Energia, 
Bento Albuquerque, anunciou o compromisso de aumen‐
tar a participação de energias renováveis (excluindo ener‐
gia hidroelétrica) para 15%, elevando a participação de 
energias renováveis para 90% da matriz brasileira. A ex‐
periência do Reino Unido, que dobrou a porcentagem de 
energia gerada a partir de fontes de baixo carbono entre 
2010 e 2016, é de suma importância e companhias britâ‐
nicas possuem o conhecimento tecnológico para apoiar o 
Brasil. De fato, os dois maiores produtores de biocombus‐
tíveis no Brasil são joint ventures com companhias britâ‐
nicas (a Raizen, da Shell, e a BP‐Bunge Bioenergia, da BP); 
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has remained strong throughout, and our co‐operation 
continues to strengthen across a wide range of areas: 
science and innovation, trade and investment, security, 
and in facing the enormous challenge of climate change. 
The opportunities for collaboration and real partnership 
continue to be immense. 

Last year, trade between UK & Brazil grew by a further 
4.7%, reaching £5.8bn, and the UK continues to be one 
of the top 10 investors into Brazil. We’re continuing to 
develop our Trade and Prosperity teams in Brazil and 
across the region to ensure that we are able to do even 
more next year by supporting UK companies export to 
Brazil, encouraging bilateral investment, and working to 
open new market opportunities. Britcham are a crucial 
partner in this endeavour, and I am delighted that our 
partnership continues to strengthen.  

The backbone of our work with Brazil is our support 
and offer to help deliver sustainable economic growth. 
An offer that is backed‐up by a pipeline of world‐class 
UK companies with innovative and clean technology, UK 
government programmes designed to increase competi‐
tiveness and transparency based on international best 
practice, and significant funding of £150m.  

Moving to a low‐carbon economy while reducing po‐
verty and increasing prosperity is the biggest, and most 
urgent, economic challenge of our time. The UK is a global 
leader in this area. Between 1990 and 2017, the UK re‐
duced its emissions by over 40% while simultaneously 
growing our economy by more than two thirds, the best 
performance in the G7 on both of these fronts. The UK 
was also the first major economy to put our climate com‐
mitments into law, requiring us to reduce our emissions 
by 80% by 2050. The UK Government recently announced 
its commitment to take that further – to reach net zero 
emissions by 2050. Working with Italy, the UK will host 
the UN Climate Change Conference in Glasgow in De‐
cember 2020 where we hope all participating countries 
will commit to a new and more ambitious set of emissions 
reductions targets.  

Of course, the private sector, including all the busi‐
nesses and sectors amongst Britcham’s members, have 
a huge role to play if we are to meet this challenge. The 
transition to a low‐ carbon economy will create new com‐
mercial opportunities and require billions of investment. 
The International Finance Corporation has estimated that 
Latin America has an investment potential of over $2.6 
trillion by 2026 in technologies and infrastructure that 
reduce carbon emissions. UK companies are already well 
placed to meet this demand. There are currently more 
than 430,000 jobs in the UK in low carbon businesses 
and supply chains, and the low carbon economy is ex‐
pected to grow four times faster than the rest of the eco‐
nomy between 2015 and 2030.  

Of all sectors, perhaps the most critical for this tran‐
sition is the one where the UK‐Brazil partnership is so 
strong, namely in the Energy sector. Brazil already has 
an impressively clean energy matrix through the high 
proportion of hydropower. Nevertheless, the energy sec‐
tor is still the third highest emitter of carbon dioxide and 
energy demand is growing fast. Diversifying the energy 
mix will improve energy security and reduce carbon emis‐
sions. I was heartened to see the recent commitment 
from Energy Minister, Bento Albuquerque to increase the 
share of renewable (non‐hydro) energy to 15% so that 
90% of Brazil’s electricity is from renewable sources. The 

UK’s own experience, having recently doubled the per‐
centage of our electricity from low‐carbon sources to 
47% between 2010 and 2016, is highly relevant and UK 
businesses have the technological know‐how to support 
Brazil. Indeed, the two biggest producers of biofuels in 
Brazil are now joint ventures with British companies 
(Shell’s Raizen, and BP’s BP‐Bunge Bioenergia), and com‐
panies such as Faro Energy and Lightsource BP have re‐
cently made big investments into solar energy in Brazil. 

This year, we held our biggest‐to‐date UK & Brazil: 
Partners in Energy event on the 4th June in Rio de Janeiro. 
It brought together over 500 Brazilian and UK stakehol‐
ders to discuss the key issues in the energy sector, with a 
strong focus on the energy transition. This included over 
50 UK businesses, policy officials and regulators from the 
UK and Brazilian government, as well as senior Brazilian 
officials from the federal and state governments. 

At the event, we launched our Prosperity Fund energy 
programme, a practical way we are supporting Brazil to 
transition to a low carbon economy. Through the pro‐
gramme we will strengthen the regulatory environment 
for the renewables sector, attract investment and foster 
technological development for the sector. The programme 
has already started to deliver key projects such as ena‐
bling Brazil to set out a regulatory framework for Offshore 
Wind, developing the production of second‐generation 
biofuels at scale, and helping the development of a re‐
gulatory framework for a competitive gas market neces‐
sary for the energy transition.  

Beyond the energy sector, decarbonising the economy 
will impact every sector, and new technologies and in‐
vestment will be essential. We want to do more to help 
position the UK at the forefront of this change. For ins‐
tance, in Sao Paulo last month, we held an innovation 
day on low carbon technologies in the automotive sector 
bringing together UK and Brazilian companies and poli‐
cymakers.  

We are also working to improve the availability of pri‐
vate sector finance in Brazil for high quality ‘green’ in‐
frastructure investment through our Green Finance Pros‐
perity Programme. Building on the knowledge and 
expertise in the UK, for instance in the London Stock Ex‐
change and the Green Finance Institute, this will deepen 
capital markets and support the development of pipeline 
of commercial opportunities in sustainable infrastructure 
in Brazil. 

There is always more we can do to position the UK as 
the partner of choice for Brazil in this important global 
challenge. It is only by working in partnership with the 
private sector and with our international partners that 
we will succeed. And our partnership with Britcham can 
help both British and Brazilian industry to deliver a quicker 
transition and a cleaner, brighter, economic future. 
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Por outro lado, foi também um ano de grandes rea‐
lizações, como, por exemplo, a abertura de filiais da 
Britcham em dois grandes estados brasileiros: Minas 
Gerais e Paraná. 

No Paraná, contamos com a parceria de um dos 
maiores escritórios de advocacia com presença em Cu‐
ritiba, o Marins Bertoldi Advogados, ficando à frente 
das atividades da Câmara o Dr. Monroe Fabrício Olsen, 
que vem desenvolvendo um forte trabalho para atra‐
ção das empresas locais e que já conseguiu realizar a 
criação de três novos comitês: Educação, Tecnologia e 
de Agronegócios. 

Em Minas Gerais, da mesma forma, contamos com a 
parceria de outro grande escritório de advocacia, o 

O ano de 2019 foi bastante desafiador para a nossa 
Câmara. Lidamos com custos elevados, evasão de asso‐
ciados acima das entradas de novos, concorrência de 
eventos, além da baixa participação de pessoas e empre‐
sas nas atividades proporcionadas. 

Britcham Brasil:  
Desafios, expansão  
e futuro promissor

Foto: Fábio Ricardo Rizzato
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Mensagem do Presidente 
President’s Message

Amongst the challenges we have faced this year, I 
would like to especially mention the departure of Mrs. 
Adriana Kanhan, our very dear General Manager, who 
has played a very important role for the Chamber for 
almost 19 years. We wish her every success in the fu‐
ture and would like to express our sincere gratitude for 
everything she and the Chamber achieved together. 

We will begin 2020 with a much improved cost 
structure and with elections for the new Administrative 
Council, which includes the President and Vice‐Presi‐
dent of the Board and the Presidents of the São Paulo 
and Rio de Janeiro branches, who we expect to con‐
tinue the good work of the previous administrations 
and create opportunities to attract new members. 

I would like to thank our British Ambassador, Mr. 
Vijay Rangarajan, the Consuls in Rio de Janeiro, Mr. 
Simon Wood, and in São Paulo, Mrs. Jo Crellin, the DIT 
Director, Mr. Martin Whalley, the Consuls for Minas 
Gerais and Paraná and all the British diplomatic board 
and Honorary Consuls in Brazil for their significant help 
and collaboration to the Chamber. 

I would also like to thank Britcham’s Administrative 
Council members for their support and the Presidents of 
the Rio de Janeiro and São Paulo branches, Dr. Gustavo 
Brigagão and Dr. Rodrigo Correia da Silva. 

I would like to conclude by wishing all our mem‐
bers an excellent 2020 full of good achievements and 
good business. 

 
 

Aroeira Salles Advogados, ficando à frente das atividades 
da Britcham o Dr. Alexandre Aroeira Salles, que também 
vem desenvolvendo parcerias com as principais minera‐
doras do país para atraí‐las ao quadro de associados, além 
de estar trabalhando na formação de outros comitês se‐
toriais. 

Entre os desafios enfrentados, cabe destacar a saída 
da nossa querida Gerente Geral, Sra. Adriana Kanhan, que 
por mais de 19 anos prestou relevantes serviços à Câmara. 
A ela desejamos muito sucesso e reiteramos nossos sin‐
ceros agradecimentos por todas as realizações nesse 
tempo na Britcham. 

Entraremos em 2020 mais bem‐estruturados a nível 
de custos e teremos a eleição do novo Conselho de Ad‐
ministração, incluindo o Presidente e Vice‐Presidente da 
Britcham Brasil e os Presidentes das Filiais de São Paulo e 
do Rio de Janeiro, que com certeza darão continuidade 
aos trabalhos já implantados, além de abrir novas pers‐
pectivas para a associação de novos membros. 

Agradeço a grande colaboração do Embaixador Britâ‐
nico no Brasil, Sr. Vijay Rangarajan, dos Cônsules Gerais 
Britânicos no Rio de Janeiro, Sr. Simon Wood, e em São 
Paulo, Sra. Jo Crellin, do Diretor do DIT, Sr. Martin Whalley, 
dos Cônsules Britânicos em Minas Gerais e do Paraná, 
onde recém chegamos e fomos bem acolhidos, e a todo 
o corpo diplomático britânico e Cônsules Honorários que 
atuam no Brasil. 

Agradeço também aos membros do Conselho pelo 
apoio e aos presidentes das Filiais do Rio de Janeiro, Dr. 
Gustavo Brigagão, e de São Paulo, Dr. Rodrigo Correia 
da Silva. 

Encerro desejando a todos nossos associados um ex‐
celente 2020 repleto de boas realizações e bons negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 was an extremely challenging year for our 

Chamber. We had to deal with significant costs, a net 
outflow of members, competing events and lacklustre 
corporate and individual involvement in the activities 
provided. 

On the other hand, it was also a year of great achieve‐
ments, such as the soft launch of Britcham branches in 
two of Brazil’s biggest states: Minas Gerais and Paraná. 

In Paraná, we are working alongside Marins Bertoldi 
Advogados, one of the state’s biggest law firms, with Dr. 
Monroe Fabricio Olsen heading up the Chamber’s activi‐
ties and already doing some excellent work in order to in‐
vite local companies to join Britcham and by setting up 
three new Education, IT and Agribusiness committees. 

In Minas Gerais, we are also partnering with Aroeira 
Salles Advogados, another major law firm, with Dr. 
Alexandre Aroeira Salles heading up Britcham’s activi‐
ties and who has been also developing partnerships 
with some of Brazil’s biggest mining companies and 
working to create several sector‐specific committees. 

Britcham Brasil:  
Challenges, expansion 
and promising future

Sergio Frederico de Miranda Jordão Clark 
Presidente do Conselho de Administração 
President of the Administrative Council
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Rua Ferreira de Araújo, 741, 1º andar,  
São Paulo, SP, Cep 05428-002 

Tel: +55 11 3819-0265 
 

fsoares@britcham.com.br

Britcham SP 
São Paulo  
Branch

É uma grande satisfação poder registrar mais uma 
vez algumas palavras na edição 2019/2020 da Revista 
Britain Brasil da Câmara Britânica de Comércio e Indús‐
tria no Brasil – Britcham. Para mim, tem sido cada vez 
mais prazeroso liderar as atividades da Britcham em São 
Paulo, principalmente por se tratar de uma entidade 
com mais de 100 anos e que, a despeito de seu tempo 
de atuação, nos faz sentir a cada dia com ar de inovação 
e plena transformação, um verdadeiro “espírito de star‐
tup”. Claro que esse ambiente tão prazeroso se deve ao 
empenho e dedicação dos Presidentes e membros dos 
Comitês Temáticos, que atualmente cobrem em São 
Paulo as áreas de “Capital Humano”, “Comércio e Inves‐
timentos Internacionais”, “Legal, Tributário & Regulató‐
rio”, “Meio Ambiente” e “Economia & Finanças”, este 
último tendo sido lançado com grande sucesso em 
junho de 2019. Os Comitês, através de suas lideranças 

e membros, vêm trabalhando para criar novas oportu‐
nidades de negócios e networking aos associados da 
Britcham, além de gerar conteúdo de qualidade e pro‐
mover eventos com temas atuais e palestrantes de des‐
taque. Para 2020, trabalharemos para entregar aos 
membros mais eventos de alta relevância, sediaremos 
novos encontros do GBBC (Great British Business Club 
– o Clube de Negócios Britânicos no Brasil) e, além 
disso, procuraremos auxiliar cada vez mais as empresas 
a expandirem o seu potencial, esclarecendo dúvidas e 
criando oportunidades de negócios através do BSG (Bu‐
siness Support Group). Continuaremos a cumprir a 
nossa missão em São Paulo de forma alinhada às inicia‐
tivas do Conselho de Administração para proporcionar 
um ambiente cada vez mais favorável aos negócios dos 
nossos associados. Junte‐se a nós!  

 

Foto: Fábio Ricardo Rizzato

Rodrigo Correia da Silva 
Presidente / President
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Filiais Britcham 
Britcham Branches

Demais Membros / Other Members 
 
Eduardo Henry 
Henry Advogados Associados 
 
Richard D. Stevens OBE  

Comitê Executivo São Paulo 
São Paulo Executive Committee 

HM Cônsul-Geral 
HM Consul-General 
 
Joanna Crellin 

Presidente 
President 
 
Rodrigo Correia da Silva 
Correia da Silva Advogados 

Comitês Setoriais 
Sectorial Committees 

Comitê de Capital Humano /  
Human Capital Committee

O Comitê de Capital Humano tem por objetivo tratar de temas relacionados ao 
trabalho e pessoas em diferentes indústrias e setores da economia, abrangendo 
temas como inovação, tecnologia, diversidade, liderança, educação, treinamento e 
desenvolvimento de competências, entre outros aspectos que se apresentam rele‐
vantes aos negócios. 

Nosso foco é fomentar discussões e o compartilhamento de melhores práticas 
entre Brasil e Reino Unido, combinando experiências expressivas nos setores público 
e privado com conhecimentos consistentes provindos de pesquisas no meio acadê‐
mico e corporativo.  

Em 2020, o comitê continuará ampliando sua atuação, atraindo novos membros 
com o objetivo de contribuírem na discussão de temas pertinentes para a oferta e 
organização de eventos em formato de reuniões periódicas e seminários. 

 
The Human Capital Committee aims at discussing work and people‐related topics 

in a variety of industries, considering innovation, technology, diversity, leadership, 
education, training and development, and any other relevant aspects linked to people 
and business management.  

We are focused on driving debate and sharing best practices between Brazil and 
the UK, combining companies’ long standing experience with robust insights pro‐
duced by academic research and corporate knowledge.  

In 2020 the committee will continue to expand its activities, attracting new mem‐
bers to be part of the debate of related themes and it will be involved in organising 
events in a variety of formats (periodic meetings, seminars etc.). 

Presidente/ 
President  
Ana Paula  
Vitelli 
The University  
of Manchester 
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It is a great honor to once again be able to say a few 
words in the 2019/2020 edition of the Britain Brasil Ma‐
gazine published by the British Chamber of Commerce 
and Industry in Brazil ‐ Britcham. I have always enjoyed 
leading Britcham’s activities in São Paulo, particularly as 
the organisation has passed its centenary but still re‐
mains focused on innovation and transformation, 
operating with spirit of a true start‐up. This amazing 
environment is the result of all the hard work and dedi‐
cation of the Presidents and members of the Sectorial 
Committees in São Paulo, which currently include our 
“Human Capital”, “International Trade and Investments”, 
“Legal, Tax and Regulatory”, “Environment” and “Eco‐
nomy & Finance” committees, the latter following its suc‐

cessful launch in June 2019. The Committees’ leaders and 
members have been working hard to create new business 
and networking opportunities for Britcham members, as 
well as high quality content and events with high‐powe‐
red speakers covering the issues that matter today. In 
2020, we plan to offer members a wider range of relevant 
events, host further meetings of the GBBC ‐ Great British 
Business Club and we will be giving business even more 
support through the BSG (Business Support Group), 
which is here to answer their questions and create busi‐
ness opportunities. We will continue pursuing our mis‐
sion in São Paulo under the Administrative Council’s 
guidance, building an increasingly positive business en‐
vironment for our members. Come join us! 



O Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais 
tem o objetivo ambicioso de se solidificar como o centro 
de referência, informações e debates para assuntos de co‐
mércio e investimentos internacionais, sempre profundos, 
mas objetivos, com foco em comércio justo e sustentável. 
Buscamos envolver sempre os maiores especialistas das 
diferentes áreas, de forma a capacitar e habilitar os Asso‐
ciados a levarem os temas e demandas mais relevantes 
para que sejam tratados diretamente pelos órgãos com‐
petentes no governo. Busca‐se, assim, influenciar e auxi‐
liar no desenvolvimento do comércio brasileiro, bem 
como ampliar os projetos de cooperação, aprofundar as 
relações comerciais entre os dois países e atrair investi‐
mentos do Reino Unido para o Brasil. Além disso, o Comitê 
pretende servir como plataforma de networking para os 
seus membros, associados e público externo. 

 
The International Trade and Investment Committee’s 

ambitious goal is to become a hub for meetings and infor‐
mation on international trade and investment, organising 
in‐depth and objective discussions on fair and sustainable 

trade. The committee's guests are some of the foremost specialists in their respective areas, giving Associates an oppor‐
tunity to learn more about current issues and market requirements so they can be addressed directly with relevant go‐
vernment bodies. The goal in this case is to influence and support growth of Brazilian trade, expand cooperation, increase 
trade ties between the two countries and attract UK investment to Brazil. The Committee also plans to be a networking 
platform for its members, associates and the general public. 
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Britain Brasil 2019/2020

Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais /  
International Trade and Investments Committee 

Presidente/ 
President  
Carolina Ures  
Sidera Consult 
 

Vice-Presidente/ 
Vice-President  
Thomas Fesl  
KPMG Auditores 
Independentes 
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O Comitê de Economia & Finanças da Britcham tem como propósito e missão or‐
ganizar eventos sobre temas pertinentes em reuniões periódicas e seminários, realizar 
entrevistas com profissionais do mercado para encaminhamento no Boletim Econô‐
mico, fomentar conteúdos educacionais financeiros para os associados e seus colabo‐
radores, disseminar boas práticas do mercado financeiro e promover um ambiente de 
interação social para os associados nos eventos. 

Em 2020, o Comitê buscará aumentar sua atuação com presença de autoridades 
governamentais e privadas em eventos e palestras sobre o tema de economia e finan‐
ças. Estaremos sempre solícitos aos nossos membros associados em buscar soluções 
informativas através nossos seminários e temas sugeridos pelos mesmos.  

 
The Economy & Finance committee’s goal and mission is to organise events to dis‐

cuss relevant issue at periodic meetings and seminars, publish interviews with market 
experts in the Economics newsletter, develop financial education material for the 
members and their employees, promote best financial market practices and provide 
members with opportunities to interact socially at its events. 

The Committee plans to expand its activities in 2020 and is inviting government 
officials and industry representatives to speak at its events. We will continue to focus 
on bringing our members information and solutions and discussing the issues they 
want to debate at our seminars. 

 

Comitê de Economia e Finanças /  
Economy and Finance Committee

Presidente/ 
President  
Alan Lutfi  
Rentável ‐  
XP Investimentos 
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Novidades e tendências da área jurídica! Troca de ex‐
periências! Networking! No Comitê Legal, Tributário & Re‐
gulatório nossos associados encontram tudo isso e muito 
mais! O Comitê é formado por profissionais das áreas 
afins das empresas e por integrantes dos escritórios asso‐
ciados, que atuam nas mais diversas áreas jurídicas. Em 
cada reunião periódica é discutido um tema atual e rele‐
vante, com disponibilização de conteúdo de alto nível, 
possibilitando aos associados ampliar seus conhecimen‐
tos para além de sua área de atuação. O Comitê promove 
também seminários com autoridades e monitora propo‐
sições legislativas de interesse dos associados, consti‐
tuindo um interessante canal de interação com setores 
governamentais. 

 
Get the latest news about the law and legal practice! 

Exchange experiences! Network! All this and more is avai‐
lable to the members of the Legal, Tax and Regulatory 
Committee! The Committee’s members are legal profes‐
sionals working in the corporate sector and lawyers at 
firms involved in many different practices. Each meeting 
discusses current and relevant issues and provides high‐

level content, helping our members find out more about the legal world outside their own practices. The Committee 
also organizes seminars with government officials and monitors legislative bills affecting members; it is also an important 
channel for interacting with several sector of government.

O objetivo principal deste Comitê é promover a discussão e troca de experiências 
sobre temas atuais da área ambiental que despertem o interesse de um grupo bas‐
tante diversificado ‐ empresas, advogados, instituições financeiras e consultorias      
ambientais, tendo em vista o caráter multidisciplinar que permeia as questões socio‐
ambientais. Outro não menos relevante objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
de negócios sustentáveis entre Reino Unido e Brasil. 

Os eventos são uma excelente oportunidade de networking, pois os associados e 
demais representantes do setor privado podem interagir e trocar experiências nas 
reuniões que, na maioria das vezes, também contam com participação de represen‐
tantes do setor público, o que fomenta o contato e debate com visões diferentes. Para 
2020 continuaremos a focar, dentre outros assuntos, nos desafios da Agenda Ambien‐
tal para os próximos anos e o importante papel da iniciativa privada, as atualidades 
sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e as pretendidas mudanças no licen‐
ciamento ambiental.  

 
Given the multidisciplinary characteristics of environmental issues, the Committee's 

main goal is to generate debate and allow exchange experience about current environ‐
mental trends of interest to a very varied group ‐ companies, lawyers, financial institu‐
tions and environmental consultants. No less importantly, the Committee also aims to 
support ongoing development of sustainable business between the UK and Brazil. 

lts events are an excellent networking opportunity, where members and other pri‐
vate sector representatives can interact and exchange experiences at meetings that are 
often attended by public sector officials, encouraging interactions with different points 

of view. In 2020, among other issues, we will continue to focus on the challenges of Environmental Agenda over the next 
several years, the important role the private sector has to play on it, the latest trends on managing contaminated areas 
and planned changes in environmental licensing. 
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Filiais Britcham 
Britcham Branches

Comitê Legal, Tributário e Regulatório / 
Legal, Tax and Regulatory Committee

Presidente/ 
President  
Luiz Guilherme  
Primos  
Primos e Primos  
Advogados

Vice-Presidente/ 
Vice-President  
Rômulo Coutinho  
Demarest Advogados 

Comitê de Meio Ambiente /  
Environment Committee

Presidente/ 
President  
Bianca Signorini  
Antacli  
TozziniFreire  
Advogados 
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Avenida Graça Aranha, 01, 6º andar, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, Cep 20030-002 

Tel: +55 21 2262 5926 
 

riodejaneiro@britcham.com.br

Britcham RJ 
Rio de Janeiro  
Branch

O ano de 2019 foi marcado por intensas discussões re‐
lativas ao Brexit no Parlamento Britânico. Foram numero‐
sas idas e vindas sobre a melhor forma de lidar com esse 
importante tema, mas não se chegou a uma conclusão de‐
finitiva e satisfatória. A Britcham se manteve atenta a 
todas essas discussões, sempre ciente de que o rumo que 
venha a ser dado a essa questão poderá influenciar deci‐
sivamente o relacionamento comercial mantido entre o 
Brasil e o Reino Unido. 

No plano nacional, o ano marcou pela renovação ex‐
pressiva dos membros do Congresso Nacional e pelo início 
de novos mandatos do Presidente da República e dos go‐
vernadores. Apesar dos atropelos políticos e da polêmica 
gerada por decisões proferidas no âmbito do Poder Judi‐
ciário, importantes conquistas foram obtidas, entre as 

quais, a aprovação da tão aguardada reforma previden‐
ciária e a apresentação de duas PECs que deram origem 
às discussões sobre a reforma tributária. 

Essa reforma (a tributária) é de extrema importância 
para a atração de novos investimentos estrangeiros no 
País e para tornar viável a adesão do Brasil à Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
que conta com o irrestrito apoio do Reino Unido.  

Na Britcham, o ano foi marcado pela qualidade e va‐
riedade temática dos eventos organizados pelos Comitês 
que integram a instituição. Os debates realizados propi‐
ciaram a interação dos nossos associados com especialis‐
tas das mais diversas áreas, inclusive as relacionadas ao 
desenvolvimento da matriz energética brasileira, que 
tanto interessa ao País e ao Estado do Rio de Janeiro. 

Foto: Divulgação

Gustavo Brigagão 
Presidente / President



Filiais Britcham 
Britcham Branches
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Kenneth Cattley  
Cattley Advogados

Demais Membros / Other Members

Comitê Executivo Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro Executive Committee

Vice-Presidente 
Vice-President 
 
André Gomes de Oliveira 
Castro Barros Advogados 

Presidente 
President 
 
Gustavo Brigagão 
Brigagão, Duque‐Estrada Advogados 

Tesoureiro 
Treasurer 
 
Nicholas Burridge

HM Cônsul-Geral 
HM Consul-General 
 
Simon Wood 

Presidir a Britcham no Rio de Janeiro é uma experiên‐
cia única, cujo objetivo maior é o de aumentar ainda mais 
o estreitamento dos laços comerciais que unem o Brasil e 
o Reino Unido, o que vem sendo realizado progressiva‐
mente ao longo dos mais de cem anos de existência da 
instituição. 

O ano de 2020 será igualmente de grandes realiza‐
ções, no plano nacional e internacional, e a Britcham es‐
tará sempre presente, no exame e no debate das questões 
que possam interessar à comunidade anglo‐brasileira. 

 
2019 was a year marked by British Parliament’s intense 

debate about Brexit. There was much back‐and‐forth over 
the best way of addressing what is clearly a very important 
issue, but lawmakers were unable to reach either a defini‐
tive or a satisfactory conclusion. Britcham kept a close eye 
on develpoments, aware that whatever direction Parlia‐
ment finally takes could have a decisive influence on the 
United Kingdom’s commercial ties with Brazil. 

Domestically, 2019 saw a large influx of fresh faces 
in Brazil’s National Congress, with the President of the 
Republic and state governors also starting new terms in 
office. Despite the political hurdles and controversy sur‐
rounding several decisions by the Judiciary, there were a 

number of major achievements, such as approval of the 
long‐awaited social security reform and presentation of 
two PECs (constitutional amendment bills) that formed 
the basis for the tax reform debate. 

Brazil desperately needs tax reform to attract fresh fo‐
reign investment and support its quest to join the Orga‐
nisation for Economic Co‐operation and Development 
(OECD), which enjoys the UK’s unrestricted support.  

At Britcham, the highlight in 2019 was the quality and 
variety of events organised by the institution’s commit‐
tees. The resulting debates were a platform for members 
to interact with specialists in a wide range of areas, which 
included discussions of ways to develop Brazil’s energy 
matrix ‐ an issue of immense importance for both Brazil 
and the state of Rio de Janeiro. 

Chairing Britcham in Rio de Janeiro is a unique expe‐
rience where the overarching goal is to create ever‐closer 
commercial ties between Brazil and the UK, a mission 
Britcham has been fulfilling for over 100 years now. 

2020 also promises to be a year of great achieve‐
ment here in Brazil and abroad and Britcham will conti‐
nue to analyze and debate the issues that affect our 
Anglo‐Brazilian community.



18

Britain Brasil 2019/2020

Comitês Setoriais 
Sectorial Committees  

Comitê de Energia Elétrica e Renováveis /  
Power and Renewables Committee 

O Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, atuando 
sincronizadamente com o Comitê de Óleo & Gás e o De‐
partment for International Trade (DIT) do Governo Britâ‐
nico, busca apoiar o desenvolvimento dos setores de 
energia elétrica e renováveis no Brasil e Reino Unido e, 
portanto, dos respectivos associados da Câmara Britânica, 
em um cenário de muitas oportunidades de negócios, fa‐
cilitando a troca e junção de experiências e interesses bi‐
laterais na área de baixo carbono. Em 2019, eventos de 
tipos diversos, por exemplo, ‘crossfire meetings’ e lunch‐
talks, proporcionaram networking e melhor inteligência 
do ambiente de negócios, especialmente nas áreas regu‐
latória e tecnológica, o que buscaremos manter e aprimo‐
rar em 2020.  

 
The Power & Renewables Committee (PRC), working 

hand in hand with the Oil & Gas Committee and the  
British Government’s Department for International Trade 
(DIT) aims to support development of the renewables and 
power sector in Brazil and the UK, as well as respective 

members of the British Chamber, in a landscape that offers a wide range of business opportunities, helping to exchange 
experiences and supporting bilateral interests in the low carbon area. In 2019, a range of events, such as crossfire meetings 
and lunch talks, provided greater insight into the business environment, with particular emphasis on technology and    
regulatory issues, which we will seek to maintain and improve in 2020.

Presidente/ 
President  
Fabio Caldas  
LightSaber 
 

Vice-Presidente/ 
Vice-President  
Renato Cordeiro  
DIT RJ 
 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Comitê Legal, Tributário e Regulatório /  
Legal, Tax and Regulatory Committee 

O objetivo desse comitê é promover o debate sobre 
temas jurídicos de interesse dos associados da Britcham 
e a integração de seus membros. As discussões e encon‐
tros ocorrem por meio de reuniões, cafés da manhã, al‐
moços e seminários, quando são discutidas teses e 
notícias atuais e relevantes à comunidade empresarial 
brasileira e britânica. Esses eventos também proporcio‐
nam o networking entre pessoas com interesse específico 
na área legal, de diversas áreas do direito, potencializando 
os benefícios dos contatos estabelecidos e permitindo a 
ampliação do conhecimento. Os assuntos são tratados 
sempre de forma integrada com os demais comitês, para 
que o tema em exame possa ser abordado de forma mais 
ampla e completa. 

 
The committee’s aim is to drive debate on legal issues 

of interest to Britcham members and increase integration 
among members. Discussions take place during meetings, 
breakfasts, lunches and seminars where current affairs and 

Presidente/ 
President  
Paula Costa 
Ulhôa Canto  
Advogados 

Vice-Presidente/ 
Vice-President  
Paula Abreu  
Associada Individual 
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O objetivo do Comitê de Óleo & Gás é criar espaço 
para os membros da Câmara discutirem temas relevantes 
para o setor, principalmente no que tange ao relaciona‐
mento Brasil ‐ Reino Unido. Nossas reuniões internas 
(crossfires ‐ sob as regras Chatham House) e eventos de 
acesso público têm contribuído para elevar o nível do de‐
bate sobre as principais questões da indústria. 

 
The Oil & Gas Committee is a venue where Chamber 

members have an opportunity to discuss relevant sector 
issues, especially where they touch on the Brazil ‐ UK re‐
lationship. Our in‐house crossfires (held under Chatham 
House Rules) and public events have helped raise the bar 
for debate on key industry issues.
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Comitê de Seguros e Resseguros /  
Insurance and Reinsurance Committee 

O objetivo desse comitê é promover a cultura do seguro e demais temas relacio‐
nados a resseguros e gerência de riscos. Planejamos realizar um evento anual com 
tema relevante para as comunidades brasileira e britânica e de interesse dos asso‐
ciados Britcham, com palestrantes escolhidos de comum acordo pelos membros 
desse Comitê. E também apoiar outros eventos que visem a promoção de segmentos 
da economia. Esperamos atrair novos associados à Câmara, prestando um importante 
papel de divulgação, apoio e desenvolvimento da cultura de seguros e resseguros. 

 
The committee’s aim is promoting the culture of insurance and other topics 

related to reinsurance and risk management. We plan to hold an annual event 
with a theme that is relevant to the British and Brazilian community and of interest 
to Britcham associates, with speakers selected by committee members by mutual 
agreement. It will also support other events which strive to promote different    
segments of the economy. We hope to attract new associates to the Chamber, 
playing the important role of promoting, supporting and developing the culture 
of insurance and reinsurance.

Presidente/ 
President  
Fernando Coelho  
JLT Brasil 
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Filiais Britcham 
Britcham Branches

Comitê de Óleo e Gas / 
Oil and Gas Committee

Presidente/ 
President  
Carlos Peixoto  
Draxos Consultoria 
Ambiental

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o
events of relevance to the British and Brazilian business communities are debated. These events are also networking oppor‐
tunities for people focusing specifically on legal matters in various areas of the law, increasing the value of any contacts that 
are made and helping attendees increase their understanding of the issues discussed. All issues are addressed on an integrated 
basis with the other committees to provide a wider‐ranging and more complete discussion of the issues involved. 

Presidente/ 
President  
Wlamir Martins 
Associado 
Individual
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Rua Mauá, 1.248, Centro Cívico, 
Curitiba, PR, Cep 80030-200, 

Tel: +55 41 3021 2100 
 

mfo@britcham.com.br

Britcham PR 
Paraná  
Branch

Designado Diretor Regional da Britcham no Paraná 
em Junho de 2019 em evento de “Soft Launch” reali‐
zado na sede do escritório Marins Bertoldi Advogados, 
tive o privilégio de liderar dentro e fora da sede provi‐
sória da Britcham Paraná diversas atividades de networ‐
king e advocacy. 

Tais atividades incluíram o lançamento dos Comitês 
de Educação, Tecnologia e Agronegócios, bem como 
duas reuniões muito produtivas de cada um deles no in‐
tuito de formar massa crítica também atraída por pales‐
trantes do Brasil e do Reino Unido. 

No Comitê de Educação ouvimos cases de sucesso 
de internacionalização das Universidades Paranaenses 
e levamos seus pleitos ao Governo do Estado e à Prefei‐
tura Municipal de Curitiba. 

No Comitê de Tecnologia avivamos o debate da trans‐
formação digital, criptomoedas e ouvimos o Diretor 
Geral de Inovação e o Coordenador da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Estado.  

No Comitê de Agronegócios geramos intercâmbio 
entre público presente e público e palestrantes on‐line 
para descobrirmos juntos o que investidores britânicos 
esperam de projetos brasileiros, bem como o grande 
potencial importador que o Reino Unido tem de produ‐
tos e serviços Brasileiros, especialmente de renováveis. 

Os eventos contaram com parcerias locais de enti‐
dades aderentes à nossa missão de estreitar laços entre 
Brasil e UK e criar um ecossistema favorável para negó‐
cios, por óbvio contando com inestimáveis auxílios e 
contribuições do Consulado Britânico do Paraná. 

Foto: Divulgação

Monroe Fabrício Olsen 
Diretor Regional / Regional Director



Comitê Executivo Paraná 
Paraná Executive Committee

Diretor-Adjunto 
Deputy Director 
 
Gustavo Pires 
Marins Bertoldi Advogados 

Diretor Regional 
Regional Director 
 
Monroe Fabricio Olsen 
Marins Bertoldi Advogados 

HM Cônsul Honorário 
HM Honorary Consul 
 
Adam Patterson 
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Em Setembro de 2019, estive na sede da “British   
Chambers of Commerce ‐ BCC” em Londres para apresen‐
tar um pouco da Britcham Paraná e aproveitei para verificar 
as possibilidades de realizarmos Missões Empresariais, Ro‐
dadas de Negócios e até mesmo um “Road Show” no Reino 
Unido para apresentarmos as fortalezas da Britcham Brasil 
com especial destaque ao agronegócio Paranaense. 

Com “Hard Launch” previsto para o primeiro semestre 
de 2020, o desafio é seguir nos próximos meses asso‐
ciando cada vez mais empresas, entidades e profissionais 
liberais cientes das ótimas perspectivas de melhora do 
ambiente de negócios bilateral e aumento significativo do 
comércio internacional por meio da participação efetiva 
na filial Paranaense da Britcham. 

 
After being appointed Britcham’s Regional Director in 

June 2019 at a “Soft Launch” event at the offices of the 
Marins Bertoldi law firm, I have been privileged to leader 
a number of networking and advocacy initiatives at the 
Britcham Paraná provisional head office and elsewhere. 

These activities include launching the Education, 
Technology and Agribusiness Committees as well as two 
very productive meetings for each of the committees to 
attract members, with the added incentive of bringing 
speakers from Brazil and the UK.  

The Education Committee heard about the success 
universities from Paraná have had with their international 
ventures and we presented their requests to the State 
Government and Curitiba City Hall. 

The Technology Committee rekindled the debate on 
digital transformation and cryptocurrencies and we 
were fortunate to also hear from the Director General 
for Innovation and Coordinator of the State Science and 
Technology Secretariat. 

The Agribusiness Committee organized an online and 
offline meeting for members and speakers to discover 
what British investors expect from Brazilian projects and 
discuss the immense potential for the UK to import Bra‐
zilian products and services, especially renewables. 

The events were supported by local partners who share 
our mission of strengthening ties between Brazil and the 
UK and creating a fertile business ecosystem. We were also 
very fortunate to be able to count on the invaluable help 
and support of the British Consulate in Paraná. 

I visited the “British Chambers of Commerce ‐ BCC” 
headquarters in London in September 2019 to talk about 
Britcham Paraná and took the opportunity to discuss the 
possibility of carrying out Business Missions, Business 
Rounds or event a Road Show in the UK to present the 
best Britcham Brasil has to offer, particularly the Agribu‐
siness sector in Paraná. 

With a “Hard Launch” scheduled for the first half of 
2020, the challenge now is to bring on board more 
companies, organisations and professionals who can 
see the advantages of a building better bilateral trading 
environment and increasing international through   
Britcham's Paraná branch.
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Comitês Setoriais 
Sectorial Committees  

Comitê de Agronegócios /  
Agribusiness Committee 

Recém lançado, o Comitê de Agronegócios já gera excelentes expectativas para 2020.  
Em nossa primeira reunião, o Professor Derli Dossa, do Departamento de Economia 

Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, apresentou 
alguns números e opiniões sobre a agricultura do Estado do Paraná e sugestões para o 
Comitê. Discutimos quais deveriam ser nossos objetivos e nossa primeira tarefa foi iden‐
tificar potenciais de sinergia entre Brasil e Reino Unido. 

Nossa segunda reunião foi transmitida online para as demais cidades. Michael Ha‐
verty (The Andersons Centre) apresentou as oportunidades e os desafios para a ex‐
pansão das exportações brasileiras ao Reino Unido nos diferentes cenários Brexit. 
Emma Holmes (Fortunis Capital) apresentou oportunidades de financiamento para ne‐
gócios benéficos a ambos os países. Debatemos sobre oportunidades de cooperação 
com produtores britânicos. 

A associação de novos membros indica um iminente crescimento. Com a participação 
de todos, buscamos o máximo de valor agregado. 

 
The newly created Agribusiness Committee is already looking forward to a busy 2020. 
At our first meeting, Professor Derli Dossa, from the Paraná State Agriculture and 

Supply Secretariat’s Department of Rural Economics, provided facts and figures about 
farming in the State of Paraná and presented some suggestions to the committee. We 
discussed what our goals should be and our first task was to define potential synergies 
between Brazil and the UK. 

Our second meeting was broadcast online to several other cities. Michael Haverty (The 
Andersons Centre) presented the challenges and opportunities of increasing Brazilian exports to the UK in various Brexit sce‐
narios. Emma Holmes (Fortunis Capital) presented a number of business finance opportunities that would benefit both coun‐
tries. We also debated the opportunities that are available to cooperate with British farmers. 

The committee is already attracting new members and is set to grow rapidly. This is an opportunity to create value, especially 
if we can count on everyone’s involvement. 

Presidente/ 
President  
Maurício Ribeiro 
Maciel  
Marins Bertoldi  
Advogados
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Comitê de Educação /  
Education Committee 

O Comitê de Educação da Britcham Paraná teve suas reuniões inaugurais dedicadas 
ao debate sobre o mercado de ensino no estado em âmbitos público e privado. 

Cerca de 30 representantes de escolas, universidades e instituições ligadas ao mer‐
cado da educação compareceram à apresentação do Prof. Oséias Santos de Oliveira, Su‐
perintendente da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba/PR, que falou sobre os 
projetos e as perspectivas de internacionalização e de inovação para a educação pública. 

Em um segundo encontro, o Responsável pela internacionalização institucional e Diretor 
de Assuntos Internacionais e Institucionais da Universidade Positivo e Colégios Positivo, 
Glávio Paura, apresentou detalhes relevantes do "case" de sucesso dessas instituições. 

Os debates iniciados em 2019 de maneira insipiente serão revisitados a longo de 
2020 com foco nas oportunidades de negócios e no fortalecimento de uma rede pro‐
fícua de contatos para os membros do comitê 

 
The Britcham Paraná Education Committee’s initial meetings focused on discussing 

the private‐sector and state education market in the state. 
 Approximately 30 representatives from schools, universities and institutions lin‐

ked with the education market attended a presentation by Professor Oséias Santos 
de Oliveira, Superintendent of the Municipal Education Secretariat in Curitiba/PR, 
who spoke about the organisation’s projects and outlook for international expansion 
and innovation in public education. 

Presidente/ 
President  
Maíra Fonseca 
Marins Bertoldi  
Advogados 
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Comitê de Tecnologia /  
Technology Committee 

O Comitê de Tecnologia se propõe a ser fórum relevante para a cidade de Curitiba 
e o Estado do Paraná no fomento de discussões, troca de experiências, identificação 
de temas para advocacy e criação de oportunidades de networking qualificado entre 
agentes que tenham a tecnologia como atividade principal ou a utilizem no desen‐
volvimento de seus negócios. Queremos proporcionar aos associados da Britcham o 
acesso à inovações tecnológicas e oportunidades de investimento no Brasil e no Reino 
Unido, interagindo como agentes dos setores empresarial, público e acadêmico. 

 
The Technology Committee plans to be an important forum for the city of Curitiba 

and state of Paraná, helping to support debate, exchange experiences, identify advocacy 
issues and create qualified networking opportunities for companies that focus on tech‐
nology or use it to develop their businesses. We want to provide Britcham members 
with access to technological innovation and investment opportunities in Brazil and the 
United Kingdom, liaising with business, the public sector and academia.Presidente/ 

President  
Gustavo Pires 
Marins Bertoldi 
Advogados 
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 At a second meeting, Glávio Paura, head of institutional international expansion and Director of International and 
Institutional Affairs at the Positivo University and Positivo Colleges, presented details of the institutions’ success cases. 

 This initial discussion will be revisited in 2020 to focus on business opportunities and to strengthen networking 
opportunities for committee members. 
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Rua dos Timbiras, 1.754, Lourdes, 
Belo Horizonte, MG, Cep 30140-061 

Tel: +55 31 3248 2300 
 

aaroeira@britcham.com.br

Britcham MG 
Minas Gerais 
Branch

Foi um grande prazer receber, no início de 2019, um 
convite do Presidente da Britcham e do Cônsul Britânico 
de Belo Horizonte para liderar o lançamento da Britcham 
em Minas Gerais. Com interesses comerciais no Brasil e 
no Reino Unido, eu tenho uma grande motivação pessoal 
para apoiar essa importante iniciativa. 

Há 300 anos, o estado de Minas Gerais está desem‐
penhando um papel importante no desenvolvimento eco‐
nômico e político do País. O estado tem uma economia 
vibrante e diversificada que busca, com crescente intensi‐
dade, oportunidades e parcerias no mercado internacional.  

O estado de Minas Gerais será um terreno fértil para 
a Britcham. Com mais de 100 anos de tradição, a Britcham 
oferece acesso a uma rede dinâmica de companhias bra‐
sileiras e internacionais. Novos membros da filial da Brit‐

cham em Minas Gerais terão acesso a todos os comitês e 
eventos disponíveis no Rio, São Paulo e Curitiba, além das 
atividades organizadas aqui no estado.  

A Britcham MG foi lançada em agosto de 2019 durante 
um evento fechado realizado no Banco de Desenvolvi‐
mento de Minas Gerais, e contou com forte apoio do Se‐
nador de Minas Gerais, o Governo do Estado de Minas 
Gerais e a Embaixada Britânica. 

A nossa missão é de oferecer um fórum exclusivo 
para nossos membros onde podem compartilhar suas 
experiências, fazer novos contatos e influenciar deci‐
sões políticas. 

A Britcham MG também pretende criar três novos co‐
mitês nacionais temáticos para os setores de Mineração, 
Infraestrutura e Tecnologia. Esses setores foram selecio‐

Foto: Divulgação

Alexandre Aroeira Salles  
Diretor Regional / Regional Director
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nados porque refletem as áreas onde a economia de 
Minas Gerais apresenta mais potencial.  

Ainda estamos na fase inicial de criar nossos comitês 
e convidamos nossos novos associados corporativos 
que gostariam de participar no processo de desenvolver 
uma agenda vibrante para 2020 a entrarem em contato 
conosco!  

 
In early 2019, I was delighted to be invited by the 

President of Britcham and the British Consul to Belo    
Horizonte to lead the launch of Britcham in Minas Gerais. 
As an individual with a business presence in both Brazil 
and the United Kingdom, I felt strongly motivated to sup‐
port this important initiative. 

Minas Gerais has played a crucial role in the political 
and economic development of Brazil for 300 years. The 
state boasts a vibrant and diversified economy that in‐
creasingly looks internationally for future opportunities 
and partnerships.  

Britcham is a natural fit in Minas Gerais. As an insti‐
tution with more than 100 years of history, Britcham    

offers access to a dynamic network of international and 
domestic businesses. New members of the Minas Gerais 
branch of Britcham will have access to the full suite of 
committees and events offered in Rio, São Paulo and   
Curitiba, in addition to the activities here in Minas.  

In August 2019, we launched Britcham MG at an in‐
vitation‐only event held at the Development Bank of 
Minas Gerais with strong support from the Senator for 
Minas Gerais, the State Government of Minas Gerais and 
the British Embassy. 

Our aim is to provide an exclusive forum for our 
members to share experience, network and influence 
political decisions. 

Britcham MG will form three new national thematic 
committees in Mining, Infrastructure and Technology. 
These have been selected to reflect areas of particular 
strength in the economy of Minas Gerais.  

Our committees are still in the early stage of formation 
and we would be delighted to hear from new associate 
companies who wish to help us develop an exciting 
agenda for 2020!  
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Comitê Executivo Minas Gerais 
Minas Gerais Executive Committee

Diretor-Adjunto 
Deputy Director 
 
Duncan Stuart Grieve  
Aroeira Salles Advogados 

Diretor Regional  
Regional Director 
 
Alexandre Aroeira Salles 
Aroeira Salles Advogados 

Diretor-Adjunto 
Deputy Director 
 
Thiago Porto Ribeiro

HM Cônsul em Minas Gerais 
HM Consul in Minas Gerais 
 
Lucas Brown 
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Com mais de 100 anos de atuação no Brasil e cada vez 
mais focada na missão de ser uma Câmara ativa e eficaz 
no que se refere à geração de benefícios aos seus mem‐
bros, a Britcham mantém‐se empenhada na busca de 
novos e na manutenção de seus tradicionais associados. 
Aliás, não tratam‐se apenas de associados, mas também 
e principalmente de grandes parceiros. 

Nesse sentido, empresas de todos os tamanhos e 
segmentos que possuem interesse de negócios e rela‐
cionamento no âmbito da comunidade empresarial      
Brasil‐Reino Unido têm sido convidadas a integrar o qua‐
dro de associados da Câmara Britânica, o que lhes permite 
o fortalecimento do networking através do acesso a even‐
tos de diversos tipos e formatos e a reuniões temáticas 
que são promovidas pelos comitês setoriais. 

Desta forma, a Britcham proporciona um ambiente 
único e exclusivo para desenvolvimento de relacionamento 
e negócios, uma vez que os associados podem encontrar 
em um só lugar eventos para networking (almoços, cafés 
da manhã, jantares, seminários, recepções a missões co‐
merciais de/para o Reino Unido); oportunidades de negó‐
cios através do Clube de Negócios Britânicos no Brasil 
(GBBC ‐ Great British Business Club); descontos em produ‐
tos e serviços oferecidos por outros associados; comitês e 
grupos de discussão setoriais; entre outras atividades que 

são desenvolvidas ao longo do ano, propiciando aos asso‐
ciados agregação de valor institucional e comercial. 

 
Britcham has been a fixture in Brazil for over 100 years 

and is now, more than ever, focused on being an active 
and effective source of support for its members; in parallel, 
the Chamber is continuing its efforts to attract new and 
retain current members. In fact, our members are our 
biggest partners. 

Companies of all sizes and from many industries that 
have shown an interest in doing business and building     
relationships with the Brazil‐UK business community have 
been invited to become British Chamber members, helping 
strengthen their networks at the many events our industry 
committees organise to address a wide range of issues. 

In doing so, Britcham has created a unique and exclusive 
environment that nurtures business and other relationships. 
Britcham is a one‐stop‐shop for networking events (break‐
fasts, lunches, dinners, seminars, receptions and trade mis‐
sions to and from the UK); business opportunities, through 
the GBBC ‐ Great British Business Club; discounts on goods 
and services offered by other members; industry‐specific 
discussion groups and committees; and organises many 
other activities throughout the year, generating institutional 
and business value for all our members.

Associação | Membership

Para associar‐se, entre em contato com / If you want to join Britcham, please contact  
Fabrício Soares ‐ Tel: + 55 11 3819 0265 * fsoares@britcham.com.br * www.britcham.com.br

Vantagens e Benefícios Advantages and Benefits

• Instituição com mais de 100 anos de 
tradição, reconhecida pelos governos 
brasileiro e britânico; 

 
• Fórum para incremento do 

relacionamento, comércio bilateral, 
investimentos e serviços; 

 
• Mecanismos para o debate de questões 

setoriais; 
 
• Auxílio a empresas britânicas e brasileiras 

na busca por parceiros certos em ambos 
os lados do Atlântico; 

• Britcham has more than 100 years’ experience 
operating here and abroad and is recognized 
by the Brazilian and UK governments; 

 
• We offer a forum for building 

relationships, bilateral trade, investments 
and services; 

 
• Britcham offers mechanisms to debate 

industry issues; 
 
• We assist companies in the UK and Brazil 

find the right partners on both sides of 
the Atlantic; 



Associação 
Membership

• Interação com a British Chambers of 
Commerce (BCC), uma rede global de 
negócios apoiada pelo Governo Britânico 
e com a BritLac – rede de Câmaras de 
Comércio Britânicas com presença na 
América Latina e no Caribe, permitindo 
um relacionamento com mais de 120 
Câmaras de Comércio Britânicas no 
mundo; 

 
• Associação nacional, independente da 

localização de sua empresa; 
 
• Participação em eventos fechados e 

exclusivos com CEOs e VIPs do Brasil e 
Reino Unido; 

 
• Oferta e acesso a produtos e serviços 

com condições diferenciadas (Member to 
Member); 

 
• Publicação de notícias, artigos e 

entrevistas; 
 
• Participação nos Comitês Setoriais.

• Members actively engaging with the 
British Chambers of Commerce (BCC), a 
global business network supported by the 
British Government and the network of 
British Chambers of Commerce in Latin 
America and the Caribbean (BritLac), have 
at their disposal a conduit to over 120 
British Chambers of Commerce 
worldwide; 

 
• Brazil‐wide membership, regardless of the 

location of your activities; 
 
• Closed-door and exclusive meetings with 

UK and Brazilian CEOs/VIPS; 
 
• Offer and access to products and services 

on preferential terms (Member to 
Member); 

 
• Publication of news, articles and 

interviews;  
 
• Participation in various Sectorial 

Committees. 



28

Britain Brasil 2019/2020

Desde 1998 prestamos assessoria jurídica, 
oferecendo suporte aos clientes na tomada de 

decisões estratégicas e na condução de seus 
negócios com segurança jurídica, sob os 

pressupostos da ética, pessoalidade e proatividade. 
Nessa perspectiva, estamos preparados para 

assessorar nossos clientes em várias áreas de 
atuação e setores da economia e estruturados para 
atuar em todas as fases do negócio, defendendo os 

interesses e direitos do cliente com soluções 
jurídicas confiáveis, inovadoras e eficientes.

Aroeira Salles Advogados 
www.aroeirasalles.com.br

Novos associados da Britcham Brasil 
Britcham Brasil new members 

Em atividade no mercado local desde 1982, o 
Santander Brasil é o terceiro maior banco 

privado do País por ativos. A instituição está 
presente em todas as regiões do Brasil por 

meio de uma ampla estrutura composta por 
agências, PABs (Postos de Atendimento 

Bancário) e máquinas de autoatendimento, 
além de escritórios regionais, centros de 

tecnologia e unidades culturais.

Banco Santander (Brasil) S.A.  
www.santander.com.br 

Fundado em junho de 2018, o BDE é resultado 
da união dos tributaristas Gustavo Brigagão e 

Roberto Duque Estrada e conta com uma 
equipe de advogados especilizados que  
atuam em diversas áreas da advocacia.

Brigagão, Duque-Estrada Advogados  
www.bdelaw.com.br 

For two decades we have provided support to 
our clients in taking strategic decisions and in 
operating their business with legal certainty, 
having as our core values ethics, personalized 
service and proactivity. 
Our extensive experience means that we are 
able to assist our clients in various areas of 
practice and sectors of the economy and in all 
phases of their business operations, providing 
legal solutions that are reliable, innovative 
and efficient. 

Santander Brazil has been doing business 
locally since 1982 and is Brazil’s third 
largest private bank by assets. The bank 
offers retail banking services nationwide 
through a mix of branches, PABs (Bank 
Service Outlets) and self‐service ATMs,  
in addition to its regional offices, 
technology centers and cultural units.

Founded in June 2018, DBE was created   
by tax specialists Gustavo Brigagão and 
Roberto Duque Estrada. The firm has a 
team of legal experts with practices           
in many areas of the law.
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CDE Global is from Northern Ireland 
and a global leader in wet mineral 
processing solutions, delivering turn 
key projects in over 90 countries and 
30 plants currently operating in 
South America.

CDE Global  
www.cdeglobal.com

UNICURITIBA’s vision is to stand   
out from the crowd by focusing     
on Education excellence. The 
educational principles it has 
adopted to achieve this underscore 
are the importance of its students, 
teaching, research, extension, 
training for its administrative and 
teaching staff, investment in new 
technologies and building strong 
ties with the job market.

Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA  
www.unicuritiba.edu.br

A CDE Global é uma empresa da 
Irlanda do Norte, líder mundial em 

soluções para processamento mineral 
em via úmida, entregando projetos 

turn key em mais de 90 países e já com 
mais de 30 plantas em operação na 

América do Sul.

O UNICURTIBA tem como visão de 
futuro ser reconhecido como 
diferencial no mercado, pela 

excelência na Educação. Para tanto, 
adota como princípios educativos: 

valorizar o aluno, o ensino, a pesquisa, 
a extensão, a capacitação de seu 
pessoal técnico‐administrativo e 

docente, a atualização e o emprego de 
novas tecnologias e a aproximação 

com o mercado de trabalho.

A CBIE Advisory é uma empresa com 
propósito de gerar valor a seus clientes de 

maneira diferenciada com base na experência 
acumulada de seus sócios nos setores 

elétrico, óleo & gás e saneamento.

CBIE Advisory  
www.cbie.com.br 

CBIE Advisory’s mission is to create 
value for its clients based on its 
partners’ cumulative experience in 
the power, oil & gas and sanitation 
sectors.
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Fundado em 1995 em Curitiba‐Paraná, o escritório 
Marins Bertoldi Advogados oferece serviços 
jurídicos de excelência a partir de Curitiba e 

Cascavel, contando com rede de correspondentes e 
parceiros no Brasil e no exterior. Suas principais 

áreas de atuação são o Direito Corporativo, o 
Tributário e o Trabalhista, com especial destaque à 

atuação contenciosa nos Tribunais do Paraná e à 
atuação consultiva em M&A, sucessões, 

governança corporativa e planejamentos 
tributários nacionais e internacionais. Atua em 

segmentos como: agronegócio, cadeia automotiva, 
comércio exterior, construção civil, cooperativas, 

educação, energias, negócios de impacto, 
telecomunicações, transporte, tecnologia da 

informação e varejo.

Marins Bertoldi Advogados  
www.marinsbertoldi.com.br 

Founded in Curitiba‐Paraná in 1995, the 
Marins Bertoldi law firm offers outstanding 
legal services out of its offices in Curitiba 
and Cascavel and has a network of partners 
and support services in Brazil and abroad. 
The firm focuses mainly on Corporate, Tax 
and Labor Law and has extensive litigation 
experience in the Paraná courts and a 
robust background in M&A, successions, 
corporate governance and national and 
international tax planning. Clients come 
from a variety of industries, including 
agribusiness, automotive, exports, civil 
construction, cooperatives, education, 
energy, impact businesses, telecoms, 
transport, IT and retail.

LB Partner provides foreign Exchange 
services and it is licensed by the Central 
Bank. It also provides investment 
consultancy and international 
intermediation services.

LB Partner  
www.lb-partner.com 

A LB Partner presta serviços de 
correspondente cambial, sendo licenciada 

pelo Banco Central. Além disso, presta 
serviços de consultoria em investimentos e 

intermediações internacionais.

DBA was created in 2000 to provide 
consultancy services and legal advice to 
companies and individuals, helping them 
protect their rights and develop their 
businesses. The firm takes a preventive and 
business‐oriented approach but also offers 
litigation services. The firm thereby offers 
its clients a firm legal and technical basis  
for new business ventures focusing on 
conciliation and innovative solutions. For 
many years, DBA has been offering effective 
and transparent services and is recognized 
in the legal industry for its efficiency.

DBA Advocacia & Consultoria  
www.dbaadvocacia.com.br 

O escritório foi constituído no ano 2000 para 
atuar na assessoria e consultoria jurídica de 

empresas e pessoas físicas, na proteção de seus 
direitos e no desenvolvimento de seus negócios. 

Atua de forma preventiva e negocial e também 
no contencioso, buscando oferecer segurança 

jurídica e técnica na formação de negócios e na 
proteção de direitos, sempre incentivando 

acordos e soluções diferenciadas. O escritório 
DBA Advocacia vem atuando com eficiência e 

transparência ao longo dos anos, e de maneira 
gradativa, consolidando uma posição no 

mercado da advocacia de forma eficiente na 
prestação de serviços jurídicos.
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O Mota Advogados é um escritório de advocacia‐
boutique, dedicado ao direito empresarial, 

especializado em direito societário, fusões e 
aquisições, petróleo e gás, energia e 

infraestrutura. O escritório atua com equipe de 
especialistas com rigorosa formação técnica e 

ampla experiência, prontos a prestar apoio jurídico 
a operações, das mais simples às mais complexas, 
e apresentar soluções para as diferentes questões 
demandadas pelos clientes. Nosso diferencial está 

fundamentado na especialização, no 
conhecimento técnico e na dedicação ao 

relacionamento com o cliente. Somos referência 
no mercado de petróleo e gás e conhecemos o 

funcionamento do ambiente empresarial, o que 
nos permite apresentar ferramentas legais 

eficientes às necessidades de nossos clientes.

Mota Advogados  
www.mlaw.com.br

Phare Global Markets foi fundada em 2007 como uma 
boutique de serviços profissionais especializada na 
intermediaçaõ de negoćios complexos business to 

business (B2B). Somos lid́eres no Brasil e na América 
Latina em auxiliar empresas estrangeiras e recém‐

chegadas ao Brasil a expandirem seus negócios, 
entenderem o ambiente de negócios e a se 

estabelecerem no mercado nacional de  
forma definitiva e perene.

Phare Global Markets  
www.phareglobal.com 

Nossa missão é auxiliar as pessoas a investirem melhor 
em aplicações financeiras e previdências, oferecendo a 

solução ideal para cada investidor de forma simples e 
sem custo. Somos um time de profissionais private na XP 

Investimentos com foco na excelência e atendimento. 
Com 10 anos de mercado, será um prazer lhe atender.

Rentável Investimentos AAI Ltda.  
www.rentavelinvestimentos.com.br 

Mota Advogados is a boutique law firm 
dedicated to business law, with a high level of 
expertise in corporate, mergers and acquisitions 
(M&A), Oil&Gas, Energy and Infrastructure.  
The firm has a team of specialists with rigorous 
technical training and extensive experience who 
are ready to present solutions to the many and 
varied issues brought by clients and provide 
legal support in transactions, however simple  
or complex. The firm’s differential is its high 
degree of specialisation, technical knowledge 
and focus on its relationship with the client.  
We set the standard for the Oil&Gas market  
and we have an in‐depth understanding of  
the business environment, allowing us to 
provide efficient legal mechanisms tailored  
to our clients’ requirements.

Phare Global Markets was created in 2007 as a 
boutique professional services firm specializing in 
complex business to business (B2B) transactions. 
We are one of the leading advisors to foreign 
companies operating in Brazil and Latin America  
and for companies newly arrived in Brazil, helping 
them to expand their businesses, understand the 
local business environment and establish a 
sustainable foothold on the local market.

Our mission is to help people make better financial and 
pension investment choices, offering each investor a tailored 
solution at zero cost. We are a team of private investment 
experts working at XP Investimentos focused on providing 
service excellence and outstanding customer service. We 
have 10 years’ experience and look forward to assisting you.
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A South Atlantic Solutions faz algo inovador no 
Brasil: juntar forças entre o setor privado e a 

academia, oferecendo consultoria e serviços a 
empresas e investidores estrangeiros que desejam 

operar com sucesso no Brasil. Para tanto, 
montamos uma equipe com alguns dos melhores 

cientistas políticos e economistas do país, como 
Mauricio Santoro (UERJ, Columbia University, 
FIRJAN), Ernani Torres (UFRJ, BNDES) e Paulo 

Fonseca Velasco (UERJ, CEBRI). Nossos serviços 
incluem análise de risco político, “stakeholder 

mapping”, “Brazil onboarding”, serviços jurídicos e 
contabilidade, além das palestras sobre as 

condições econômicas e políticas do país que 
damos em diversas instituições.

South Atlantic Solutions  
www.southatlanticsolutions.com.br 

South Atlantic Solutions does something new in 
Brazil: bridge the gap between the private sector 
and academia, offering consulting and services for 
foreign enterprises and investors who seek to 
successfully operate in Brazil. As such, we have 
put together a team of some of the best political 
scientists and economists in the country, such as 
Mauricio Santoro (UERJ, Columbia University, 
FIRJAN), Ernani Torres (UFRJ, BNDES) and Paulo 
Fonseca Velasco (UERJ, CEBRI). Our services 
include political risk analysis, stakeholder 
mapping, Brazil onboarding, legal services and 
accounting, along with the frequent lectures      
on the state of the economy and the political 
environment at several institutions.

Trabalhando com atendimento personalizado e 
proximidade dos sócios principais com os clientes, 
a Siano & Martins Advogados Associados oferece 

advocacia especializada, atual e dinâmica em 
Direito Marítimo. Através da seleção criteriosa de 

clientes e causas a serem patrocinadas, o escritório 
atua com integral envolvimento de sua equipe nas 

diversas matérias relacionadas ao Direito 
Marítimo, tendo particularmente se especializado 

em grandes acidentes marítimos como 
abalroamento, colisão, incêndio, explosão, 

sobrecarregamento e em poluição por óleo de 
navio, terminais e portos. Com sede no Rio de 

Janeiro e filial em Paranaguá, o escritório está apto 
a atuar em todas as cidades portuárias brasileiras 

(incluindo, mas não se limitando a Rio Grande, 
Porto Alegre, Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, 

São Sebastião, Santos, Itaguaí, Angra dos Reis, 
Fortaleza, Suape, São Luiz e Manaus), 

beneficiando‐se dos conhecimentos náuticos e 
comerciais de seu fundador sênior, o ex‐oficial de 

náutica, advogado e mestre em Direito 
Internacional e Integração Econômica, Luiz 

Roberto Leven Siano, e de sua sócia Fabiana 
Simões Martins, também advogada e mestre em 

Direito Internacional e Integração Econômica, 
ambos pela Universidade do Estado do  

Rio de Janeiro (UERJ).

Siano & Martins Advogados Associados  
www.sianoemartins.com.br 

Siano & Martins Advogados Associados offers 
specialized, updated and dynamic legal 
services in Maritime Law. The firm provides 
tailored services and clients have direct contact 
with our main partners. The firm carefully 
selects its clients and cases and its full team is 
involved various areas of Maritime Law, having 
specialized specifically in major maritime 
accidents involving collisions between vessels 
and between vessels and jetties, grounding, 
overloading, fire, explosion and oil pollution by 
ships, terminals and ports, as well as off‐shore 
activities. With headquarters in Rio de Janeiro 
and a branch office in Paranaguá, the firm 
covers all of Brazil’s port cities (including, but 
not limited to, Rio Grande, Porto Alegre, 
Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, São 
Sebastião, Santos, Itaguaí, Angra dos Reis, 
Fortaleza, Suape, São Luiz and Manaus), 
drawing on the nautical   and commercial 
expertise of its senior founder, Luiz Roberto 
Leven Siano, a former naval officer and lawyer 
who holds a master's degree in International 
Law and Economic Integration, and his partner 
Fabiana Simões Martins, who  is also a lawyer 
and holds a master's degree in International 
Law and Economic Integration, both from the 
State University of Rio de Janeiro (UERJ).
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New Members

• Ana Paula Vitelli 
• Haroldo Huet Bacellar Falcão 
• Nicholas John Burridge 

• Pedro J. Rosolen Jr., MD 
• Rosa Ramos 
• Thiago Mendonça Auzier

Associados Individuais / Individual Members

A Workship do Brasil é uma empresa 
de engenharia naval que fornece 

projetos, sobressalentes e assistência 
técnica nas áreas naval e offshore  

no Brasil há mais de 12 anos. 
Representamos alguns dos maiores 

fabricantes mundiais em algumas 
disciplinas como controle de corrosão 

e bioincrustação através da líder de 
mercado Cathelco Ltd. Ainda ajudamos 

na detecção de fogo e gás com a 
Autronica Fire and Security, também 

líder. Temos vasta experiência técnica 
com engenharia local e estoque de 

sobressalentes para pronta entrega.

WorkShip do Brasil  
www.workship.com.br 

Workship do Brasil is a naval engineering 
company that has been providing design 
services, spare parts and technical advice 
for naval and offshore projects in Brazil for 
over 12 years. We represent some of the 
world’s largest manufactures in several 
areas, such as bioincrustation and corrosion 
control, through market leader Cathelco Ltd. 
We also work with market leader Autronica 
Fire and Security in fire and gas detection. 
We have extensive technical experience,      
a wide range of spare parts available for 
immediate delivery and can provide local 
engineering services.

Oferecemos um serviço completo para 
clientes pessoas físicas e empresas que 
desejam fazer transações e/ou receber 

consultoria sobre o mercado de câmbio 
no Brasil. Nossa equipe multilingue 
pode oferecer suporte aos clientes 

desde a simples abertura de contas até 
a execução. Trabalhamos apenas com 

instituições bancárias regulamentadas 
no Brasil e temos mais de uma  

década de experiência.

VNCFX  
www.vncfx.net 

We offer a complete range of services 
for individual and corporate clients 
who want to do business or who need 
advice on the foreign exchange market 
in Brazil. Our multi‐lingual team can 
offer client support from account 
opening to execution. We only work 
with regulated banking institutions     
in Brazil and have over a decade’s 
experience.
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DBA Advocacia e Consultoria 
www.dbaadvocacia.com.br

Membros por Produtos e Serviços 
Member Products and Services 

 
 
 
 
 

Henry Advogados Associados

Lessa Bastos Advogados 
www.lessabastos.com.br

 
 
 
 
 
 

Castro Barros Advogados 
www.castrobarros.com.br

Cattley Advogados

Aroeira Salles Advogados 
www.aroeirasalles.com.br

Correia da Silva Advogados 
www.correiadasilva.com.br

Kasznar Leonardos Advogados 
www.kasznarleonardos.com

Demarest Advogados 
www.demarest.com.br

Gaia Silva Gaede Advogados 
www.gsga.com.brAdvocacia /  

Law

Machado Meyer Advogados 
www.machadomeyer.com.br

Marins Bertoldi Advogados 
www.marinsbertoldi.com.br

Graça Couto, Sequerra, Levitinas,  
Bicudo, Leal & Abby Advogados 

www.gcouto.com.br
Brigagão, Duque‐Estrada Advogados 

www.bdelaw.com.br

Garcia & Keener Advogados 
www.garciakeener.com.br
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Primos e Primos Advogados 
www.primoseprimos.com.br

Técio Lins e Silva, Ilídio Moura  
& Advogados Associados 

www.linsesilva.adv.br

 
 
 
 
 
 

TozziniFreire Advogados 
www.tozzinifreire.com.br

Ulhôa Canto Advogados 
www.ulhoacanto.com.br

HSBC Brasil S/A. ‐ Banco de Investimento 
www.hsbc.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A. 
www.santander.com.br

Bancos e Serviços Financeiros /  
Banking

Membros por Produtos e Serviços 
Member Products and Services

Mourão Campos Sociedade de Advogados 
www.mouraocampos.com.br

Boxer do Brasil Ltda. 
www.boxernet.net 

Diageo Brasil Ltda. 
www.diageo.com 

Alimentos & Bebidas /  
Food & Beverages

Pinheiro Neto Advogados 
www.pinheironeto.com.br

Montgomery Sociedade de Advogados  
www.montgomery.adv.br

LB Partner 
www.lb‐partner.com

Mota Advogados 
www.mlaw.com

Siano & Martins Advogados 
www.sianoemartins.com.br

Standard Chartered Bank (Brasil) S.A. 
www.sc.com

Rentável XP Investimentos 
www.rentavelinvestimentos.com.br

VCNFX 
www.vncfx.net
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TRADIMPEX Importação Exportação Ltda. 
www.tradimpex.com.br

Comércio Exterior /  
International Trade

DS Language Consultants 
www.dslc.com.br

Fundação Anglo Brasileira de Educação  
e Cultura de São Paulo (St. Paul’s School) 

www.stpauls.br

 
 
 
 
 
 

The British School, Rio de Janeiro 
(Associação Britânica de Educação) 

www.britishschool.g12.br

PowerTalk Brazil 
www.powertalk.com.br

Consulado Geral da Nova Zelândia ‐ NZTE 
www.nzte.govt.nz

Draxos Consultoria e Gestão Ambiental 
www.draxos.com

Consultoria Ambiental / 
Environmental Consultancy

Educação e Treinamento / 
Education and Training

Associação Conselho Britânico 
www.britishcouncil.org.br 

Embalagens Plásticas / 
Plastic Packaging

Plimax Indústria de Embalagens Plásticas 
www.plimax.com.br

 
 
 
 
 
 

Associação Cultura Inglesa ‐ SP 
www.culturainglesasp.com.br

The University of Manchester  
www.manchesterbusinessschool.com.br 

St. Nicholas Anglo Brasileira de Educação 
www.stnicholas.com.br

Unilever Brasil Ltda. 
www.unilever.com.br

Bens de Consumo /  
Consumer Goods

Centro Universitário Curitiba ‐ UNICURITIBA 
www.unicuritiba.edu.br

South Atlantic Solutions 
www.southatlanticsolutions.com.br



37

Membros por Produtos e Serviços 
Member Products and Services

Engenharia / 
Engineering

GKN do Brasil Ltda. 
www.gkndriveline.com

Rolls‐Royce Brasil Ltda. 
www.rolls‐royce.com

Etanol, Petróleo & Gás / 
Ethanol, Oil & Gas

Workship do Brasil 
www.workship.com.br

BP Biocombustíveis 
www.bp.com.br

Conselho Britânico de Energia ‐ The EIC 
www.the‐eic.com

Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda. 
www.premier‐oil.com

Shell Brasil Petróleo Ltda. 
www.shell.com.br

Subsea 7 do Brasil 
www.subsea7.com

Mineração / 
Mining & Metals

MMD Mineral Sizing (South America) Ltda. 
www.mmdsizers.com

Serabi Mineração S/A 
www.serabigold.com

Swift Technical Serviços Técnicos Especializados Ltda. 
www.airswift.com

Recursos Humanos / 
Human Resources

Economist Intelligence Unit 
www.eiu.com

Publicações e Análises /  
Publications & Analysis

CBIE Advisory 
www.cbie.com.br

Helenium Services 
Desenvolvimento de Projetos Renováveis 

www.helenserv.com
CDE do Brasil 

www.cdeglobal.com

AstraZeneca do Brasil Ltda. 
www.astrazeneca.com.br

Saúde & Farmácia / 
Health & Pharmaceutical
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Mesclar ‐ Administração de Pacientes Domiciliares 
www.mesclar.net

Halma Saúde e Óptica do Brasil ‐ IED Ltda. 
www.halma.com.br

Interim Home Care 
www.interimhomecare.com.br

IPCT ‐ Instituto de Pesquisa com Células‐Tronco 
www.celulastroncors.org.br

Segurança / 
Security

G4S 
www.br.g4s.com

JLT Brasil Holdings Participações Ltda. 
www.brasil.jlt.com 

Lloyd’s Escritório de Representação no Brasil Ltda. 
www.lloyds.com

Seguros e Resseguros / 
Insurance & Reinsurance

Serviços Profissionais / 
Professional Services

 
 
 
 
 
 

Adail Costa Assessoria Contábil 
www.adailcosta.com

Control Risks do Brasil Ltda. 
www.controlrisks.com

 
 
 
 
 

BDO RCS Auditores Independentes 
Sociedade Simples 

www.bdobrazil.com.br

KPMG Auditores Independentes 
www.kpmg.com.br

 
 
 
 
 
 

Datamark Ltda. 
www.datamark.com.br

Domingues e Pinho Contadores Ltda. 
www.dpc.com.br

LightSaber 
Consultoria Empresarial 
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Membros por Produtos e Serviços 
Member Products and Services

Phare Global Market 
www.phareglobal.com

Mohr‐Bell Business Planning Ltda. 
www.mohr‐bell.com

Sidera Consult ‐ Market Access & Expansion 
www.sideraconsult.com

Tabaco / 
Tobacco

 
 
 
 
 

Souza Cruz LTDA 
www.souzacruz.com.br

Micro Focus 
www.microfocus.com.br

Sage Brasil Software S/A 
www.sage.com.br 

Tecnologia da Informação - TI /  
I nformation Technology - IT

Prise Consultoria em Gestão 
www.prise.com.br

Fastrad Traduções Ltda. 
www.fastrad.com.br 

Traduções e Interpretações /  
Translation & Language Services
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Associados 
Individuais 
 
Individual Members

• Abel da Silva Leitão 

• Aloísio Moisés Andrade 

•  Ana Paula Vitelli 

• Carlos Alberto Lenz Cesar Protasio 

• Christopher J. O. Freeman 

• David John Richardson 

• Felipe Valente Maluly 

• Haroldo Huet Bacellar Falcão 

• Joanna (Jo) Crellin 

• Luiz Eduardo Arena Alvarez 

• Marcelo Nascimento Reis 

• Newton F. G. Freire 

• Nicholas John Burridge 

• Paula Santos de Abreu 

• Paulo Roberio Tavora Pinho 

• Pedro J. Rosolen Jr., MD 

• Phillip Krinker 

• Richard David Taylor 

•  Rosa Ramos 

• Simon Wood 

• Thiago Mendonça Auzier 

• Vijay Rangarajan 

• Volkhart Hanewald 

• William Joseph Ballantyne 

• Wlamir Chagas Martins 
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Cultura Inglesa recebe da Britcham o 

Prêmio Projeto Social do Ano 2019 
Durante agradável jantar de fim de ano 
promovido pela Britcham no Centro 
Brasileiro Britânico em São Paulo no dia 
4 de dezembro de 2019, ocasião que 
contou com o Embaixador de Sua 
Majestade Britânica no Brasil, Sr. Vijay 
Rangarajan, como convidado de honra, 
o Presidente da Britcham São Paulo, 
Rodrigo Correia da Silva, anunciou aos 
mais de 100 convidados presentes a 
entrega do Prêmio Projeto Social do 
Ano à Associação Cultura Inglesa – São 
Paulo, em reconhecimento ao brilhante 
projeto da instituição na Comunidade 
de Paraisópolis em São Paulo. A unidade 
da Cultura Inglesa em Paraisópolis 
possui os mesmos padrões de qualidade 
e atendimento das demais unidades da 
instituição, disponibilizando ensino de 
inglês para até 1000 alunos de forma 
100% gratuita, voltado apenas para 
moradores da Comunidade. Nos 
discursos de agradecimento pelo 
reconhecimento da Britcham à iniciativa 
como Projeto Social do Ano, Thomas 
Simmonds, Presidente da Associação 

Cultura Inglesa, seguido de Derek 
Barnes, então presidente da instituição 
quando do início do projeto, e Ana Silvia 
Puppim, Gerente da Unidade de 
Paraisópolis, transmitiram aos 
convidados palavras emocionantes 
sobre a iniciativa e as experiências e 
resultados vividos desde a inauguração 
em 2019. Ficou muito claro que o 
projeto traz grande orgulho à Cultura 
Inglesa, orgulho que contagiou todos os 
representantes da comunidade 
britânica de negócios presentes ao 
jantar, que aplaudiram de pé a 
premiação. Parabéns, Cultura Inglesa, e 
obrigado por levar conhecimento e 
alimentar sonhos e esperança na 
Comunidade de Paraisópolis! 
 
Cultura Inglesa receives Britcham’s 

2019 Social Project of the Year Award 
During a pleasant end of the year 
dinner that Britcham organised at the 
British Brazilian Centre in São Paulo on 
December 4th, 2019, which was 
attended by Her Majesty’s British 
Ambassador to Brazil, Mr. Vijay 
Rangarajan, who was the guest of 
honour, Rodrigo Correia da Silva, 
President of Britcham São Paulo, 
announced that the Associação Cultura 
Inglesa – São Paulo had won the 2019 
Social Project of the Year Award, 

recognising its amazing project in the 
Paraisópolis Community in São Paulo. 
The Cultura Inglesa unit in Paraisópolis 
provides the same level of quality and 
customer service as its other units, 
teaching English to up to 1000 
Community residents completely free of 
charge. Thanking Britcham for 
recognising the initiative with its Social 
Project of the Year Award, Thomas 
Simmonds, President of Cultura Inglesa, 
Derek Barnes, the institutions president 
when the project first began, and Ana 
Silvia Puppim, Paraisópolis Unit 
Manager, presented the initiative and 
talked about the unit’s experiences and 
results since it was opened in 2019 to 
the guests attending the dinner. It was 
clear that Cultura Inglesa is very proud 
of the project, as were all 
representatives of the British business 
community attending the dinner, who 
stood to applaud the award. 
Congratulations Cultura Inglesa and 
thank you for bringing knowledge and 
supporting the hopes and dreams of  
the Paraisópolis Community!  

Foco nos 
Associados Britcham 

Focus on Britcham Members

Associação 
Cultura  
Inglesa - SP 

www.culturainglesasp.com.br 



 
 
 
Destaque de 2019 
Em 2019, a BDO Brazil, subsidiária brasi‐
leira da gigante internacional de auditoria 
e consultoria, se tornou o primeiro cliente 
na América Latina do RelativityOne, versão 
na nuvem da plataforma de e‐discovery da 
Relativity. Com esta novidade, a BDO Bra‐
zil, associada da Britcham, dispõe de solu‐
ção que faz pesquisas de documentos e 
e‐mails durante a fase preliminar de um 
processo judicial, o que no jargão da área 
se chama de “discovery”. Desta forma, os 
clientes da BDO no Brasil já podem fazer 

eles mesmos o upload de documentos e 
ter o controle total do processamento 
dentro da nuvem Azure da Microsoft. 
Assim, a migração para uma solução em 
nuvem permite uma escalabilidade signifi‐
cativa, facilitando o atendimento a clientes 
de todos os portes. 
É a inovação a serviço dos negócios jurídi‐
cos no Brasil! 
 
2019 Highlight 
In 2019, BDO Brazil, the Brazilian 
subsidiary of the giant international 
audit and consultancy firm, became     
the first Latin American client of 
RelativityOne, a cloud version of 

Relativity’s e‐discovery platform.  
As a result, BDO Brazil, a Britcham 
member, will have access to a solution 
that researches documents and emails 
during the preliminary phase of a lawsuit, 
known in legal circles as “discovery”.   
This means BDO’s Brazilian clients can 
now upload their own documents and 
have full control of how they are 
processed in the Microsoft Azure cloud. 
Migrating to a cloud solution offers 
significant scalability and makes it    
easier to serve clients of all sizes. 
This is innovation at work for Brazil’s 
legal industry!

Foco nos Associados Britcham 
Focus on Britcham Members
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AstraZeneca e Governo de São Paulo  

firmam acordo em benefício do Hospital 

das Clínicas 
Durante viagem oficial do Governador do 
Estado de São Paulo, João Doria, à Ingla‐
terra em julho de 2019, a AstraZeneca, as‐
sociada da Câmara Britânica no Brasil, 
firmou uma parceria com o governo do Es‐
tado que prevê cooperação para desenvol‐
vimento tecnológico e científico. 
Após uma rodada de encontros com diver‐
sos investidores, em visita à sede da em‐
presa em Cambridge o governador firmou 
acordo com a AstraZeneca, uma das maio‐
res farmacêuticas do mundo, que deve 
trazer diversos benefícios ao Hospital das 
Clínicas de São Paulo. Além de colaborar 
com conhecimento científico para aprimo‐
ramento dos protocolos de tratamento no 
maior complexo hospitalar da América La‐
tina, a empresa irá ceder tecnologia, esti‐
mulando a implantação de processos 

inovadores. A iniciativa da empresa que já 
foi implantada em outros hospitais em di‐
versas partes do mundo, é uma tendência 
e agora também beneficiará o Hospital das 
Clinicas de São Paulo trazendo tecnologia 
e inovação. Após a visita ao Reino Unido, 
Doria ressaltou a importância da parceria 
no portal do Governo na internet: “Com 
esse acordo, pretendemos levar o Hospital 
das Clínicas a ser reconhecido como um 
hospital 4.0, ou seja, um hospital digital, 
que usa a tecnologia de ponta para salvar 
vidas e aliviar o sofrimento dos pacientes 
durante os tratamentos”. 
Very well done, AstraZeneca! 
 
AstraZeneca and the Government  

of São Paulo signed agreement  

supporting the Hospital das Clínicas 
During an official trip to England in July 
2019 by João Doria, the Governor of the 
State of São Paulo, AstraZeneca, a British 
Chamber member in Brazil, signed a 
partnership with the State government to 
cooperate on technological and scientific 
development. After a round of meetings 
with a number of investors, the governor 

signed the agreement with AstraZeneca, 
one of the world’s largest pharmaceutical 
companies, during a visit to the company’s 
headquarters in Cambridge. The 
agreement will benefit the Hospital das 
Clínicas in São Paulo. In addition to 
supporting scientific knowledge in order to 
improve treatment protocols at Latin 
America’s largest hospital complex, the 
company will also provide technology, 
encouraging the adoption of innovative 
procedures. The company's initiative has 
already been implemented at other 
hospitals around the world and will now 
benefit the Hospital das Clínicas in São 
Paulo, bringing technology and innovation. 
After visiting the United Kingdom, Doria 
highlighted the importance of this 
partnership on the Government’s website: 
“As a result of this agreement, we want 
people to recognise the Hospital das 
Clínicas as a 4.0 hospital, in other words     
a digital hospital, which uses cutting‐edge 
technology to save lives and relieve patient 
suffering while they are being treated”. 
Very well done, AstraZeneca! 

AstraZeneca 
do Brasil 
Ltda.

www.astrazeneca.com.br

BDO Brazil

www.bdobrazil.com.br 
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Iniciativa para aumentar produção de 

biocombustíveis no Brasil 

Em julho de 2019, a BP, associada da Brit‐
cham Brasil, anunciou o reforço de sua 
atuação no mercado de biocombustíveis 
por meio de uma joint venture criada no 
Brasil, a BP Bunge Bioenergia, em parce‐
ria com a Bunge. Cada empresa possui 
metade dos negócios da BP Bunge Bio‐
energia, cujo objetivo é o de aproveitar o 
boom de biocombustíveis no país. A nova 
empresa possui foco na produção de eta‐
nol da cana‐de‐açúcar, um setor no qual 
o Brasil é o maior produtor mundial. Com 

11 unidades de produção, a empresa gera 
eletricidade graças à biomassa produzida 
com resíduos da cana. O acordo aumenta 
em mais de 50% a atividade de biocom‐
bustíveis da BP no Brasil, “tornando mais 
verde” a imagem da empresa em um mo‐
mento em que muitos governos querem 
limitar emissões de gases causadores do 
efeito estufa. 
Boa sorte, BP Bunge Bioenergia! 
 
Initiative to increase biofuel  

production in Brazil 

BP, a Britcham member, announced in 
July 2019 that it was increasing its focus 
on the biofuels market by partnering with 
Bunge to create a joint venture in Brazil, 

called BP Bunge Bioenergia. Each 
company will own half of BP Bunge 
Bioenergia's business, which is intended 
to leverage the Brazilian biofuel boom. 
The new company will focus on making 
sugarcane ethanol in an industry where 
Brazil is already the world’s largest 
producer. With 11 production units, the 
company also generates electricity from 
biomass, a sugarcane byproduct. The 
agreement will increase BP’s biofuel 
business by 50% in Brazil, making the 
company “greener” at a time when   
many governments are looking to       
limit greenhouse gas emissions. 
Good luck, BP Bunge Bioenergia!

BP

www.bp.com.br 

 

 

 

 

Capacitação e Internacionalização para 

o Ensino Superior 
O British Council no Brasil, lançou em 
junho de 2019, a quarta edição da cha‐
mada Capacitação e Internacionalização 
para o Ensino Superior, parte do pro‐
grama Universidades para o Mundo. Re‐
sultado do trabalho conjunto de diversas 
partes interessadas no Reino Unido e no 
Brasil (DIT, UUKi, Capes, Abruem, Faubai 
e Confap, entre outras), o objetivo do 
programa é fortalecer competências e 
capacidades para a internacionalização 
das universidades brasileiras, baseando‐
se no conhecimento e na experiência 
das instituições de ensino superior do 
Reino Unido nesse campo e com o obje‐
tivo de fortalecer parcerias Reino Unido‐
Brasil através do compartilhamento de 
conhecimento. O financiamento visa for‐

talecer parcerias Reino Unido‐Brasil en‐
quanto auxilia as instituições brasileiras 
de ensino superior a operacionalizar a 
implementação de seus planos de inter‐
nacionalização aprovados pelo Capes 
PrInt. Os resultados esperados incluem: 
ferramentas para monitorar e oferecer 
suporte à implementação de planos de 
internacionalização; intercâmbio de co‐
nhecimentos e práticas entre universida‐
des britânicas e brasileiras no que toca à 
operacionalização e à garantia de quali‐
dade dos planos de internacionalização; 
e vínculos e parcerias mais fortes entre 
as instituições, dando continuidade ao 
trabalho conjunto pela internacionaliza‐
ção. O trabalho conjunto entre as insti‐
tuições de ensino superior britânicas e 
brasileiras deve refletir um alinhamento 
e um interesse claros entre as institui‐
ções, o que pode levar a acordos formais 
e parcerias mais fortes no futuro. 
É o conhecimento em pauta! 
 

Training and Internationalisation  

for Higher Education 
In June 2019, the British Council in Brazil 
launched the fourth edition of its Training 
and Internationalisation for Higher 
Education, part of the Universities for  
the World program. Part of a joint effort 
involving several stakeholders in the UK 
and in Brazil (the DIT, UUKi, Capes, 
Abruem, Faubai and Confap, and others), 
the program’s goal is to boost skills and 
capabilities to help Brazilian universities 
grow internationally, leveraging the 
knowledge and experience of the UK’s 
higher education institutions in this area 
and strengthening UK‐Brazil partnerships 
by sharing knowledge. The finance is 
intended to strengthen UK‐ Brazil 
partnerships and help Brazilian higher 
education institutions put their 
international expansion plans, approved 
by Capes PrInt, into practice. Expected 
outcomes include: tools to monitor and 
support international expansion plans; 

British  
Council 
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British and Brazilian universities 
exchanging knowledge and practices on 
how to put these plans into action and 
guarantee the quality of international 
expansion plans; creating stronger ties 

among the institutions involved, 
continuing joint efforts in international 
expansion. The joint efforts of the British 
and Brazilian higher education 
institutions reflects their clear alignment 

and similarity of interests, which could 
result in formal agreements and stronger 
partnerships at some point in the future. 
This is knowledge at work!

www.britishcouncil.org.br

 
 
 
 
Rumo aos 2 anos de projetos para 

Diversidade e Inclusão – Destaque  

para a iniciativa voltada à  

comunidade LGBTI+ 
O escritório Demarest Advogados, asso‐
ciado da Câmara Britânica, completará 
em abril de 2020 dois anos de vários de 
seus projetos para Diversidade e Inclu‐
são, dentre eles, destaque para o pro‐
jeto “D MAIS”, cujo objetivo é 
estabelecer um espaço de apoio e diá‐
logo com a comunidade LGBTI+. 
A iniciativa foi desenvolvida para valori‐
zar a pluralidade e multiplicar os valores 
do escritório para a sociedade. 
Agora rumo aos dois anos de ações, o 
grupo se consolidou como um impor‐
tante elemento para a realização de 
ações transformadoras, como os patrocí‐
nios ao primeiro casamento igualitário 
realizado pela Prefeitura de São Paulo, 
do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ 
e do lançamento dos Padrões de Con‐
duta para Empresas do movimento ONU 
Livres e Iguais, entre outros. 
No âmbito interno, o Demarest reforçou 
seu posicionamento como uma organi‐
zação aberta, acolhedora, sem precon‐
ceitos e que valoriza seus colaboradores 
em sua diversidade. Entre as ações inter‐
nas estão a divulgação de material de 

conscientização e dos direitos e benefí‐
cios do escritório para casais homoafeti‐
vos, revisão de formulários, 
comunicados internos e sinalização pre‐
dial (plaquinhas dos banheiros) para a 
linguagem inclusiva de gênero, Censo da 
Diversidade, entre outros. 
Ao portal Migalhas em abril de 2019, 
José Diaz, sócio e integrante do Conse‐
lho do escritório, ressaltou que "A igual‐
dade de direitos e tratamento justo para 
a comunidade LGBTI+ é um compro‐
misso permanente do Demarest. Traba‐
lhamos para dar suporte efetivo às 
questões LGBTI+, promovendo a com‐
preensão do tema, planejando, imple‐
mentando e agindo para que nosso 
ambiente de trabalho e nossas relações 
com diferentes públicos sejam abertas, 
acolhedoras, respeitosas e seguras para 
todas as pessoas", completa. 
O D MAIS, em sinergia os outros grupos 
de afinidade do Programa de Diversi‐
dade e Inclusão ‐ D MULHERES (equi‐
dade de gênero) e D RAÍZES (equidade 
racial) – é uma das iniciativas que têm 
contribuído para a promoção de uma 
cultura organizacional respeitosa e inclu‐
siva para que cada colaborador possa se 
expressar de forma autêntica, criativa e 
inovadora, em um ambiente aberto, se‐
guro e colaborativo. O projeto engaja 
seus colaboradores a zelarem pela quali‐
dade das relações humanas dentro e 
fora do trabalho para que cada um com‐

preenda, aceite e valorize a diversidade 
étnico‐racial, de gênero, de idade, de re‐
ligião, de pessoas com deficiência e de 
orientação sexual. 
“Todos os programas e novos projetos 
da área de Recursos Humanos são pen‐
sados para que o nosso colaborador 
tenha uma ótima experiência com o seu 
ambiente de trabalho e encontre propó‐
sito no que faz. O programa de Diversi‐
dade e Inclusão e seus grupos de 
afinidade se tornaram pontos de apoio 
fundamentais para o desenvolvimento 
profissional de nossos talentos e um 
ativo para a marca do Demarest, dá or‐
gulho e tem nos proporcionado reco‐
nhecimentos importantes, como o 
Prêmio WEPs Brasil – Empresas Empode‐
rando Mulheres, entregue pela ONU 
MULHERES; o Selo de Diversidade e Di‐
reitos Humanos, da Prefeitura de São 
Paulo e o ranqueamento do escritório 
entre as empresas Great Place to Work” 
– explicou Carlos Alberto Antonaglia, di‐
retor de Recursos Humanos do escritório. 
Excelente iniciativa! 
 
Approaching the second anniversary for 

its Diversity and Inclusion projects - 

Notably its LGBTI+ community initiative 
In April 2020, Demarest Advogados, a 
Britcham member, will celebrate the 
second anniversary of several of its 
Diversity and Inclusion projects, 
particularly its “D MAIS” project, which is 

Demarest  
Advogados
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intended to build a space offering support 
and dialogue for the LGBTI+ community. 
The initiative was initially created to 
showcase plurality and spread the firm’s 
values throughout society. 
As the project now approaches its second 
anniversary, the group has become an 
important supporter of transformative 
initiatives, among which it has sponsored 
the first same‐sex marriage carried out by 
the São Paulo City Hall, the Forum for 
LGBTI+ Rights and Companies and the 
launch of the UN Free and Equal 
movement’s Global Business Standards, 
among other projects. 
Internally, Demarest has reinforced its 
position as an open and welcoming 
organisation without preconceptions 
which values its staff in all their diversity. 
Internal initiatives include publishing 
material to increase awareness about the 
firm’s rights and benefits for homosexual 
couples, reviewing its forms, internal 
messages and building signage 
(bathroom signs) to use gender inclusive 
language, carrying out a Diversity Census, 
and other activities. 

In April 2019, José Diaz, a firm partner 
and member of the Board, told the 
Migalhas website that “Demarest is 
committed to equal rights and fair 
treatment for the LGBTI+ community.   
We are working to give effective support 
to LGBTI+ issues, helping people 
understand the issue, planning, 
implementing and taking steps so that 
our workplace environment and our 
relationships with our various audiences 
are open, welcoming, respectful and   
safe for everyone”, he said. 
“D MAIS”, alongside other groups linked 
with the Diversity and Inclusion Program 
‐ “D MULHERES” (gender equality) and       
“D RAÍZES” (racial equality) ‐ is one of the 
initiatives that has helped build a cultural 
organisation of respect and inclusiveness, 
ensuring that each member of staff         
is able to express themselves with 
authenticity, creativity and innovation,    
in an open, safe and collaborative 
environment. The project encourages 
staff to be aware of human relationships 
inside and outside the workplace and 
ensure that they each understand, accept 

and value ethnic/racial, gender, age and 
religious diversity and the diversity of  
the disabled and those of all sexual 
orientations. 
“All new Human Resources projects and 
programs are planned so that our staff 
has a great workplace experience and 
find meaning in what they do. The 
Diversity and Inclusion program and 
related groups have become very 
important in supporting professional 
development of all our talent and an 
asset for the Demarest brand; they 
make us proud and have also won 
significant awards, such as the WEPs 
Brazil Award ‐ Companies Empowering 
Women, from UN WOMEN; the Human 
Rights and Diversity Seal from the São 
Paulo City Hall and our ranking as one 
of the Great Places to Work”, said  
Carlos Alberto Antonaglia, the firm’s 
Human Resources director. 
What a great initiative! 

www.demarest.com.br 

 
 
 
Investimentos em nova fábrica no Brasil 
A Diageo, associada da Câmara Britânica, 
irá investir R$ 100 milhões em complexo 
industrial na Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) em empreendimento 
que concentrará fábrica, centro de distri‐
buição e escritórios da Ypióca. 
A empresa que é proprietária da Ypióca  
e de marcas como Johnnie Walker e 
Smirnoff, irá investir em um novo com‐
plexo industrial, em Itaitinga, na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). As 
obras do empreendimento, que está em 
fase inicial de construção, devem gerar 
350 postos de trabalho e entrar em ope‐
ração até o segundo semestre de 2020. 
Com a nova unidade, o Porto do Pecém 
irá receber 75% dos contêineres de bebi‐
das que a empresa importa para o Nor‐
deste. Dessa forma, a multinacional diz 
que Itaitinga será em um dos "mais im‐
portantes hubs logísticos da companhia 
no Brasil". 
Ao Diário do Nordeste em agosto de 
2019, Gregorio Gutiérrez, Presidente da 

Diageo na região Paraguai, Uruguai e 
Brasil, disse que considera a posição da 
nova fábrica como estratégica para a 
companhia. Ela está localizada na BR‐
116, a 25 quilômetros do Centro de For‐
taleza e a 70 quilômetros do Porto do 
Pecém: "É claramente uma oportunidade 
histórica para nós estarmos instalando, 
aqui, esse novo complexo industrial, 
onde a gente vai ter as nossas linhas de 
produção, centro de distribuição e nos‐
sos escritórios comerciais para o Estado 
e para a região Nordeste", disse Gutiér‐
rez durante o lançamento da pedra fun‐

Diageo 
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G4S Brasil anuncia a chegada  

de seu novo CCO 

A G4S, empresa associada da Câmara Bri‐
tânica que possui atuação em mais de 90 
países nos segmentos de proteção pes‐
soal, patrimonial e facilities, anunciou 
em 2019 a chegada de seu novo Chief 
Commercial Officer em sua operação na 
subsidiária brasileira. O executivo Frank 
Luis Ribeiro assume a liderança das áreas 
de vendas, pricing, planejamento, con‐
tratos e Business Intelligence (BI). 
A empresa é reconhecida pelo mercado 
no contexto global como provedora de 
primeira linha em Manned Security Ser‐
vices (Segurança Patrimonial e Pessoal), 
Facility Management (Outsourcing de 

serviços), Corporate Risks Services (Aná‐
lise de Riscos Corporativos) e ainda Elec‐
tronic Security Services (Sistemas 
Eletrônicos de Segurança) como controle 
de acesso e CFTV. 
A integração de serviços e soluções con‐
sultivas são os pilares que norteiam as 
tomadas de decisões da G4S. Além 
disso, a empresa tem adotado estraté‐
gias de expansão regional, crescimento 
dentro dos clientes atuais e redução do 
Total Cost of Ownership (TCO) inerentes 
a todas as ofertas que a empresa ofe‐
rece. O aprimoramento dos contratos 
através de SLA’s também é um foco de 
atuação na gestão do executivo. 
Ao Portal Exame em julho de 2019, 
Frank afirmou que “o foco da G4S no 
mercado brasileiro é ser protagonista 
com relevância e alta capacidade de en‐

trega, atendendo as reais necessidades 
estratégicas, táticas e operacionais dos 
nossos clientes”. Um dos diferenciais re‐
levantes da empresa são as práticas ope‐
racionais alinhadas às regras 
   internacionais de compliance. “Isso ga‐
rante aos nossos clientes uma segurança 
adicional. Temos grandes concorrentes 
nas áreas de segurança e FM, mas nós 
temos a capacidade de integrar todos os 
serviços”, pontua Ribeiro. 
Com 118 anos de mercado, a terceira 
maior operação nas américas e cerca de 
546 mil funcionários, a G4S figura entre 
as organizações privadas de segurança 
mais sólidas no contexto internacional. 
Sucesso à G4S e ao novo CCO! 
 
G4S Brazil announces its new CCO 
G4S, a Britcham member providing 

G4S Brasil 

damental do empreendimento. "Além 
disso, há uma série de fatores (que pesa‐
ram na decisão de investir no Estado), 
como mão de obra, acesso a serviços, 
acesso à rodovia, e tem muitas empresas 
instaladas aqui". 
Além da fabricação dos produtos Ypióca 
e de outras marcas da companhia, a uni‐
dade de Itaitinga será a única no Brasil a 
envasar o uísque escocês Black & White. 
Sucesso no empreendimento, Diageo! 
  
Investing in new Brazil factory 
Diageo, a Britcham member, plans to 
invest R$ 100 million at an industrial 
complex in the Metropolitan Region     
of Fortaleza (MRF) as part of a project 
that will include a Ypióca factory, 
distribution centre and offices. 
The company, which owns Ypióca as 

well as other brands like Johnnie Walker 
and Smirnoff, plans to build a new 
industrial complex in the city of 
Itaitinga, in the Metropolitan Region of 
Fortaleza (MRF). Work on the project, 
which is now under construction, is 
expected to create 350 jobs and be 
completed by the second half of 2020. 
With this new unit, the Port of Pecém 
will handle 75% of the containers full   
of beverages that the company imports 
to the Northeast. The multinational  
says Itaitinga will therefore be “one of 
the company’s most important logistics 
hubs in Brazil”. 
In August 2019, Gregorio Gutiérrez, 
Diageo’s President for Paraguay, 
Uruguay and Brazil, told the Diário do 
Nordeste that the new factory’s location 
is strategic for the company. It is sited 

on the BR‐116, 25 km from the Centre 
of Fortaleza and 70 km from the Port of 
Pecém: “It is clearly a historical 
opportunity for us to build this new 
industrial complex here, where we will 
base our production lines, distribution 
centre and commercial offices for the 
State and the Northeast region”, 
Gutiérrez said while laying the 
cornerstone for the new complex.        
“A number of factors, such as labour, 
accessed services, highway access and 
the fact many other companies are 
based here (were also weighed in our 
decision to invest in the State)”. 
In addition to manufacturing Ypióca and 
other company brands, the Itaitinga unit 
will be the only one in Brazil to bottle 
Black & White Scottish whisky. 
Here’s to your success, Diageo! 
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personal protection, assets and facilities 
services in over 90 countries, announced 
the arrival of its new Chief Commercial 
Officer at its Brazilian subsidiary in 2019. 
Frank Luis Ribeiro will be responsible        
for the sales, pricing, planning, contracts 
and Business Intelligence (BI) areas. 
The company is well‐known globally as       
a first‐rate provider of Manned Security 
Services, Facility Management, Corporate 
Risk Services and Electronic Security 
Services, such as Access Control and CCTV. 
G4S’s business will focus on integrating its 

consultancy services and solutions. The 
company has also decided to expand 
regionally, through organic growth and     
by reducing the Total Cost of Ownership 
(TCO) in all of the company’s offerings.   
The executive will also be responsible      
for improving contracts, through SLA’s. 
In July 2019, Frank told the Exame Portal 
that “G4S wants to be a Brazilian market 
leader with significant delivery capabilities, 
serving our clients’ real strategic, tactical 
and operational requirements”. One of the 
company’s main differentials is the fact 

that its operational practices adhere to 
international compliance rules. “This offers 
our clients additional security. We have big 
competitors in the security and FM areas, 
but we are capable of integrating all of   
our services”, said Ribeiro. 
With 118 years of experience, the third‐
largest operation in the Americas and 
around 546,000 staff, G4S is one of the 
most solid international private security 
organisations. 
We wish G4S and its new CCO  
every success! 

www.br.g4s.com 

www.hsbc.com.br 

 
 
 
HSBC está de volta ao mercado brasileiro 

com foco em atacado 
Após mais de 3 anos da conclusão da 
venda das operações brasileiras de varejo 
para o Bradesco, o HSBC está de volta às 
operações com foco em atacado ‐ 
empréstimos, operações de banco de 
investimentos, tesouraria, comércio 
exterior e serviços para multinacionais e 
grandes empresas. O banco não tem 
planos de remontar uma operação de 
varejo, área em que chegou a ter 5 
milhões de clientes no país. 
Mesmo após a venda, o HSBC não chegou 
a ir embora de vez do país. Nos últimos 
anos, a instituição continuou a atender 
clientes brasileiros em transações fora   
do país e a fazer câmbio e derivativos 
vinculados a operações "offshore".    
Eram os negócios que escapavam  
a um acordo de não competição    
firmado com o Bradesco, que  
vigorou até o fim de 2018. 
Desde meados de 2019, sem essas 

amarras, o banco colocou o pé no 
acelerador e a equipe que restou do 
HSBC pós‐Bradesco, de 80 pessoas, será 
triplicada nos próximos cinco anos. A 
maior parte das contratações será feita 
até o fim de 2020, segundo afirmou 
Alexandre Guião, presidente do banco  
no Brasil, em entrevista concedida ao 
Valor em março de 2019. 
O objetivo do banco é triplicar a receita 
no país num prazo de cinco anos.  
“A intenção é reconquistar nossa posição 
no mercado brasileiro, voltar a ser o 
banco estrangeiro de referência", disse 
Guião  na mesma entrevista ao Valor. 
Sucesso ao HSBC! 
 
HSBC is back in Brazil, focusing on the 

wholesale market 
Just three years after selling its Brazilian 
retail operations to Bradesco, HSBC is 
back in Brazil and focusing on the 
wholesale market ‐ lending, investment 
bank, treasury and foreign trade 
operations and services for 
multinationals and major corporations. 
The bank does not have any plans to 

rebuild its retail arm, which at one point 
had 5 million customers in Brazil. 
HSBC did not completely cut its ties with 
the country, even after the sale. In recent 
years, it has continued to serve Brazilian 
clients involved in offshore transactions, 
offering forex and derivatives services. 
These were the business areas not 
covered by the non‐compete agreement 
signed with Bradesco and which expired 
at the end of 2018. 
Since mid‐2019, the bank has been free 
to grow its business and the remaining 
post‐Bradesco HSBC team of 80 people 
will triple over the next five years. During 
an interview with Valor in March 2019, 
Alexandre Guião, the bank’s president in 
Brazil, said many new team members 
would be hired before the end of 2020. 
The bank’s goal is to triple its Brazilian 
revenues over the next five years.       
“We want to rebuild our position in  
Brazil and be the foremost foreign      
bank on the market”, Guião said      
during the same interview. 
We wish HSBC every success! 

HSBC Brasil 
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Marsh & McLennan completa  

a aquisição da JLT 
A Marsh & McLennan Companies 
completou em abril de 2019 a aquisição 
da Jardine Lloyd Thompson Group plc 
(JLT), consolidando sua posição como  
a mais preeminente empresa de serviços 
profissionais do mundo nas áreas de 
Risco, Estratégia e Pessoas. 
A aquisição consolida a posição de 
liderança da Marsh & McLennan em 
corretagem de seguros e resseguros, 
saúde e aposentadoria, com alcance 
global em mais de 130 países. A Marsh & 
McLennan Companies assessora 95% da 
Fortune 1000® e expandiu 
significativamente sua presença no 
mercado de pequenas e médias 
empresas. A empresa combinada fornece 

consultoria e soluções para a gestão de 
mais de $100 bilhões em prêmios de 
seguros e resseguros em roperty/casualty 
colocados globalmente. 
A JLT leva para a Marsh & McLennan uma 
influência significativa de mais de 10.000 
talentos, fornecendo uma experiência 
mais profunda da indústria em quase 
todas as partes da organização.  
A combinação das empresas criará  
ainda mais oportunidades para os 
colaboradores e para os clientes. 
 
Marsh & McLennan completes  

JLT acquisition 

In April 2019, Marsh & McLennan 
Companies concluded its acquisition       
of Jardine Lloyd Thompson Group plc 
(JLT), consolidating its position as  
the most preeminent professional 
services company in the world in the   
Risk, Strategy and Personnel areas. 
The acquisition consolidates Marsh & 

McLennan's leading position as an 
insurance, reinsurance, health and 
pensions broker, with global coverage in 
over 130 countries. Marsh & McLennan 
Companies advises 95% of the Fortune 
1000® and has significantly expanded its 
portfolio of small and medium‐size 
companies.  
The combined company will offer 
management consultancy and solutions 
to manage over US$100 billion in 
insurance and reinsurance premiums      
in property/casualty, placed globally. 
JLT brings Marsh & McLennan significant 
influence with over 10,000 team 
members who have in‐depth industry 
experience in almost every area of        
the organisation.  
The combined companies will  
create further opportunities for  
staff and customers.  

JLT | Marsh 
& McLennan 

www.jlt.com

 

 

 

 

Pinheiro Neto Advogados inaugura  

escritório no Japão 
As oportunidades de negócios entre Brasil 
e Japão motivaram o escritório de 
advocacia Pinheiro Neto Advogados a 
abrir uma unidade em Tóquio. Após abrir 
escritório em Palo Alto (Califórnia), a 
aposta está em se aproximar das matrizes 
das empresas japonesas para estreitar o 
relacionamento e explorar novas 
oportunidades junto às empresas de 
médio porte. “Atuamos com o mercado 
japonês há quase 50 anos com uma 

demanda crescente de clientes asiáticos, 
o que naturalmente nos fez promover 
esse hub de negócios entre os 
continentes, tornando os processos mais 
fluidos”, comenta Alexandre Bertoldi, 
sócio‐gestor do Pinheiro Neto. O novo 
escritório, que inaugurou em 2020, terá 
como representante a sócia Yuka Ono, 
fluente em japonês e com sólida expertise 
sobre as dinâmicas de trabalho com 
empresas japonesas de todos os portes. 
 
Pinheiro Neto Advogados opens  

Japan office 
Pinheiro Neto Advogados has opened        
a Tokyo office with an eye on business 
opportunities between Brazil and Japan. 

Following the inauguration of its Palo Alto 
office (in California), the law firm is looking 
to build ties with the headquarters of 
Japanese companies and explore new 
opportunities with midsize companies. 
“We have been active in Japan for almost 
50 years with growing demand from Asian 
clients, which naturally encouraged us to 
create this business hub to make these 
processes easier”, said Alexandre Bertoldi, 
managing partner of Pinheiro Neto. 
Partner Yuka Ono, who is fluent in 
Japanese and has solid experience in      
the way that Japanese companies of all 
sizes work, will lead the new office,    
which was opened in 2020.

Pinheiro Neto 
Advogados 

www.pinheironeto.com.br 
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Projetos sociais que inspiram! 
A Sage Foundation, entidade de filantropia 
da Sage, através de um modelo pioneiro 
de responsabilidade social denominado 
“2+2+2”, tem buscado entregar um novo 
padrão de filantropia corporativa, 
apoiando as comunidades e criando im‐
pacto social positivo, compartilhando 
tempo, recursos, conhecimento e tecnolo‐
gia. A entidade vislumbra um mundo onde 
todas as pessoas e comunidades prospe‐
ram, pois vivem em uma situação de esta‐
bilidade econômica e igualdade social. 
Quando as comunidades locais prospe‐
ram, os negócios também prosperam! O 
conceito "2+2+2" consiste basicamente 
em uma soma simples, sendo “2% Tempo” 
– os colaboradores são encorajados a pra‐
ticar 5 dias de voluntariado (em horário de 
trabalho), por ano, nas comunidades em 

que a Sage atua; “2% Fluxo de Caixa” – a 
entidade disponibiliza doações para pro‐
mover oportunidades sociais, econômicas 
e empreendedoras para jovens e setores 
carentes; e “2 Licenças de Produto” ‐ doa‐
ção de 2 licenças de produtos a institui‐
ções, organizações não‐governamentais e 
iniciativas sociais, por meio do programa 
de doação de software. A entidade acu‐
mula orgulhosamente mais de 130 institui‐
ções beneficiadas, mais de 36.000 horas 
de voluntariado e consegue engajar 90% 
dos colaboradores da Sage Brasil!  
Bom trabalho, Sage! 
 
Inspiring social projects! 

The Sage Foundation, the philanthropic 
arm of Sage, is using a pioneering social 
responsibility model called “2+2+2” to 
deliver a new standard of corporate 
philanthropy, supporting communities and 
having a positive social impact while also 
sharing time, resources, knowledge and 

technology. The organization wants to see a 
world where every person and community 
can prosper, through economic stability and 
social equality. When local communities 
prosper, businesses prosper as well!        
The “2+2+2” concept is basically a simple 
arithmetical sum, with “2% Time” ‐ 
employees are encouraged to volunteer 
(during working hours) five days a year in 
communities where Sage operates; “2% 
Cash Flow” ‐ the organisation donates        
to help create social, economic and 
entrepreneurship opportunities for 
youngsters and the underprivileged; and “2 
Product Licenses” ‐ the company donates 
two product licenses to institutions, 
nongovernmental organisations and social 
initiatives through its software donation 
program. The Foundation is proud to have 
helped over 130 institutions with more 
than 36,000 hours volunteered, engaging 
90% of Sage Brazils employees!  
Good work Sage! 

Sage

www.sage.com.br 

 
 
 
 
TozziniFreire celebra um ano do 

ThinkFuture, a primeira iniciativa 

estruturada de inovação de um escritório 

de advocacia full-service no Brasil  
Startups, inteligência artificial, criptografia, 
blockchain, coworkings e fintechs são 
termos já presentes nos mercados globais, 
que, pouco a pouco, foram se 
estabelecendo no Brasil e criando 
tendências em áreas tradicionais como a do 
Direito. Com uma trajetória marcada pelo 
pioneirismo de suas iniciativas, inclusive na 
prestação de serviços jurídicos relacionados 

ao ambiente de tecnologia e 
empreendedorismo por meio da 
cooperação com aceleradoras, fundos de 
capital, universidades, entre outros, 
TozziniFreire comemora um ano do 
ThinkFuture, o primeiro programa 
estruturado de inovação implementado por 
um escritório full‐service no Brasil. Segundo 
Fernando Serec, sócio e CEO de 
TozziniFreire, o ThinkFuture foi 
desenvolvido de acordo com o 
benchmarking de tendências 
internacionais e consolida a prática 
tecnológica do escritório. “TozziniFreire 
continua a caminhar em direção à 
transformação digital do Direito e ao 
futuro da prestação de serviços jurídicos”, 

diz Serec no portal do escritório. O 
escritório mira, com a iniciativa, 
aprofundar seu relacionamento com 
lawtechs para a utilização de tecnologias 
de ponta úteis na prestação de seus 
serviços, ampliar o engajamento de seus 
colaboradores nas ações que envolvem 
tecnologia e manter as iniciativas de 
relacionamento com startups e programas 
de inovação aberta (open innovation).  
É a inovação, cada vez mais, aliando‐se ao 
Direito! 
 
TozziniFreire celebrates one year of 

ThinkFuture, the first structured 

innovation initiative from a full-service 

law firm in Brazil  

TozziniFreire 
Advogados
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Unilever reduzirá pela metade  

uso de plásticos novos 
A Unilever, associada da Câmara Britâ‐
nica e proprietária de marcas como 
Dove, OMO, Seda, Ben & Jerry e Mãe 
Terra, reforçou em 2019 seu compro‐
misso com a redução de plástico em 
todo o seu portfólio para, assim, ajudar a 
criar uma economia circular do material. 
Até 2025, a companhia espera reduzir 
pela metade o uso de plástico virgem, 
eliminando mais de 100 mil toneladas do 
material presente em embalagens, e ace‐
lerar a utilização de plástico reciclado. 
Além disso, a empresa ajudará a coletar 

e processar um número maior de emba‐
lagens plásticas do que o que vende. O 
compromisso assumido pela Unilever vai 
exigir a coleta e processamento de cerca 
de 600 mil toneladas de plástico por ano 
até 2025, o que será feito por meio de 
investimentos e parcerias que melhorem 
a infraestrutura da gestão de resíduos 
nos países nos quais a Unilever opera. 
Iniciativa louvável! 
 
Unilever will reduce useof new  

plastics by half 
In 2019, Unilever, a Britcham member 
and owner of brands including Dove, 
OMO, Seda, Ben & Jerry and Mãe Terra, 
reinforced its commitment to cutting the 
amount of plastics in its portfolio to help 

create a circular economy for the 
material. The company expects to cut  
the use of new plastics by half before 
2025, eliminating over 100,000 tons of 
plastic used in its packaging and 
increasing use of recycled plastics.  
The company will also help collect  
and process more plastic packaging  
than it sells. Unilever's commitment 
means it will collect and process around 
600,000 tons of plastic annually by  
2025, a figure it will achieve through 
investments and partnerships to improve 
waste management infrastructures in  
the countries where Unilever operates.  
A praiseworthy initiative! 

www.unilever.com.br 

Startups, artificial intelligence, encryption, 
block chain, co‐working and fintech are 
global issues that have little by little arrived 
in Brazil, shaking up even traditional areas 
like the Law. TozziniFreire, which has 
always been a pioneering law firm, 
especially in the technology and 
entrepreneurship legal services it provides 
by cooperating with accelerators, capital 
funds, universities and other organisations, 
celebrates one year of ThinkFuture, the 

first structured innovation program 
implemented by a full‐service law firm in 
Brazil. According to Fernando Serec, 
partner and CEO at TozziniFreire, 
ThinkFuture adheres to international 
trends in benchmarking and consolidates 
the firm’s technology practices. 
“TozziniFreire continues in its steady path 
towards digital transformation of the Law 
and the future of legal services”, Serec 
stated on the firm’s website. As part of this 

initiative, the firm wants to expand its 
relationship with lawtechs and use credible 
cutting‐edge technologies to provide its 
services, expand employee engagement 
with technology‐related activities and 
continue efforts to build relationships with 
startups and open innovation programs. 
This is innovation becoming an even  
bigger ally of the Law! 

www.tozzinifreire.com.br 

Unilever
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A Britcham proporciona networking qualificado 
através de eventos, seminários e workshops 
bilaterais e de conteúdo local propostos pelos 
comitês setoriais das filiais, bem como cafés da 
manhã, almoços e jantares com palestrantes 
expressivos dos cenários local e global.

Britcham offers qualified networking through 
bilateral and local content workshops and 
seminars that are proposed by branch 
committees, as well as breakfasts, lunches and 
dinners with speakers who are well‐versed on 
local and global issues.

CADASTRE-SE! 
Assine nossos boletins eletrônicos e fique informado 
sobre os eventos e todas as atividades da Britcham. 
www.britcham.com.br/cadastro

REGISTER NOW! 
Sign up to receive news on events and general 
activities promoted by Britcham.  
www.britcham.com.br/subscribe
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30/05/2019   
Evento para CEOs com 
participação de Henrique 
Meirelles, Secretário da Fazenda 
do Estado de São Paulo 
CEO Event with the participation 
of Henrique Meirelles, Secretary 
of State for Finance of the State 
of Sao Paulo

São Paulo

1

Fotógrafo: Antonio C. Carreiro

Fotos/Photos:  
1 Jo Crellin (Consulado Geral Britânico), 
Cônsul Geral de São Paulo; Rodrigo Correia da 
Silva (Correia da Silva Advogados), Presidente 
da Britcham SP; Henrique Meirelles, Secretário 
da Fazenda do Estado de São Paulo; Sérgio 
Clark, Presidente Nacional da Britcham.  
3 Henrique Meirelles, Secretário da Fazenda 
do Estado de São Paulo; Ana Paula Vitelli (The 
University of Manchester), Presidente do 
Comitê de Capital Humano da Britcham.

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ VHOUSE Faria Lima.

3
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Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

11/06/2019   
4º Congresso de Comércio e 

Investimentos Internacionais - 
Uma Nova Ordem no Reino 

Unido e no Brasil  
4th International Trade and 

Investment Congress - A New 
Order in the United Kingdom 

and in Brazil

São Paulo

2

Foto/Photo:  
2 Gustavo Ribeiro, Coordenador de Acesso a 

Mercados da APEX‐Brasil; Rodrigo Mendes Araújo, 
Chefe da Divisão de Europa I do ITAMARATY; Alex 
Meger de Amorim, Coordenador Geral Substituto 

de Negociações Extrarregionais da SEINT (Ministério 
da Economia); Emily Rees, Diretora da Trade 

Strategies; Lucas Lorini, Chefe de Overseas Direct 
Investment (ODI) & Strategic Accounts LATAC no DIT 

(Governo Britânico); Emily Shirtcliff, Ministra 
Conselheira do Consulado Britânico em São Paulo; 

Helio Gurovitz, Jornalista Internacional (Época, G1 e 
O Estado de S. Paulo); Thomas Fesl (KPMG 

Auditores Independentes), Vice‐Presidente do 
Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais 

da Britcham; Rodrigo Correia da Silva (Correia da 
Silva Advogados), Presidente Britcham São Paulo; 

Vera Thorstensen, Coordenadora do Centro do 
Comércio Global e do Investimento ‐ CCGI/FGV‐SP. 

Patrocínio/Sponsorship: 

Apoio Institucional/Institutional Support: 

Apoio na Divulgação / Promotional Support: 
▪ Correia da Silva Advogados; 

▪ Sidera Consult.

 
▪ Cultura Inglesa; 

▪ DIT; 
▪ G4S; 

 
▪ Souza Cruz; 

▪ VHOUSE. 

 
▪ ABRINSTAL; 

▪ British Society; 
▪ IBEF; 

 
▪ SINDRATAR; 

▪ SINICON. 
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11/06/2019   
Rodada do GBBC - Clube de 
Negócios Britânicos no Brasil  
GBBC Round - British 
Business Club in Brazil

Foto/Photo:  
3 Rodrigo Correia da Silva 
(Correia da Silva Advogados) ‐ 
Presidente da Britcham São Paulo.

3

São Paulo

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ ABRINSTAL;  
▪ British Society;  
▪ IBEF;  
▪ SINDRATAR;  
▪ SINICON.

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa; 
▪ DIT; 
▪ G4S; 
▪ Souza Cruz; 
▪ VHOUSE.
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Fotógrafo: Cayo Vieira

Paraná

Fotos/Photos:  
1 Maurício Maciel, Presidente Interino 

do Comitê de Agronegócios; Gustavo 
Pires, Diretor‐Adjunto da Britcham 

Paraná e Presidente Interino do Comitê 
de Tecnologia; Rafael Nishita; Adriana 

Kanhan; Rodrigo Marques; Monroe 
Olsen, Diretor Regional da Britcham 

Paraná; Sergio Clark, Presidente Nacional 
da Britcham; Adam Patterson, Cônsul 

Honorário Britânico no Paraná. 
4 Marcelo Bertoldi, Sócio de Marins 

Bertoldi Advogados.

11/06/2019   
Lançamento da Britcham 

no Estado do Paraná  
Soft Launch of Britcham 

in the State of Paraná 
 

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ Marins Bertoldi Advogados.

1

4
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57Fotógrafa: Vera Donato

13/06/2019  
Personalidade do Ano 2019 ‒ 
Guilherme Benchimol, CEO e 
Fundador do Grupo XP 
Britcham Personality of the 
Year Award 2019 - Guilherme 
Benchimol, CEO and Founder 
of the XP Group

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Brigagão, Duque‐Estrada Advogados; 
▪ Castro Barros Advogados; 
▪ Marsh | JLT; 
▪ KPMG; 
▪ Pinheiro Neto Advogados; 
▪ Rentável XP Investimentos; 
▪ Souza Cruz.

1

3

Rio de Janeiro

Fotos/Photos:  
1 Simon Wood, Cônsul‐Geral Britânico no 
Rio de Janeiro; Gustavo Brigagão (Brigagão 
Duque‐Estrada Advogados), Presidente da 
Britcham no Rio de Janeiro; Guilherme 
Benchimol, CEO e Fundador do Grupo XP. 
3 Pedro, Danielle e Gustavo Brigagão 
(Brigagão, Duque‐Estrada Advogados), 
Presidente da Britcham no Rio de Janeiro; 
Guilherme Benchimol, CEO e Fundador do 
Grupo XP; Ana Clara Sucolotti. 
4 Mônica e Sergio Clark, Presidente 
Nacional Britcham.4
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Fotógrafo: Leonardo Gali

São Paulo 25/06/2019  
Lançamento do Comitê de 
Economia e Finanças com 
participação de Zeina Latif 

(XP Investimentos) 
Launch of the Economy and 
Finance Committee with the 

participation of Zeina Latif 
(XP Investiments)

Foto/Photo:  
1 Zeina Latif, Economista Chefe da   

XP Investimentos; Daniel Celano, CFA, 
Diretor Presidente da Schroders Brasil; 

Henrique Bredda, Sócio‐fundador e 
Gestor da Alaska Asset; Alan Lutfi 

(Rentável XP Investimentos), 
Presidente do Comitê de Economia      

e Finanças da Britcham.

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa; 

▪ Rentável XP Investimentos.

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ IBEF.

1
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Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

28/06/2019  
Encontro com 
Dr. Eduardo Bim - 
Presidente do IBAMA 
Meeting with 
Dr. Eduardo Bim - 
President of IBAMA

1

São Paulo

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa; 
▪ ERM. 

Foto/Photo:  
1 Dr. Eduardo Bim, Presidente do 
IBAMA; Bianca Antacli (TozziniFreire 
Advogados), Presidente do Comitê 
de Meio Ambiente da Britcham São 
Paulo; Paulo Santos, CEO da ERM.

Apoio na Divulgação/Promotional Support:  
▪ Correia da Silva Advogados; 
▪ DIT; 
▪ TozziniFreire Advogados.
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn60

Rio de Janeiro 08/08/2019  
Almoço-palestra com Luiz 

Eduardo Barata, Diretor-Geral 
da ONS, sobre “O Setor  

Elétrico Brasileiro - Cenário 
Atual e Perspectivas”  

Lunch with Luiz Eduardo 
Barata, Director General of 
ONS, about "The Brazilian 
Electricity Sector - Current 
Scenario and Perspectives” 

Fotos/Photos:  
1 Luiz Barata, Diretor‐Geral da ONS; 

2 Fabio Caldas (LightSaber), Presidente 
do Comitê de Energia Elétrica e 

Renováveis da Britcham no Rio de Janeiro; 
Luiz Barata, Diretor‐Geral da ONS; Simon 

Wood, Cônsul‐Geral Britânico no Rio de 
Janeiro; Sergio Clark, Presidente Nacional 

da Britcham.

1

2
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Fotógrafo: Ronaldo Guimarães 61

Minas Gerais12/08/2019  
Lançamento da Britcham 
no Estado de Minas Gerais  
Soft Launch of Britcham in 
the State of Minas Gerais

1

Foto/Photo:  
1 Simon Wood, Cônsul General 
Britânico no Rio de Janeiro; Sérgio 
Gusmão Suchodolski, Presidente do 
BDMG; Sérgio Clark, Presidente 
Nacional da Britcham; Paulo Brant, 
Vice‐Governador de Minas Gerais; 
Rodrigo Pacheco, Senador por Minas 
Gerais; Alexandre Aroeira Salles, 
Director Regional da Britcham MG.

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ Aroeira Salles Advogados.
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20/08/2019  
Almoço-palestra com José 
Firmo, Presidente do IBP, 
sobre “O setor de O&G na 

visão da sociedade e o que 
temos feito para melhorar 

nossa imagem” 
Lunch with José Firmo, 

President of the IBP, on "The 
O&G sector in the vision of 
society and what we have 

done to improve our image"

Fotos/Photos:  
1 Bruno Marcondes (KPMG), Ex‐

Presidente do Comitê de Óleo e Gás da 
Britcham no Rio de Janeiro; José Firmo, 

Presidente do IBP; Sergio Clark, Presidente 
Nacional da Britcham. 

2 José Firmo, Presidente do IBP.

Rio de Janeiro

1

2

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn
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27/08/2019  
Lições da Liderança e a 
Gestão na Era da Inovação 
Lessons from Leadership 
and Management in the 
Age of Innovation

1

São Paulo

Fotógrafo: Leonardo Gali

Foto/Photo:  
1 David Bunce e Francisco Itzaina, CBE ‐ 
Conselheiros Honorários da Britcham; Ana 
Paula Vitelli (The University of Manchester), 
Presidente do Comitê de Capital Humano da 
Britcham São Paulo; Daniel Motta, CEO e 
Sócio do BMI ‐ Blue Management Institute.

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa; 
▪ The University of Manchester. 
 
 
 
 
 
 
Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ BPW; 
▪ British Society São Paulo; 
▪ IBEF. 
 
 
 
 
 
 
Apoio na divulgação/Promotional Support: 
▪ Correia da Silva Advogados; 
▪ Demarest Advogados ; 
▪ KPMG.  
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

06/09/2019  
Seminário Britcham de 

Arbitragem sobre “Otimização 
do trabalho pericial e reflexos na 
interação de todos os agentes. 

Ainda é possível evoluir?”  
Britcham Arbitration Seminar   

on "Optimization of expert  
work and reflections in the 

interaction of all agents.  
Is it still possible to evolve?"

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ CBMA; 

▪ CAMARB; 
▪ CBAr.

1 Mesa Redonda/Round Table:  
Geovane Martins (Hormingon Hect);      

Gilberto Couri (GACEL Engenharia); Hilton 
Carlos Ferreira Junior (HKA); Ricardo Delarue 

(Systech); Ricardo Salomão (Cronus). 
Moderador: Marcello Guimarães. 

 
2 Mesa Redonda/Round Table: 

Alice Moreira Franco (Ferro, Castro Neves, Daltro 
& Gomide Advogados); Daniel Coelho (Fux 

Advogados); Fabiane Verçosa (Carvalho, Machado 
e Timm Advogados); Fernando Marcondes (L.O. 

Baptista Advogados); Gabriel Costa (Shell); 
Leonardo Toledo da Silva (Toledo Marchetti 

Advogados); Vagner Santos (Petrobras). 
Moderador: Pedro A. Batista Martins.

Rio de Janeiro

1

2
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Fotógrafo: Leonardo Gali

25/09/2019  
Investimentos em 
infraestrutura: privatizações, 
concessões e PPPs no Estado 
de São Paulo e na capital 
Investments in 
infrastructure: privatisations, 
concessions and PPPs  
in the State of São Paulo  
and in the capital

1

São Paulo

Fotos/Photos:  
1 André Luiz Freire, Sócio do Demarest  
Advogados; Leonardo Amaral Castro, Diretor  
de Desenvolvimento da SP Urbanismo;  
Luiz Guilherme Primos (Primos e Primos 
Advogados), Presidente do Comitê Legal, 
Tributário e Regulatório da Britcham SP;  
Rômulo Coutinho (Demarest Advogados),  
Vice‐Presidente do Comitê Legal, Tributário  
e Regulatório da Britcham SP. 
2 Élida Graziane Pinto (Ministério Público  
de Contas do Estado de São Paulo),  
Procuradora, Titular da 2° Procuradoria. 
3 Rômulo Coutinho (Demarest Advogados) ‐ 
Vice‐Presidente do Comitê Legal, Tributário e 
Regulatório da Britcham SP; Claudia Elena 
Bonelli, Sócia do TozziniFreire Advogados; 
Alberto Büll, Sócio do Ulhôa Canto Advogados.

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa. 

2

3

Apoio Institucional/Institutional Support::  
▪ ABCON/SINDCON;  
▪ ABDIB;  
▪ ABEEólica;  
▪ ANEPAC;  
▪ BRASINFRA;  
▪ CBCA;  
▪ DIT ; 
▪ IBDIC;  
▪ SIMEFRE;  
▪ SINICESP.
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

08/10/2019  
Almoço-palestra com Guilherme 

Perdigão, responsável pelo negócio 
de Geração Termelétrica a Gás da 

Shell no Brasil, sobre “Gás e Energia ‒ 
O Projeto Marlim Azul”  

Lunch with Guilherme Perdigão, 
responsible for the Gas 

Thermoelectric Generation business 
at Shell Brazil, on "Gas and Energy ‒ 

The Blue Marlim Project"

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ DIT. 

Foto/Photo:  
1 Guilherme Perdigão, 

responsável pelo negócio de 
Geração Termelétrica a Gás da 
Shell no Brasil; Carlos Peixoto 

(Draxos Ambiental), Presidente do 
Comitê de Óleo & Gás da Britcham 
no Rio de Janeiro; Renato Cordeiro 

(DIT), Vice‐Presidente do Comitê 
de Energia Elétrica e Renováveis 

da Britcham no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro

1
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17/10/2019   
Os desafios na gestão  
de resíduos sólidos e de 
logística reversa no  
Estado de São Paulo 
The challenges in the 
management of solid  
waste and reverse logistics 
in the State of São Paulo1

São Paulo

Foto/Photo:  
1 Bianca Antacli (TozziniFreire 
Advogados), Presidente do Comitê de 
Meio Ambiente da Britcham SP; 
Patricia Iglecias, Presidente da CETESB.

Galeria de Fotos dos Eventos 
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Fotógrafo: Leonardo Gali

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Cultura Inglesa. 

Apoio Institucional/Institutional Support:  
▪ ABAS; 
▪ ABIPET; 
▪ ABIPLA; 
▪ ABLP; 
▪ ABRELPE; 
▪ ABRIG; 
▪ AESAS; 
▪ BPW; 
▪ Conselho Regional de Química; 
▪ Instituto ECOAR; 
▪ Instituto GEA.

Apoio na divulgação/Promotional Support: 
▪ ERM; 
▪ Sidera Consult ; 
▪ TozziniFreire Advogados.  
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

27/11/2019  
Geração Distribuída 

no Brasil  
Energy Distributed 
Generation in Brazil

 Patrocínio/Sponsorship: 
▪ DIT; 

 ▪ Schmidt, Valois, Miranda Ferreira 
& Agel Advogados. 

Foto/Photo:  
1 João Brito, Gerente de 

Desenvolvimento de Negócios da 
Aggreko; Alexei Vivan Sócio do 

Schmidt, Valois, Miranda Ferreira & 
Agel Advogados; Pedro Mateus, Head 

Brazil e CFO da Faro Energy; Sergio 
Clark, Presidente Nacional da Britcham; 

Giovani Vitória Machado, Diretor de 
Economia Energética e Estudos 

Ambientais do EPE; Fabio Caldas 
(LightSaber), Presidente do Comitê de 

Energia Elétrica e Renováveis do Rio de 
Janeiro; Hugo Phillips, Cônsul Geral 

Adjunto do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro

1
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04/12/2019   
Jantar de Fim de Ano 
com o Embaixador 
Britânico no Brasil, 
Vijay Rangarajan  
End of the Year Dinner 
with the British 
Ambassador to Brazil, 
Vijay Rangarajan 1

Galeria de Fotos dos Eventos 
Events Photo Gallery

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ BP; 
▪ Shell Brasil; 
▪ Souza Cruz.

Fotos/Photos:  
1 Vijay Rangarajan, HM Embaixador 
Britânico no Brasil; 
2 Douglas Munro, Diretor Financeiro  
da Cultura Inglesa; Derek Barnes,  
Ex‐Presidente do Conselho da Cultura 
Inglesa; Ana Silvia Puppim, Gerente  
da Unidade de Paraisópolis da  
Cultura Inglesa; Thomas Simmonds, 
Presidente do Conselho da Cultura 
Inglesa; Rodrigo Correia da Silva  
(Correia da Silva Advogados),  
Presidente da Britcham SP. 
3 Sérgio Clark, Presidente  
Nacional da Britcham.

São Paulo

Fotógrafo: Leonardo Gali

2

3

Copatrocínio/Co-sponsorship: 
▪ Primos e Primos Advogados; 
▪ Instituto Premier. 

Prêmio Projeto Social do 
Ano 2019: Cultura Inglesa  
2019 Social Project of the  
Year Award: Cultura Inglesa
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Fotógrafo: Antonio C. Carreiro

2

3

1

Fotos/Photos:  
1 Jo Crellin, Cônsul Geral Britânica em São 

Paulo; Vijay Rangarajan, HM Embaixador 
Britânico no Brasil; Presidente Fernando 

Henrique Cardoso; Sérgio Clark, Presidente 
Nacional da Britcham; Rodrigo Correia da 

Silva (Correia da Silva Advogados), 
Presidente da Britcham SP. 

2 Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
3 Fabrício Soares, Gerente da Britcham SP; 

David Bunce, Conselheiro Honorário da 
Britcham; Vijay Rangarajan, HM Embaixador 

Britânico no Brasil; Presidente Fernando 
Henrique Cardoso; Sérgio Clark, Presidente 

Nacional da Britcham; Ana Paula Vitelli (The 
University of Manchester), Presidente do 
Comitê de Capital Humano da Britcham; 

Mario Lindenhayn, Presidente da BP.

São Paulo 09/12/2019  
Evento para CEOs com 

participação do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso 

CEO Event with the 
participation of Former 

President Fernando 
Henrique Cardoso

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ VHOUSE Faria Lima.






