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PALAVRA DA DIRETORIA
A ABRIG NÃO PARA!!
Em um cenário de “novo normal”, o mundo começa a vivenciar
a possibilidade concreta de sair da Pandemia da Covid-19.
Esse cenário se apresenta com a diversidade de prioridades,
premissas, perspectivas e procedimentos, com destaque para aos
aspectos ambientais, econômicos, sociais e relacionados à saúde,
relações humanas e governança das organizações públicas,
privadas e internacionais.

logística, para a prestação de serviços aos cidadãos e criação de
novos negócios. Além disso, a revista continua com as reflexões
sobre diversidade, desenvolvimento econômico, investimento,
democracia e diálogo na política, com destaque para o conjunto
de artigos que demonstram o protagonismo de Marco Maciel e
inicia algumas reflexões sobre a sucessão nas eleições gerais que
teremos em 2022.

Na atividade de Relações Institucionais e Governamentais,
em especial no Brasil, os principais desafios passarão pela
concretização de sua regulamentação, principalmente na
perspectiva de quanto podemos potencializar o desenvolvimento
econômico advindo deste conjunto de novas características e
formas de negócios no novo mundo.

Adicionalmente, a revista demonstra a atuação capilar da Abrig
nos diversos estados da federação e o incremento do debate
setorial nos Comitês Temáticos, trazendo as ações, exemplos e
práticas positivas da atividade de RIG nos diferentes âmbitos de
atuação. Ainda, destaca a realização do Prêmio Marco Maciel,
que nesta edição teve 39 candidaturas de práticas de Relações
Institucionais e Governamentais que reforçam a importância e
a permeabilidade desta atividade nas organizações públicas e
privadas no Brasil.

Na 13ª Edição de Setembro 2021 da Revista Abrig, o diálogo ético
e detalhado com autoridades públicas, jornalistas, executivos de
empresas e profissionais consolida a visão plural da publicação.
A edição traz a pesquisa deadlock no Congresso Nacional,
sobre a regulamentação de RIG, os desafios psicológicos e
emocionais e as características dessa atividade neste contexto
do “novo normal”. Ademais, dialoga sobre temas relacionados à
sustentabilidade, como crédito de carbono, e questões climáticas
em setores econômicos - como o agronegócio - que serão
discutidos na COP-26, a ser realizada em novembro de 2021.
Complementarmente, amplia a reflexão sobre as tecnologias
da 4ª Revolução Industrial, como o 5G, o e-commerce e a

Adequando-se ao novo mundo de interações e relações tanto
presenciais quanto virtuais, a Revista Abrig inicia agora os estudos
e perspectivas para sua digitalização ampla, a fim de proporcionar
um acesso ainda mais democrático e mantendo o diálogo constante
e tempestivo com a sociedade civil organizada, autoridades
públicas e os profissionais do setor privado e de organizações
internacionais, promovendo a melhoria do exercício da cidadania
para todos os brasileiros. Em breve teremos novidades.
Uma excelente leitura!!
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Ligia Cristina Pimentel
Lígia Rojo Zaparolli
Lucas Martins Rieke
Lucas Ribeiro Sampaio
Luis Henrique Macedo Cidade
Luiz Alberto Costa Marques
Marcelo Alcântara Júnior
Marcelo Alexandre Andrade de Almeida
Marcos Antonio Pereira de Amorim
Marcos Roberto Nassar de Oliveira
Maria Clara Drummond Barbosa Castro
Maria Cláudia Souza
Maria do Socorro Lima Castello Branco
Maria Helena Piquet Carneiro
Maria Joana Silva Cabral Barcellos
Mario Sergio A. da Fonseca
Mauricio Martins de Brito
Mauro Augusto Ponzoni Falsetti
Mauro Jose da Silva
Mauro Pereira Pinto Garcia
Maycoln Campos Barbosa
Pablo Henrique Silva Rezende
Patrícia Almeida de Souza
Paulo Cézar Pereira de Sá
Paulo Manoel Lenz Cesar Protasio
Paulo Roberto da Costa Kramer
Priscilla T Santos
Rafael Viveiros
Raphael Caldas
Raquel Machado Rocha
Renata Domingues da Fonseca Guinesi
Renata Meliga
Ricardo Tomaz de Oliveira
Rodrigo Maciel Santiago Freitas
Rodrigo Otaviano Vilaça
Rômulo Reis do Nascimento
Samuel Juscelino Vilaça
Silvia Regina Costa
Soraya Moreira Araújo
Thereza Giannetti Nelson de Senna Mury
Thiago Henrique Martins
Thulio José Michilini Muniz de Carvalho
Tuller Sales de Lacerda
Walter Luiz de Oliveira Filippetti
William Freire
Wilson Silva Beserra
Yhury Sipauba Carvalho Silva
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ENTREVISTA

NOVO MUNDO

OS DESAFIOS DO
BRASIL NO“NOVO NORMAL“,

ENTREVISTA: DEPUTADO FEDERAL MARCO BERTAIOLLI
Relator da Medida Provisória 1.040, transformada em lei
em 26 de agosto, o Deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP),
defende a realização de mais reformas microeconômicas,
ainda que a agenda seja dominada por grandes – e
necessárias – reformas. Confira os principais trechos
da entrevista:
Como avalia a importância da MP 1.040 dentro do
processo de reformas econômicas no país?
MARCO BERTAIOLLI - Na agenda econômica do país,
há grandes reformas em discussão, como a tributária, a
administrativa e os projetos de privatização. Mas, quase
ou tão importante como essas, estão aquelas mudanças
que trazem um impacto significativo no cotidiano dos
empreendedores. É neste segundo caso que entra a MP do
Ambiente de Negócios.
Na sua avaliação, quais são os principais pontos que
tornam a MP 1.040 tão importante para o país?
MARCO BERTAIOLLI - Há vários pontos importantes
nesta medida. Um que terá grande impacto, por exemplo,
é a diminuição do tempo para abrir uma empresa. Estamos
unificando os CNPJ’s estaduais, municipais e federais em
uma única inscrição. Com isso, será possível abrir uma
empresa em um único dia.
Para o mercado financeiro, por exemplo, instituímos o voto
plural para empresas que forem realizar seu IPO na Bolsa
de Valores. Isso permitirá que o dono da empresa continue
com o controle da companhia, mesmo vendendo mais de

50% das ações. É uma revolução importante, pois
evitará a fuga de IPO’s para o exterior, como vem
ocorrendo recentemente.
Como foi possível construir um texto tão elogiado,
aprovado por unanimidade pela Câmara?
MARCO BERTAIOLLI - No momento em que peguei a
relatoria desta medida, passei a dialogar com todos, sem
exceção. Foram feitas mais de 100 audiências com todos
os setores, um trabalho muito intenso. Além disso, todas
as 252 emendas foram analisadas individualmente, em um
diálogo amplo com todos os partidos.
Cabe dizer que, justamente por isso, a MP deixou de
ser somente uma proposta do Executivo, para se tornar
também uma matéria da Câmara dos Deputados. O que
nos uniu tanto foi essa preocupação com a geração de
empregos e renda, nesse momento crítico de nossa história.
A MP representa um grande avanço para melhorar o
ambiente de negócios. Qual deve ser a prioridade na
agenda econômica daqui para frente?
MARCO BERTAIOLLI - Há grandes reformas em discussão,
mas não devemos descuidar dessas mudanças importantes
e que impactam diretamente o dia a dia das pessoas. Por
isso, criamos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo,
com mais de 200 parlamentares em diálogo constante
com o empresariado. O desafio agora será realizar uma
boa reforma tributária – seja pela unificação de impostos
ou pela alteração no Imposto de Renda, a reforma
administrativa e as privatizações. Essas são as prioridades
mais prementes neste momento.

“Não devemos descuidar das
reformas microeconômicas”
RIG + Políticas Públicas
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NOVO MUNDO

INTEGRALIDADE E IMPACTO DA PANDEMIA
ROBERTA GRUDTNER 1
“E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou
chorar”. Aquarela, Toquinho
A pandemia impactou muito a vida das pessoas.
Medidas para o controle da contaminação por
COVID19, significaram mudanças nos ambientes
de trabalho, educação, atividades de lazer
e assistência em saúde. Novos estressores
geraram verdadeira ameaça à saúde física e
mental. O confinamento desafia o enfrentamento
do estresse. Distanciamento protege a saúde física;
entretanto adiciona prejuízos à mente. Além disso, o
“Fique em Casa” complica o acesso à atenção
em saúde.
O impacto do Covid-19 nos brasileiros foi avaliado em
estudos, através dos quais torna-se possível delinear a
gestão criteriosa dos recursos. Uma pesquisa com amostra
de 3.000 pessoas dos 26 estados brasileiros e DF, com
média de idade de 39,8 anos, mulheres (83%), casadas
(50,6%), graduadas (70,1%) e empregadas (46,7%). Alguns
contraíram o vírus (6,4%) e tinham amigos ou parentes
falecidos (22,7%). Observou-se maior consumo de drogas,
tabaco, medicamentos e alimentos (40,8%), sintomas de
depressão (46,4%), ansiedade (39,7%) e estresse (42,2%).
É preciso destacar que a doença mental carrega um
fardo que prejudica o adequado manejo assistencial. A
estigmatização atrasa a busca de assistência, impede
que sinais e sintomas sejam identificados precocemente
e segrega a necessidade de auxílio especializado. O
preconceito pode ser letal, dificultando o manejo e
diagnóstico precoce. Isso implica cronicidade, quadros
graves de agitação, agressividade, abuso de substâncias
e comportamento suicida. Por isso, a importância do

Setembro Amarelo, organizado nacionalmente pela
Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP e o Conselho
Federal de Medicina – CFM.
O futuro incerto não é novidade. Ao contemplar
“Aquarela”, sua atemporalidade expressa a leveza da
imaginação infantil, criando novos cenários, sem fronteiras,
transformando imprevistos em soluções. A transitoriedade
do tempo e incapacidade de controlar o destino são
certezas que se tentam apagar. O real impacto da pandemia
na saúde mental integral está sendo desenhado. Há linhas,
desenhos e manchas que podem se descolorir. Entretanto,
medidas preventivas associadas a diagnóstico precoce,
acesso a tratamento, reabilitação e continuidade da atenção
em saúde mental integral, são fundamentais para pintar.
Os profissionais de RIG viram suas demandas aumentarem
na área da saúde. Entre emendas, leis, e propostas
legislativas a necessidade desta atividade ficou mais
evidente. Estamos em meio a uma crise de saúde
pública sem precedentes, mas temos uma oportunidade
extraordinária de promover, através da atividade RIG
assuntos e temas relacionados aos desafios para o
desenvolvimento para a área da saúde mental pública no
país, melhorando a defesa e compreensão.

Roberta Grudtner é médica psiquiatra, membra da comissão de prevenção do suicídio da ABP e professora
assistente no Principles and Practice Clinical Research - Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
1
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SAÚDE MENTAL NAS
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E GOVERNAMENTAIS

14

ARTIGO

NOVO MUNDO

O DEADLOCK DA
REGULAMENTAÇÃO
DAS ATIVIDADES DE RIG

CAROLINA VENUTO 1, MANOEL LEONARDO SANTOS2 E BRENO A. H. MARISGUIA3
Desde 1984, tramitam proposições legislativas visando
a regulamentação da atividade de RIG; no entanto, até
hoje não foi possível aprovar uma legislação. O tema tem
permeado as preocupações de vários atores políticos,
como parlamentares, profissionais de RIG e o Poder
Executivo. Apesar disso, um longo — e incômodo —
deadlock permanece. Qual será a razão desse impasse?
Este artigo pretende lançar luz sobre esse problema,
revisando quatro pesquisas realizadas ao longo dos
últimos anos, por diferentes instituições, tanto com
parlamentares quanto com profissionais. Os resultados
mostram uma importante convergência a favor da
regulamentação da atividade, embora ainda haja
algumas divergências e entraves.

CONVERGÊNCIAS
O Gráfico 1 traz os resultados das pesquisas. As colunas
de cor verde escuro referem-se à pesquisa realizada
pela UFMG/IPEA, em 2013, com grupos de interesse
cadastrados na Primeira Secretaria da Câmara dos
Deputados. A colunas em verde claro, feita com
profissionais de RIG filiados à Abrig, foi realizada pela
UFMG/Abrig, em 2016. Essas barras verdes, portanto,
agrupam as opiniões dos profissionais de RIG sobre o tema.
Já as colunas azuis escuras referem-se às opiniões dos
Deputados da 56a Legislatura, em pesquisa realizada pelo
Centro de Estudos Legislativos da UFMG, em 2020. Por
fim, as azuis claras representam as opiniões de deputados
e senadores, em pesquisa mais recente realizada pelo
Congresso em Foco, este ano.

Gráfico 1
Resumo das pesquisas sobre regulamentação do lobby
80,0%
75,6%
67,6%

48,0%

44,0%

15,2%

18,4%
12,9%

8,0%

Concorda

13,9%
9,7%

7,0%

NS/NR

Cad. 1a Sec. da CD (UFMG/IPEA,2013)
Filiados da Abrig (UFMG/Abrig, 2016)
Câmara 56a Leg. (UFMG, 2020)
Cong. Nac. (Abrig /Congresso em Foco, 2021)
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Fontes: Abrig, Congresso em Foco, IPEA
e Centro de Estudos Legislativos/UFMG.

15

ARTIGO

A análise comparada entre todas as pesquisas permitenos afirmar que em todas elas identificam-se posições
mais favoráveis que contrárias à regulamentação,
com diferenças significativas. Portanto, seja entre os
profissionais, seja entre os parlamentares, tudo leva a
crer que há ampla maioria em favor da regulamentação
da atividade. A convergência é notável.
Outro ponto importante é que, entre os parlamentares,
a rejeição à regulamentação não passa de 15,2%. Isso
permite inferir que existe uma possibilidade real de
regulamentação, pois não se identifica contingentes
capazes de vetar um Projeto de Lei. Parece razoável,
assim, acreditar que o risco de rejeição é baixíssimo, o
que projeta um cenário bastante favorável.
Quando são analisados os que preferiram não
responder ou afirmaram não saber, também se
observa situação favorável. Nesse caso, em que pese o
percentual destoante da pesquisa da UFMG realizada
em 2020 (44%), percebe-se que o percentual na
pesquisa do Congresso em Foco, a mais recente, é baixo,
não passando de 13,9%. Esses parlamentares que não
opinaram tampouco se mostraram peremptoriamente
contrários; portanto, possivelmente podem ser
convencidos a apoiar a regulamentação, e não podem
ser vistos como totalmente refratários à ideia.
De forma resumida, o cenário parece ser bastante
otimista à regulamentação da atividade, havendo
espaço, inclusive, para ampliar a maioria favorável. Mas
existem divergências.

DIVERGÊNCIAS
Se, como verificado, observa-se convergência entre
profissionais e law makers quanto à necessidade de
regulamentar a atividade, existe polêmica sobre como
fazê-lo.
Em boa medida, a polêmica está relacionada aos
objetivos perseguidos com a regulamentação. Em uma
simplificação reconhecidamente exagerada, nesse
longo debate podem ser apontadas duas posições. A
primeira defende que a regulamentação do lobby deve
perseguir o objetivo de combate aos atos de corrupção
e tráfico de influência. Já a segunda sustenta que
uma regulamentação da atividade deve promover a
transparência nas relações entre público e privado,
contribuindo para a formulação de políticas públicas e a
promoção de acesso político.
Em boa medida, essas duas visões não são
necessariamente conflitantes, mas alguns pontos de
divergência podem ser encontrados. O impasse se revela
quando se coteja o conteúdo de algumas proposições
legislativas, que divergem das posições defendidas

“Seja entre os profissionais,
seja entre os parlamentares,
tudo leva a crer que há
ampla maioria em favor da
regulamentação da atividade.”
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“O que une os atores relevantes
é maior que aquilo que os
separa; indicando, portanto, a
necessidade de intensificação
do diálogo e coordenação
política para se emplacar a
aprovação da regulamentação.”

pelos profissionais de RIG. Por exemplo, Santos e Cunha
(2015) identificam que algumas dessas proposições
se assemelham à legislação vigente em países com
regulamentação mais forte, como os Estados Unidos e o
Canadá. Regra geral, esse modelo traz elementos como
cadastramento compulsório, declaração dos interesses
representados pelo profissional, exigência de relatório de
atividades e prestação de contas anuais, sanções fortes
para o descumprimento dessas regras, entre outras. Em
boa medida, esse modelo sugere uma regulamentação
ampla, burocrática e de caráter fiscalizador.
Em sentido diferente, os profissionais defendem outro
objetivo para a regulamentação. A Abrig por exemplo,
no seu documento de posicionamento sobre o tema ,
defende: regras claras, transparentes, democráticas e
não burocráticas; seguir as recomendações da OCDE;
regulamentação simples e eficiente, sem perder
de vista a transferência e eficácia; levar em conta a
auto-regulamentação; regular o comportamento das
autoridades públicas e a conduta daqueles que buscam
influenciar suas decisões, entre outras diretrizes.
Em boa medida, pode-se atribuir o impasse a essas
diferentes concepções de regulamentação.
O PODER EXECUTIVO
Um importante ator tem demostrado interesse no
assunto: o Poder Executivo. Quando se recupera a história,
é possível identificar inúmeras iniciativas nesse sentido,
começando em 2008, quando a Controladoria-Geral da
União realizou um denominado Seminário Internacional
sobre Intermediação de Interesses: a Regulamentação
do Lobby no Brasil. Participaram do evento políticos,
especialistas, burocratas e diversos grupos de interesse
dos mais diferentes setores, bem como representantes
de setores importantes do governo, como Ministério da
Justiça, Casa Civil, Advocacia-Geral da União, Senado
Federal, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal
Federal e Procuradoria-Geral da União.
Ainda no âmbito do Executivo, muitas outras iniciativas
podem ser destacadas no sentido de regular a atividade.
Aqui, trata-se de diversos diplomas legais, em forma de

decretos que, embora não sejam exatamente sobre
regulamentação da atividade de RIG, podem ser vistos
como iniciativas correlatas importantes.
Mais recentemente, a CGU divulgou a cooperação com
o governo do Chile para a implantação de um sistema de
registro e controle de reuniões no Brasil, nos moldes do
que foi implantado naquele país em 2014, e vem sendo
avaliado como um caso de sucesso. A lei é bastante
simplicidade e pensada a forma desburocratizada. Os
registros das reuniões, viagens e presentes são bem
detalhados, e estão disponíveis na plataforma infolobby www.infolobby.cl.
O que une é maior do que aquilo que separa
Apesar da polêmica, parlamentares, profissionais de RIG
e o Poder Executivo concordam que a regulamentação
deve ser feita.
Assim, uma última consideração se faz imperativa. De
um lado, se encontram os profissionais de RIG, que têm
como principal prática levar informação qualificada aos
decision makers. São profissionais que possuem, entre
suas habilidades, capacidade técnica, de negociação,
de convencimento e disposição para o diálogo. Do
outro, estão os parlamentares e o governo, e ao que
tudo indica, estes são receptivos à ideia. Tudo leva a
crer que, caso se mobilizem esforços visando uma ação
coordenada, a possibilidade de romper esse longo e
incomodo deadlock é bastante plausível.
O que une os atores relevantes é maior do que aquilo
que os separa; indicando, portanto, a necessidade de
intensificação do diálogo e coordenação política para se
emplacar a aprovação da regulamentação.

Carolina Venuto é
Presidente da Abrig
1
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Manoel Leonardo
Santos é professor
do Departamento
de Ciência Política
(UFMG) e membro
pesquisador do
Centro de Estudos
Legislativos
(UFMG).
2

Breno A. H.
Marisguia é
Doutorando em
Ciência Política
(UFMG) e membro
pesquisador do
Centro de Estudos
Legislativos
(UFMG).
3
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SUSTENTABILIDADE E RIG

GREEN NEW DEAL

COP 26, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
ENTREVISTA: ADRIANA WALTRICK
CEO na SPIC Brasil, empresa que opera a Usina Hidrelétrica São Simão, dois parques eólicos na Paraíba e é acionista do maior
complexo de gás natural da América Latina, o complexo GNA, no Rio de Janeiro. A executiva possui 25 anos de experiência no mercado
de energia, tendo atuado anteriormente como Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios do Grupo CPFL Energia. Também
integra os Conselhos de Administração de UTE GNA I e UTE GNA II, empresas do complexo GNA, e do Grupo CBO de logística de
navegação para o setor de óleo e gás. Formada em Administração de Empresas, Adriana possui MBA pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT) nos EUA e Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Visto que as grandes cidades são locais vulneráveis às
mudanças climáticas, como as metrópoles podem agir nas
ações de mitigação dos impactos das alterações no clima?
ADRIANA WALTRICK - O momento atual impõe um
repensar por meio da visão estratégica em um mundo em
transição de fontes e integração de energias, de políticas
globais de sustentabilidade, governança e meio-ambiente e
de consumidores atuantes e conscientes sobre os impactos
de seus modos de vida. Uma visão de longo prazo pode
reprogramar nossas respostas ao impacto das mudanças
climáticas, aos compromissos globais, ao aquecimento
global, à competitividade e inserção do país como player
global e sustentável, aos desafios econômicos-sociais e
ambientais e todos os temas urgentes e de impacto global.
Qual a importância da energia renovável para a economia
brasileira e quais as oportunidades de expansão das
novas fontes?
ADRIANA WALTRICK - Considerando que as energias
renováveis vão responder por cerca de 40% do
crescimento do consumo energético mundial projetado
para os próximos cinco anos, conforme estudos do
setor e a riqueza do Brasil em recursos naturais, o país
é considerado um excelente player nas oportunidades
de expansão de novas fontes renováveis. Assim, a SPIC
Brasil fomenta a ampliação e a integração de energias
proveniente de fontes inovadoras, sustentáveis e
competitivas, visando o crescimento econômico, social
e ambiental. A SPIC acredita no Brasil, na matriz e na
viabilidade de juntar essas duas experiências
para parcerias.

Recentemente, 4 Estados, 12 cidades e 100 empresas
brasileiras aderiram ao pacto Race to Zero, com o
objetivo de zerar a emissão líquida de gases do efeito
estufa até 2050. De que forma essa ação pode trazer
crescimento e desenvolvimento ao Brasil e empresas
que lidam com geração de energia?
ADRIANA WALTRICK - O setor de energia enfrenta
novas oportunidades de crescimento e desafios,
comprometido com a transição e o crescimento
energético com foco na implementação de novas
estratégias. Para 2025, a SPIC Global pretende se
tornar um influenciador na geração de energia limpa
globalmente, além de ser uma das melhores empresas
no setor de geração de energia fotovoltaica. Para isso,
tem a meta de gerar 220 GW de capacidade instalada,
sendo 60% em energia limpa. Em 2035, a empresa busca
se consolidar como a empresa mais competitiva na
geração de energia nuclear, fotovoltaica e outras fontes
renováveis, como um ecossistema de energia inteligente,
aberto e compartilhado, com 75% de energia limpa e
capacidade instalada de 270 GW.
Dada a crise energética brasileira ocorrida no contexto
da pandemia, qual a importância de investir em projetos
com impacto ambiental positivo no setor da energia?
ADRIANA WALTRICK - No nosso caso, o investimento
em projetos com impacto ambiental positivo é parte
do Plano Estratégico de Crescimento da SPIC, onde
reforçamos o compromisso de crescer no Brasil com
foco em energias hídricas, renováveis (solar e eólica) e
térmicas, além de desenvolver projeto de inovação em
parceria com entidades locais.

“O setor de energia enfrenta novas
oportunidades de crescimento e
desafios, comprometido com a transição
e o crescimento energético com foco na
implementação de novas estratégias”.
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AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS
DA MOBILIDADE BRASILEIRA

ENTREVISTA: SAULO MARQUEZINE
Formado em administração de empresas e relações internacionais, com prática em elaboração de projetos,
comércio exterior e relações institucionais. Tem experiência em relações governamentais e acordos internacionais
na Toyota e na BMW do Brasil. Anteriormente, foi assistente de projetos de direitos humanos na unidade de
políticas setoriais do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), após trabalhar com comércio
exterior na Multstock Ltda, em Belo Horizonte.

O gerente de relações governamentais da BMW, Saulo
Marquezini, declarou em entrevista à Revista Abrig, que
não está claro qual a política brasileira para o futuro do
setor automotivo e, por isso, a tarefa do profissional de
RIG para projetos de eletrificação e sustentabilidade é
desafiadora.
Qual o diferencial do recente projeto em relação às
soluções atualmente disponíveis no mercado?
SAULO MARQUEZINE - Existem, no Brasil e no mundo,
várias áreas inóspitas e desafiadoras para o longo
deslocamento com veículos elétricos. Existem estradas
que não contam com rede elétrica. Pensando nisso,
criamos uma estação de abastecimento com energia
solar e armazenamento em baterias reutilizadas. O
projeto está sendo desenvolvido pela BMW, em parceria
com o Centro de Pesquisa Estratégica em Energia Solar
da UFSC, o Grupo Solvi e a Energy Source. Dessa forma,
fomos selecionados entre os cinco melhores projetos
em um programa mundial de Inovação, promovido pela
matriz da BMW, em Munique.
Considerando as atuais evoluções no âmbito
da mobilidade, como a BMW contribui para a
sustentabilidade e quais os benefícios que o novo
projeto trará aos clientes e sociedade?
SAULO MARQUEZINE - A sustentabilidade é um
dos focos deste projeto, pois utiliza energia solar e
reaproveitamento de baterias. Além disso, o projeto
foca na mobilidade ao possibilitar o uso de qualquer
veículo eletrificado, em longas distâncias e em regiões
desatendidas e, por fim, tem como objetivo a inovação,
com a criação de soluções que aumentam a parceria
entre empresas, fornecedores e universidades.
Como a empresa vê as oportunidades de ampliação
da mobilidade sustentável no Brasil, em especial a
necessidade de melhoria em legislações/regulações
para promover projetos sustentáveis como estes que a
BMW fez?
SAULO MARQUEZINE - O maior desafio de toda a
indústria automotiva mundial é chegar em alternativas
de mobilidade mais limpas. Nós, da BMW, traduzimos

“O maior desafio de toda a indústria
automotiva mundial é chegar em
alternativas de mobilidades mais limpas”.
esse conceito em quatro pilares: REPENSE, REDUZA,
REUSE e RECICLE. Precisamos de tecnologias limpas e
economicamente viáveis, para quem produz e utiliza. Esse
é um debate prioritário e não queremos que o Brasil fique
para trás na corrida. Projetos para eletromobilidade, como
o nosso, são importantes para a BMW e para o Brasil.
Quais os maiores desafios enfrentados nas relações
governamentais e institucionais para a implementação de
projetos relacionados a eletrificação e sustentabilidade?
SAULO MARQUEZINE - Gosto de comparar o profissional
de RIG com diplomatas, que têm a missão de defender
os interesses da empresa externamente e traduzir as
informações para o negócio da empresa. Esse trabalho
não é fácil! Primeiramente, não está claro qual a política
brasileira para o futuro do setor automotivo. Hoje, temos o
Rota 2030 que encerrará em 2023, mas possui renovação
prevista por mais 2 ciclos de 5 anos cada. As discussões
para esse novo ciclo já deveriam estar avançadas. Enquanto
isso, o mundo discute eletrificação e, no Brasil, o foco ainda
são os biocombustíveis. Assim, não se sabe em que investir
e se vamos conseguir continuar exportando.
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POLÍTICAS CLIMÁTICAS NO BRASIL

CONDUÇÃO E DESAFIOS

ENTREVISTA: SENADORA ELIZIANE GAMA
Eliziane Pereira Gama Melo é uma jornalista e política brasileira filiada ao Cidadania. Em 2014, foi eleita deputada
federal do Maranhão. Em 2019, foi eleita ao Senado Federal.

Como lidar com o aquecimento e quais as estratégias
para evitar um aumento dos danos como ondas de calor,
chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocados
pelo aquecimento global?
ELIZIANE GAMA - Os dados são alarmantes. Temos de
afirmar a fala da ciência e ampliar a credibilidade em
nível mundial frente aos “negacionismos”. É fundamental
o fortalecimento dos organismos multilaterais, espaços
de excelência para se buscar ações unitárias. Os
governos devem redobrar a atenção e fortalecer órgãos
de planejamento e fiscalização. No Brasil, temos uma
legislação rigorosa, mas o enfraquecimento de órgãos
como Ibama e ICMBio alimenta malfeitores e facilita
a ação ilegal de garimpeiros, grileiros e madeireiros
que promovem o desmatamento. É preciso garantir
os direitos dos povos indígenas e tradicionais, que são
protetores naturais do meio ambiente.
Qual a responsabilidade do Brasil nesses dados
alarmantes e como você avalia a condução da política
climática adotada pelo Governo?
ELIZIANE GAMA - O Brasil não é o maior responsável
pelo desequilíbrio climático, chegamos tarde à política
industrial, não assumimos essa culpa original. Apesar
de leis de preservação ambiental, o afrouxamento da
fiscalização, aceno ao garimpo e extração ilegal de
madeira reduzem a área das florestas. De acordo com o
Inpe, em 2020, o Brasil teve o maior desmatamento na
Amazônia em 12 anos. No ano passado, a área desmatada
equivale a 7,2 vezes a cidade de São Paulo, resultado da
política ambiental desastrosa e visão de desenvolvimento
ultrapassada. O Brasil precisa dar exemplo e não pode,
pelo índice de crescimento econômico, querer percorrer
modelos de destruição ambiental. Devemos saltar para o
futuro, o país precisa desenvolver-se sem destruir bens
naturais e, assim, atenderá o seu povo e será solidário
com a humanidade em termos de clima.
Sabendo da necessidade de regularização fundiária de
terras da União, como você enxerga o Projeto de Lei
510/21, mais conhecido como PL da Grilagem? E o PL do
Licenciamento Ambiental?
ELIZIANE GAMA - Assim como na Câmara, existem
articulações no Senado para aprovar os nefastos PL
do Licenciamento Ambiental, de Mineração em Terras
RIG + Políticas Públicas

“É preciso garantir os direitos
dos povos indígenas e
tradicionais, que são protetores
naturais do meio ambiente”.
Indígenas e o da grilagem de terras públicas. Mas, na
primeira quinzena de agosto, houve uma reunião com o
presidente do Senado e ficou definido que o PL 510/2021
e o PL do Licenciamento Ambiental, serão discutidos
pelas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura antes
da votação. É necessário atenção a diversas questões em
relação a esses projetos, que conspiram contra o combate
às mudanças climáticas no Brasil porque estimulam o
aumento do desmatamento e a expansão descontrolada
da atividade agropecuária. Os grileiros de terras são
responsáveis por um terço do desmatamento ilegal no
país. É uma incoerência que o mesmo governo que pede
dinheiro no exterior para proteger a Amazônia, atue para
legalizar o desmatamento. Regularizar terras da União
não é sinônimo de privatização.
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REDUÇÃO DE CARBONO

O DESAFIO DIANTE DA SUSTENTABILIDADE E REGULAÇÃO
DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
ENTREVISTA: RENATA FALZONI
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 1977. Ingressou no fotojornalismo em 1979 e,
durante os anos 1980, Renata trabalhou como repórter fotográfica em diversos veículos de comunicação brasileiros. Foi uma das pioneiras
na cobertura jornalística em bicicleta. Atualmente Renata dirige o Bike é Legal, um portal na internet focado na mobilidade sustentável e no
ciclismo como transporte, esporte e lazer.

Jornalista e cicloativista afirma que para termos uma
mobilidade sustentável é fundamental que haja uma
política de acesso à cidade, sem segregação espacial em
função do carro. É preciso priorizar a mobilidade ativa e
integrada ao transporte público.
Qual é o principal desafio para melhorar a mobilidade
urbana, olhando a importância de se reduzir a emissão
de carbono, para tornarmos o mundo mais sustentável
no longo prazo?
RENATA FALZONI - A definição de mobilidade
sustentável está atrelada a uma mobilidade baseada
em energia e, agora, a definição também parte de que
a mobilidade é o acesso à cidade. Você não pode criar
espaços na cidade que não sejam acessíveis em função de
um modal.
O principal problema é ter dirigentes, projetistas
e gestores que acreditam que uma cidade, para ter
mobilidade sustentável, tem que ser baseada em uma
política de acesso, sem criar segregação espacial em
função de um modal. Ao propor essa mobilidade, é preciso
priorizar a mobilidade ativa e integrada com o transporte
público. Isso faz com que o acesso ao transporte público
seja totalmente isolado de um efeito colateral, que é
intrínseco ao excesso do uso do carro.

Desafio agora de curtíssimo prazo pensando em redução
de emissão de carbono, cinco anos e dez anos. Lá no
começo você falou que lógica não tem está centrada no
carro, seja ele elétrico, enfim. Não é carro, é mobilidade
ativa. Pensando nessas três fases de tempo, o que você
acha que são os desafios para gente?
RENATA FALZONI - O desafio é que para resolver
a questão da mobilidade das cidades e buscar a
sustentabilidade, você deve isolar congestionamentos,
transporte público e mobilidade ativa. É preciso mudar a
matriz energética do transporte público, porque o Brasil
produz um bom diesel para ser exportado e coloca para
ser queimado nas cidades o pior diesel do planeta. Então,
temos uma grande contribuição para os gases do efeito
estufa, que vem do transporte público e que poderia virar
energia elétrica ou outro tipo de matriz. Deve haver uma
política pública voltada para mobilidade ativa, combinada
ao transporte público e inserção de matriz energética de
qualidade para esse transporte público.
É necessário restringir o uso do automóvel. Embora várias
soluções possam acontecer como o pedágio urbano,
devemos ter cuidado ao falar do pedágio, por conta
do cidadão periférico. Mas, por exemplo, pessoas que
utilizam o carro para pequenas distâncias devem pagar
mais caro. De alguma maneira, devemos custear esse novo
processo de mobilidade ativa para transporte público.

O segundo grande desafio é tirar da cabeça dos gestores
a ideia de que devemos combater o congestionamento.
O congestionamento não tem absolutamente nada a ver
com a solução. É possível resolver o congestionamento ao
focar no isolamento da mobilidade ativa combinada com
o transporte público, é aí que pode-se prover a energia
totalmente limpa.

“A definição de mobilidade
sustentável está atrelada a uma
mobilidade baseada em energia e,
agora, a definição também parte de
que a mobilidade é o acesso à cidade”.
RIG + Políticas Públicas
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CRÉDITO DE CARBONO

O QUE ESTÁ SENDO ESTRUTURADO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
ENTREVISTA: REBECA LIMA
Diretora Executiva da Carbon Disclosure Project (CDP) América Latina. Engenheira florestal formada pela Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP. Sua experiência no Brasil inclui projetos de restauração florestal e 4 anos de coordenação de projetos de
redução de emissão por desmatamento e degradação florestal (REDD+) na Amazônia. Atua desde 2016 no CDP na liderança de trabalhos
com empresas e cadeias de suprimentos para a América Latina e assumiu a diretoria executiva da organização em março de 2021.

Os desmatamentos na Amazônia e em outros biomas
brasileiros contribuem para o aquecimento do planeta e
não beneficiam o país, seu povo e sua economia formal.
Como é possível medir e gerenciar comportamentos de
empresas para que a situação
não tenha continuidade?
REBECA LIMA - O primeiro
ponto é a transparência. É
necessário que os diferentes
setores perguntem o que as
empresas fazem em relação ao
tema e apresentem métricas
e metas que reduzam o
desmatamento. As emissões
de mudança do uso do solo,
desmatamento e agricultura, são
70% das emissões brasileiras.
No Brasil, os atores do mercado
devem pressionar empresas a
serem transparentes.
Qual a melhor forma de gerir sistemas de créditos e
mercado de carbono?
REBECA LIMA - Um sistema regulado de carbono pode
ocorrer por mercado ou por taxação. Há governos que
trabalham com diferentes modelos, mas, é importante
que existam regras claras do mercado, com integridade
nos créditos, ou seja, que eles efetivamente estejam
associados à redução da emissão.
Qual a consequência para países ou empresas que
optam por não tomar medidas para a redução das
emissões de carbono?
REBECA LIMA - A questão climática não respeita
fronteiras, então, uma tonelada de carbono emitida,
no Brasil ou em outro país, causam o aumento do
aquecimento global. Todos são parte da solução. Um país
que não reduz as emissões vai, com certeza, estar exposto

a barreiras diplomáticas ou comerciais. Empresas do agro
acabam sofrendo muito com isso e, como o Brasil depende
do ramo e falha em conter o avanço do desmatamento,
outros países podem colocar sanções comerciais.
Com o avanço da agenda ESG, o
mercado fez com que a energia limpa
entrasse no radar de investidores em
todo o mundo, que estão em busca
de ativos com retorno sustentável
para a sociedade e o planeta. Qual
a importância da energia renovável
para a economia brasileira e como isso
impacta na agenda climática?
REBECA LIMA - A energia renovável
é uma das soluções. Quando
pensamos em solução climática, a
questão energética é a número um,
principalmente para sair da energia
pautada no combustível fóssil. Mas,
no contexto de crise hídrica, é bom
para retomar que ainda assim precisamos trabalhar na
explicação da nossa matriz energética para aumentar a
fontes renováveis, como a solar e a eólica. As empresas
devem buscar a participação de energia renovável dentro
dessa fonte energética.
Este ano acontece a COP26 (Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas), e as nações mais
pobres estão sendo as primeiras a sentir os impactos das
mudanças climáticas. A pandemia pode ser considerada
como agravante?
REBECA LIMA - Sim. A pandemia trouxe à tona crises para
serem tratadas de maneira conjunta. Essas crises se somam
ao contexto climático, no qual colocamos o país em situação
vulnerável. É importante que discussões na COP tragam um
olhar múltiplo da solução climática. E, entender quais são
essas perdas e danos causados pela mudança climática, e se
esses países vulneráveis vão ser os mais afetados.

“O primeiro ponto é a transparência. É necessário que os diferentes
setores perguntem o que as empresas fazem em relação ao tema e
apresentem métricas e metas que reduzam o desmatamento”.
RIG + Políticas Públicas

23

4ª. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

NESTOR RABELLO 1
O desejo do governo é que o leilão do 5G seja realizado
ainda em outubro deste ano, na esteira da deterioração
da popularidade do presidente Jair Bolsonaro em meio ao
agravamento das crises política e econômica no país.
Embora a área técnica do TCU tenha feito recomendações
de mudanças no documento, o modelo do certame foi
chancelado pelo tribunal, ao passo em que o ministro
das Comunicações, Fábio Faria, vem reafirmando que
alterações substanciais ao edital podem atrasar o leilão
em meses.
“Não há nem um tipo de pressão. O 5G não é para o
Bolsonaro, é para o Brasil. A cada mês que não temos o
leilão, deixamos de ganhar R$ 2,8 bilhões. Os países que
saíram na frente no ‘4G explodiram’”, afirmou, em uma
audiência tensa na Câmara dos Deputados, às vésperas do
julgamento do TCU.
Caso a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
aprove a versão final do edital, já com os ajustes
apontados pelo TCU, a expectativa é que o leilão ocorra
ainda em outubro, em um certame que deve gerar cerca de
R$ 40 bilhões nos próximos anos.
OBRIGAÇÕES
Dois critérios aprovados pelo TCU para o leilão
dão a medida das pressões que envolvem o projeto.
Parlamentares pediram e o governo deu aval, para que
as companhias vencedoras do certame realizassem a
cobertura de Internet em toda rede de ensino básico do
país como contrapartida.
Em outra ponta fala-se sobre a participação da chinesa
Huwaei no leilão. O edital aprovado pelo tribunal
de contas prevê a construção de uma rede privativa
para a administração pública federal e o programa de

conectividade na Amazônia como projetos obrigatórios. A
estimativa é que custem cerca de R$ 2,5 bilhões.
Essa foi a maneira de o governo brasileiro encontrar um
meio-termo na briga entre a China e os Estados Unidos
em relação ao certame. A Huawei não poderá fornecer
equipamentos para a instalação dessa rede privativa, mas
poderá disputar os lotes. A solução encontrada tem como
base a experiência internacional em alguns modelos já em
operação em países da Europa, Ásia e nos Estados Unidos.
GEOPOLÍTICA
O envolvimento das duas potências nas negociações do
leilão do 5G no Brasil é marcado por polêmicas. O presidente
já teceu duras críticas à China e, apesar disso, a posição do
governo brasileiro tem sido neutra a esse aspecto.
Faria vem afirmando que as questões geopolíticas em
relação à implantação do 5G no Brasil estão superadas,
conforme o presidente-executivo da Conexis Brasil, Marcos
Ferrari, à Revista da Abrig.
“Nós acreditamos que essa é uma questão superada. Sempre
defendemos os benefícios da competição. Para nós o que
interessa é ter todos os players globais participando do
mercado fornecedor do Brasil”, ressalta.
CRITÉRIOS
Visto como grande revolução, o leilão do 5G tem como plano
de fundo a digitalização dos setores econômicos. O certame
envolve a licitação das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5
GHz e 26 GHz, divididos em lotes nacionais e regionais.

Nestor Rabello Formado em jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub), foi repórter da agência
Reuters e Agência CMA. Participou de coberturas importantes, como as eleições de 2014 e o processo de
impeachment de Dilma Rousseff, sempre em tempo real. Entre 2017 e 2019, passou por agências de comunicação
digital, com foco no atendimento à Secretaria EspecialRevista
de Comunicação
da Presidência
da República.
Brasileira Social
de Relações
Institucionais
e Governamentais
Recentemente, cobriu economia pelo Poder360 e foi setorista de energia na Agência iNFRA.
1

ARTIGO

OS DESAFIOS E
AS OPORTUNIDADES
DO LEILÃO 5G
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A IMPLANTAÇÃO DO 5G E OS
NEGÓCIOS DIGITAIS NO BRASIL

NOVO MERCADO E A REGULAMENTAÇÃO
ENTREVISTA: MARCOS FERRARI

Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, é doutor em economia pela UFRJ e foi diretor de Infraestrutura e Governo do
BNDES. Foi também secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, de 2016 a 2018, e anteriormente secretário adjunto de
Política Econômica do Ministério da Fazenda. Exerceu o papel de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo.

O leilão do 5G representa uma grande oportunidade de
negócios para as empresas de telecomunicação do país, e
a regulação do setor precisará ser mais dinâmica, afirma o
presidente-executivo da Conexis Brasil, Marcos Ferrari.
“É preciso destacar a importância de uma regulação
mais responsiva e voltada a resultados e desempenho,
mais colaborativa e principiológica, alinhada às melhores
práticas internacionais”, defendeu em entrevista à Revista
da Abrig.
Destaca, ainda, o desafio que será a instalação da
infraestrutura da nova tecnologia no país, assim como os
benefícios do 5G para todos os segmentos econômicos.
Confira os principais trechos da entrevista:
Qual a expectativa da associação a respeito da
implantação do 5G no país, em termos de
novos investimentos?
MARCOS FERRARI - As premissas do leilão e,
consequentemente, os números de investimentos e
expansão serão definidos no edital. Mas, o setor tem
grandes expectativas com relação ao 5G, principalmente
no que diz respeito aos novos negócios que pode trazer.
Como os negócios digitais serão impactados e como o país
pode se preparar?

MARCOS FERRARI - O 5G é mais que uma mudança de
geração, como foi do 2G para o 3G, e do 3G para o 4G, em
que o ganho maior foi na velocidade. O 5G não é só mais
rápido, ele possibilita aplicações para o consumidor e via
outros setores produtivos.
É uma revolução na vida das pessoas e um marco
para o setor e desenvolvimento do País, permitindo o
surgimento de infinitas possibilidades de soluções e
negócios. Não é por acaso que o mundo fala em Revolução
do 5G, assim como já falamos da Revolução Industrial.
Quais são algumas dessas possibilidades?
MARCOS FERRARI - O 5G trará inúmeros benefícios
para o consumidor, com as novas aplicações, que vão
desde as mais conhecidas, como carros conectados,
cidades inteligentes, telemedicina, controle de lavouras
e rebanhos conectados, até outras soluções ainda não
imaginadas.
Quais os principais desafios que precisam ser
enfrentados?
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“É preciso destacar a
importância de uma regulação
mais responsiva e voltada a
resultados e desempenho, mais
colaborativa e principiológica,
alinhada às melhores práticas
internacionais.”
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Como avalia a regulamentação do setor ser
aperfeiçoada?

MARCOS FERRARI - Entre os principais desafios para a
chegada do 5G está a instalação da infraestrutura. O 5G
precisará de 5 a 10 vezes mais antenas que o 4G. Para
isso, é necessário atualizar as legislações municipais de
instalação de antenas para permitir maior agilidade no
licenciamento e facilitar a instalação de antenas.
Do ponto de vista regulatório, o setor segue defendendo
regras claras e de segurança jurídica. Neste ponto destaco,
ainda, as ações de autorregulação implementadas pelo
setor nos últimos anos.

MARCOS FERRARI - À medida que novos modelos
de negócios emergem, as agências são desafiadas
a criar e simplificar regulamentos. É um grande
desafio. Aprimorar a qualidade regulatória é eliminar
ineficiências e flexibilizar as normas para incluir a
constante inovação tecnológica.
Dentro dessa simplificação regulatória é preciso
destacar a importância de uma regulação mais
responsiva e voltada a resultados e desempenho, mais
colaborativa e principiológica, alinhada às melhores
práticas internacionais e à cooperação entre os diversos
atores, ponderando riscos, incentivando a inovação e os
novos negócios.

O VIDRO É PARA OS QUE
VIVEM CURIOSOS E
QUEREM SE DESFAZER
DE FRONTEIRAS.

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

RIG + Políticas Públicas
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LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO

ENTREVISTA: VANDER FRANCISCO COSTA
Vander Francisco Costa, atual presidente da CNT é um dos fundadores da Vic Transportes (1982), grupo
empresarial com atuação no setor rodoviário de cargas. Foi presidente do Setcemg (Sindicato das Empresas
de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais), entre 2002 e 2008 e da Fetcemg (Federação das
Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais). De 2012 a 2016, Vander Costa presidiu o Conselho
Regional do SEST SENAT em Minas Gerais, inaugurando cinco novas unidades no estado.

O presidente da Confederação Nacional de Transportes
(CNT), Vander Francisco Costa, afirmou em entrevista
à Revista Abrig que o setor vive na expectativa da nova
rodada de concessões de rodovias para o ano e ampliação
do investimento em infraestrutura para reduzir o custo de
produção no país.
Olhando em retrospecto, como a CNT avalia o programa
de concessão de rodovias do governo federal e quais os
desafios para os próximos anos dentro deste modelo?
VANDER FRANCISCO - Há grandes expectativas de que
as concessões de rodovias comecem, pois há divulgações,
promessas, números entusiasmantes mas, até agora,
nada aconteceu. Nos decepcionamos quando vemos a
Dutra, que era para ter tido a concessão renovada no ano
passado, e teve a concessão prorrogada sem redução no
pedágio. Estamos ansiosos para ver o edital da Dutra,
e também que, para o próximo ano, os problemas de
rodovias do governo Dilma sejam resolvidos e a Peça
1400262 seja retomada. Esperamos que o programa entre
em prática, pois até agora, estivemos pagando pedágios
sem obras. As obras nas estradas são necessárias para a
geração de emprego e melhoria na estrutura.
Como avalia esforços recentes do governo, como
o Marco Legal das Ferrovias (MP 1.065), dentro do
contexto de desenvolvimento do país? Há algum
aprimoramento a ser feito nessa proposta?
VANDER FRANCISCO - É necessário que haja uma
obrigação maior ao direito de passagem, para que
os outros operadores utilizem as ferrovias e haja
concorrência, assim como é feito na Alemanha e Estados
Unidos. Dessa forma, deve haver um estímulo para trazer
operadores ferroviários ao Brasil, não apenas pessoas que
queiram dominar a ferrovia com uma finalidade específica.
Segundo o Governo, a autorização é o único meio de atrair
capital para investimentos e, sendo assim, aplaude-se o
desenvolvimento do ferroviário mas, sabemos que não é
dessa forma pela qual o Custo Brasil se reduzirá.
O cenário de incertezas e instabilidade política tem
afetado investimentos no setor rodoviário? Ou nossos
ativos continuam atraentes, apesar das tensões?
VANDER FRANCISCO - A tensão política gera muito
desestímulo. Esperamos que, a partir do final do ano
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“Deve haver um estímulo para trazer
operadores ferroviários ao Brasil, não
apenas pessoas que queiram dominar a
ferrovia com uma finalidade específica.”
de 2022, a tensão política se encerre, independente do
resultado das eleições. Temos duas opções, o Bolsonaro
reeleito ou um novo governo. Mas, de qualquer forma,
quando há um encerramento de ciclo, de um mandato, há
um período de estabilidade com maiores possibilidades de
reforma e promoção do crescimento econômico. Assim,
acredito que terá resistência da parte dos investidores
céticos que podem ficar desestimulados de virem ao Brasil,
mas, esperamos que as concessões previstas para esse ano de
2021 tenham investimento e resultados positivos. As obras
mais audaciosas podem gerar um pouco mais de resistência.
Recentemente, tem se falado da abertura do mercado
rodoviário para novos players. Como avalia essas iniciativas
de atrair novas empresas para operar no Brasil?
VANDER FRANCISCO - Há muitos fundos de investimentos
com interesse no Brasil e no mercado de concessões mas,
acredito que é mais fácil a consolidação entre empresas
brasileiras do que com estrangeiras. Conviver com a
Justiça trabalhista ainda é um problema de atratividade
do pensamento estrangeiro, pois, muitas vezes, não vota
de acordo com a lei por conta de ideologias. Já existe uma
nova geração de magistrados, comprometidos a julgar de
acordo com a lei. É necessário que haja segurança para os que
cumprem a lei integralmente.
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OPORTUNIDADES DE REGULAMENTAÇÃO
PARA COMPETITIVIDADE BRASILEIRA
VANDER GIORDANO 1
Desde 1990, quando as compras pela internet começaram
a se tornar possíveis, discute-se o impacto do comércio
eletrônico sob diferentes perspectivas. O tema ganhou
novo capítulo nos anos 2000 com o advento dos
smartphones e a facilidade que estes dispositivos
trouxeram para o e-commerce.
Ao mesmo tempo, modelos estabelecidos
desde a revolução industrial passaram
a ser insuficientes para a definição de
políticas públicas e regulamentação, visto
que, com a economia digital, a informação
ganhou outra dimensão e a venda de
produtos passou a integrar muitas vezes
uma cadeia logística mais complexa e extensa,
que ignora barreiras físicas em nível internacional.
Hoje, em busca de um maior equilíbrio e da preservação
da competitividade, o mundo inteiro discute, por exemplo,
a tributação das chamadas big techs. O tema é prioritário
para os principais organismos de regulação do comércio
mundial. Isso porque, segundo a OCDE, enquanto a média
dos tributos corporativos caiu de 32% em 2000 para 23%
em 2018, as gigantes da tecnologia pagam em média 16%
- e US$ 100 bilhões que deveriam ter sido pagos por essas
empresas deixaram de ser tributados apenas em 2020.
Na Europa, estima-se que a tributação sobre o lucro vá
de 23,2% para empresas da economia tradicional a uma
média de 8,9% a 10,1% no comércio eletrônico.
Não há dúvida de que a experiência continua fundamental
para a sociedade e decisiva para os consumidores, mas a
tecnologia facilita a vida sob diversos aspectos, em âmbito
mundial ou no Brasil, que assistiu a um crescimento
das compras online diante da obrigação de isolamento
estabelecida em decorrência da pandemia do Covid-19.

Esse cenário jogou luz sobre questões que merecem uma
maior atenção dos legisladores, especialmente em um
momento em que se debate nosso sistema tributário.
É preciso simplificar a tributação sobre o consumo
e preservar o equilíbrio entre estados e municípios.
A necessária revisão da regulamentação favorece a
competitividade e preserva a geração de emprego e renda.
Além de enfrentar o comércio internacional facilitado pelas
vendas online, o varejo nacional também assiste a um efeito
de concentração em grandes centros de distribuição - que
distorcem a arrecadação por parte de estados e municípios
- e não encontra uma legislação adequada às operações
eletrônicas, que ainda sofrem com a incidência de impostos
sobre cada transação.
Diante da nova realidade, muitas empresas do comércio
eletrônico atuam como intermediárias, prestadoras de
serviço em modelo de tributação simplificado. Por outro
lado, a relevância do comércio como gerador de empregos
formais, sobretudo em grandes centros urbanos, fica
prejudicada frente a focos de desestímulo à atividade
produtiva. O Congresso deve atentar-se e buscar leis
que organizem melhor a atividade do setor, preservando
facilidades trazidas pela tecnologia e mantendo o equilíbrio
na atividade econômica, sem ameaçar a saúde financeira de
estados e municípios.

Vander A. Giordano é advogado e administrador de empresas, com MBA em Gestão. Vice-Presidente Institucional
e de Compliance do grupo Multiplan, é membro do Conselho da ABRASCE, Conselho Consultivo do AMB Lab e da
Abrig, dentre outras associações e comitês.
1
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E-COMMERCE E A
CADEIA LOGÍSTICA
ENTREVISTA: MARCELO OSANAI

Osanai é consultor de clientes com larga experiência em cargos comerciais, consultivos e sucesso de clientes em diversos países da América
Latina e China. Especialista em consultoria em várias grandes empresas globais e locais, com foco na experiência do cliente, desenvolvimento
de negócios e gestão de projetos. Analisa dados complexos e os transformando em percepções e ações claras, a fim de tornar meus clientes mais
bem-sucedidos em seus mercados.

O head de e-commerce da Ebit|Nielsen, Marcelo Osanai,
aponta que manter estimulado o e-commerce é necessário
para evitar uma queda na demanda. O segredo é investir
em tecnologia, considerando a questão logística.
Abaixo os principais pontos da entrevista exclusiva:
Após bater recorde de faturamento tanto em 2020
quanto no primeiro semestre de 2021, quais os desafios
para o e-commerce adiante?
MARCELO OSANAI - Nos últimos dois anos, o e-commerce
cresceu por demanda, pois o canal tradicional de
consumo estava fechado e não supria as necessidades do
consumidor. Atualmente, com a abertura e retomada do
comércio, o e-commerce tem o desafio de tentar manter o
fluxo através de estratégias de valor e experiência para os
clientes. Nesse cenário no qual os shoppings e lojas estão
abrindo, será um grande desafio. Então, entendo que esse

RIG + Políticas Públicas

é o momento de realmente provar o valor do e-commerce
buscando consolidá-lo e aplicar estratégias que aumentem
os clientes e, consequentemente, o faturamento.
O e-commerce se tornou um sucesso na pandemia
porque soube se adaptar rapidamente à nova realidade
dos consumidores brasileiros. Onde ainda é possível
investir em tecnologia para melhorar a experiência do
cliente?
MARCELO OSANAI - Esse investimento pode ser em
diferentes níveis, seja na questão da conexão com o
consumidor, o customer experience, seja através da
oportunidade de ver algumas plataformas investindo na
tendência do social commerce. Mas, ainda assim existe
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“E-commerce deve investir
em tecnologia e logística para
manter demanda aquecida.”

a oportunidade das plataformas serem mais intuitivas,
rápidas e mais inteligentes nessa dinâmica dos produtos
e forma de interagir com o consumidor. Além disso, há
também a variedade dos meios de pagamento. O pix foi
criado e está facilitando muito a vida dos consumidores
mas, mesmo assim, o conceito de carteira digital ainda
é quase inexistente e isso precisa mudar. A parte de
backoffice, dos próprios negócios do e-commerce, também
é oportunidade de mais tecnologia através de BI’s, que vão
realmente medir a performance do mercado ou tecnologia
nos próprios centros de distribuição, para mais eficiência,
redução de custos e frete grátis.

Frete grátis e agilidade na entrega são pontos chave de
atração do consumidor. Como e onde é possível investir
mais para melhorar ainda mais a logística, atender o
consumidor mais rapidamente sem criar dificuldades
extras às empresas?
MARCELO OSANAI - Uma oportunidade aqui é o frete
inverso, que é como fazer para criar esse ambiente onde
o consumidor possa fazer a devolução ou possa até enviar
produtos, sem sair de casa. Realmente transformando
essa dinâmica do e-commerce 100%, algo que na China
já é muito bem consolidado. Além disso, acredito que há
outras formas de interação do frete, seja aqueles centros
de pontos de coletas onde há entrega sem necessidade de
contato do consumidor através de armários de entrega de
produtos, ou pelo menos um contato mais constante com o
consumidor, para que se planeje na hora de receber. Então,
em curto prazo, esses pequenos detalhes são essenciais
para fechar a cadeia e tornar a experiência mais agradável.
Existe alguma tendência que está em implementação na
parte de tecnologia e logística que vale a pena destacar?
Se sim, como ela pode mudar ou melhorar o setor?
MARCELO OSANAI - Hoje, com o cenário de pandemia
e isolamento social, estar em casa durante o horário de
expediente é comum. Imagino que com a retomada da
economia, o retorno aos escritórios e ao comércio, pode
ser um limitante. Por isso, acredito na tecnologia para
trackear. Assim, temos com precisão a expectativa de
entrega para que o consumidor se planeje para receber o
pedido, para que seja possível a expansão da tecnologia
como questão de logística.

RIG + Políticas Públicas
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OS DESAFIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ENTREVISTA: MARCELO CALERO

Marcelo Calero Faria Garcia é advogado, diplomata e político brasileiro membro titular do Diretório Nacional do Cidadania. Em 2016, ganhou
notoriedade ao assumir o Ministério da Cultura do governo Michel Temer e por deixar o cargo seis meses depois, denunciando uma forte pressão
para rever um parecer técnico desfavorável a interesses pessoais do então ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Geddel Vieira
Lima. Atualmente, é Secretário Municipal de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro, no governo de Eduardo Paes.

Marcelo Calero afirmou que o desafio da administração
pública é implementar um trabalho em favor da cultura de
integridade e combate à corrupção.
Leia abaixo a entrevista do Secretário e seus
principais pontos:
Você assumiu a secretaria de integridade do Rio de
Janeiro e encontrou muitos desafios. Qual o principal?
MARCELO CALERO - Foram duas situações. Uma micro
e outra macro. A micro nos deparamos ainda na transição
com casos muito concretos, sendo necessário aprofundar
a investigação. Esses casos micro, dentro da Prefeitura e
na área da Saúde, mostraram um problema macro muito
maior: certa flexibilização de parâmetros da administração
pública em relação à sua integridade, que é algo
incompatível com a própria existência da gestão pública. O
grande desafio é implementar uma cultura de integridade.
Claro que temos algumas vantagens para fazer isso
na prefeitura do Rio: o corpo técnico de excelência,
servidores de carreira, instituições bem consolidadas e
qualificadas, como a Procuradoria-Geral do Município e
a Controladoria-Geral do Município, que é a mais antiga
do Brasil. A grande questão agora é organizarmos esses
fundamentos, que são muito positivos, no sentido de um
trabalho em favor da cultura de integridade.
Hoje vemos diversos avanços no combate à corrupção,
mas pouco se avançou na maturidade de normas de
governanças e de boas práticas na gestão pública. Que
momento o senhor acha que vamos alcançar uma prática
de maturidade na gestão pública?

MARCELO CALERO - O combate à corrupção é
imprescindível e necessário, mas temos que entender
que ele precisa ir além: não pode ensejar outros tipos
de corrupção. Em muitos casos, nos deparamos com um
desvio de finalidade que se valeu muitas vezes desse
combate para alimentar narrativas estritamente políticas.
E eu defendi a Lava Jato, entendo e defendo a necessidade
de autonomia do Ministério Público. Mas não se pode ter
excessos porque senão você desacredita todo sistema,
como no caso da delação premiada.
E como está o atual momento do combate à corrupção?
MARCELO CALERO - A corrupção vai muito além de
desvio financeiro, abrage desvio de finalidade. Todas
as práticas da corrupção fazem com que não haja
observância do interesse público, que é aquilo que temos
de mais sagrado quando se trata de gestão. O momento
que atravessamos nessa agenda de combate à corrupção e
integridade pública é de dificuldade por conta de excessos
em algumas ferramentas, e não por conta dos avanços.
Avançamos no combate à corrupção, mas não nas
boas práticas?
MARCELO CALERO - Há um problema na cultura da
integridade da administração pública. Nós precisamos
proteger os gestores para eles se sentirem fortalecidos
contra a corrupção. Aqui, implementamos um questionário
de integridade muito inspirado na ferramenta adotada
pelo Obama. A maturidade das boas práticas tem a ver
com a maturidade dos gestores e dos líderes. É preciso ter
método, ciência, lógica e uma dinâmica na administração
pública. E é isso que estamos implementando.

“Há um problema na cultura da
integridade da administração
pública. Nós precisamos proteger
os gestores para eles se sentirem
fortalecidos contra a corrupção”.
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REDUÇÃO DA DÍVIDA E RESULTADOS
ENTREVISTA: ALEX AGOSTINI

Alex Agostini é economista com formação pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco e extensão pela Universidade de
São Paulo (USP), MBA em Gestão Estratégia e Econômica de Negócios pela FGV-SP.

O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini,
acredita que a reforma tributária é necessária para
melhorar o ambiente de negócios a partir da redução da
complexidade do sistema. Confira os principais trechos
da entrevista:
Qual a importância de uma reforma tributária ampla
para a economia brasileira?
Não só para a economia brasileira, mas toda a economia
emergente que ainda está passando por um processo de
estruturação, crescimento econômico, desenvolvimento
econômico, e que, infelizmente, tem uma carga tributária
elevada, é importante modernizar esse complexo sistema
tributário. No Brasil, as empresas gastam em torno de
1.500 horas para contabilizar, levantar informações
e realizar pagamentos dos impostos. Perdemos
competitividade e o custo do produto fica muito caro.
Por isso, é importante uma reforma tributária.
Avaliam que as propostas discutidas até agora,
incluindo a do Imposto de Renda, podem melhorar o
ambiente de negócios do país?
Com certeza. Nessa reforma está se discutindo a
redução de subsídios, por exemplo. Isso acaba tirando
o benefício de alguns setores da economia e você
consegue fazer com que tenha uma redução da carga
tributária total. Isso ajuda o ambiente de negócios pois
reduz o preço dos produtos, já que os impostos caem.
Com isso, gera-se emprego, renda e o ambiente de
negócios melhora, beneficiando toda a cadeia produtiva.

A prioridade dada pelo governo e Congresso até agora
para o tema tem sido positiva ou negativa?
Se olharmos para a necessidade de avançar na
modernização do sistema, claro que é positivo. Agora, será
que vai surtir o efeito desejado, em termos de redução
de toda essa complexidade? É claro que precisamos
melhorar, mas vai depender do resultado [das propostas].
Como as propostas discutidas até o momento podem
impulsionar o país e atrair mais investimentos?
O Brasil ainda passa por uma crise de confiança. O
ambiente político está bastante conturbado e isso
atrapalha o ambiente de negócios e a atração de
investimentos. Mas, somos um país muito promissor em
termos de negócios. O que precisa melhorar é a questão
da confiança.
Com uma eventual aprovação de uma reforma tributária,
quando é possível sentir esse impacto?
O país ainda não está preparado para uma redução de
impostos. Temos uma classe trabalhadora que ganha
pouco e tributamos muito bens e serviços, com uma renda
muito baixa. O governo está extremamente endividado
desde 2014, com déficit primário. Isso é preocupante.
Engana-se quem fala ou alimenta o discurso de que a
reforma tributária é para reduzir impostos. Não é o que
vai acontecer agora. Isso seria possível, talvez em 2025,
fazendo uma reforma agora que pudesse reduzir essa
complexidade. E em um segundo momento, com o país já
crescendo, reduzir o endividamento e a carga
tributária total.

“Para o Brasil, que tem uma carga
tributária elevada, é importante
modernizar todo o sistema (...)
Perdemos competitividade com
aumento do custo do produto. Por
isso a reforma tributária é importante”.
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FUNDOS DE
INVESTIMENTOS (EQUITY)

REGULAMENTAÇÃO PARA AMPLIAR NEGÓCIOS NO BRASIL
ENTREVISTA: RENATO SANTIAGO
Jornalista especializado em finanças. Formado pela PUC-SP, com MBA pelo Ibmec.
Trabalhou na Folha de S.Paulo, na revista Exame e na InfoMoney.

O jornalista Renato Santiago, co-criador e
apresentador do podcast Stock Pickers,
afirmou que a educação financeira é essencial
para o brasileiro poder aplicar em ações de
forma racional e ir além da comodidade da
renda fixa.
Veja abaixo a entrevista exclusiva
de Santiago à Revista da Abrig:
O mercado financeiro está cada
vez mais atraindo brasileiros.
Quais os pontos principais para a
educação do brasileiro que quer
entrar na bolsa?
RENATO SANTIAGO - Ao entrar
na bolsa de ações, o brasileiro precisa
entender que se trata de uma renda variável e de risco,
pois está acostumado com renda fixa, que segue uma
proporção de rentabilidade. Um título de renda fixa faz
com que, por exemplo, mil reais hoje, aumente com o
passar do tempo. As ações, por sua vez, mudam de valor
muito rapidamente e, por isso, não existe um acúmulo
de dinheiro e sim uma cotação. Por fim, conclui-se que,
para permanecer na bolsa, é necessário que as pessoas
invistam dinheiro que não será utilizado em curto prazo.
Quais os desafios para o brasileiro mergulhar ainda
mais fundo no mercado financeiro?
RENATO SANTIAGO - A cultura do “eu tenho R$
1.000,00 hoje e R$ 900,00 amanhã” não é fácil e, por isso,
é necessário entender sobre a renda variável. Vivemos

uns anos com taxa de juros muito baixas, com ativos de
renda fixa pagando pouco, o que despertou a cultura de
investir em ações. Mas, é importante que haja acesso à
informação financeira de qualidade. Assim, o principal
é: quando as pessoas comprarem investimentos, é
necessário sempre considerar que os parâmetros não são
intuitivos e nem conhecidos. Ter essa informação, ou seja,
ser alfabetizado financeiramente, é o maior desafio.
Nas interações com ouvintes e com os entrevistados,
vocês sentem que ainda há tabus que devem ser
superados para quem quer entrar no mercado?
RENATO SANTIAGO - Existe muita desinformação sobre
o assunto, como algumas ideias que existem no mercado
e são falsas: a principal é que muitos acreditam que o
universo das ações é enganação. Além disso, acredita-se
que há veiculação de informações sobre alguma empresa
ou setor, direcionadas por alguma corretora ou banco
que quer ganhar dinheiro em cima. Essas informações são
erradas mas, infelizmente, temos que lidar com elas.

“Para permanecer na
bolsa, é necessário que
as pessoas invistam
dinheiro que não será
utilizado em curto prazo”.
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POR UMA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA
MARINA THIAGO1 E JUAN PERRONI2
Muitos acreditam que tributos são um problema. Mas,
também podem ser a solução. Um sistema tributário
simples para as empresas e eficiente em arrecadar
recursos para investir em políticas públicas é essencial
para o desenvolvimento do país.

Qual a solução? O Movimento Pra Ser Justo defende uma
reforma tributária ampla sobre o consumo, com base nas
PECs hoje em discussão no Congresso. Elas propõem a
unificação de cinco tributos em um Imposto sobre Bens e
Serviços (IBS), adotado em 168 países.

Hoje, a tributação do consumo é um entrave ao
crescimento econômico. Segundo o Banco Mundial,
uma empresa brasileira gasta cinco vezes mais tempo
para pagar seus tributos do que uma latinoamericana e,
dez vezes mais que uma europeia. Isso porque há cinco
tributos diferentes (ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI), que
possuem regras complexas e desunidas, com variações
nos 27 estados (ICMS) e 5 mil municípios (ISS), gerando
disputas judiciais que representam 75% do PIB em
contencioso, segundo o Insper.

Os impactos econômicos são enormes. A reforma
potencializa a eficiência e a competitividade, aumentando
a atividade de todos os setores: agro (18%), serviços (18%)
e indústria (25%), além de elevar o PIB em 20% em 15
anos, segundo o CCiF.

Esse emaranhado de regras também afeta a
competitividade, pois vários incentivos são concedidos
de forma pontual. A Sefaz/RS, por exemplo, mostrou que
99,7% dos benefícios fiscais do setor de veículos do estado
ficaram concentrados em apenas duas empresas.
A desigualdade é outro grave problema da tributação.
Primeiro, porque aprofunda as disparidades regionais,
concentrando a arrecadação nos estados e
municípios mais ricos, que têm maior
atividade produtiva. Segundo, porque
as isenções custam caro e
são pouco efetivas na
redução do abismo
que ainda separa
ricos e pobres.

Marina Thiago é gerente de advocacy
da Endeavor e do Movimento
Pra Ser justo (https://praserjusto.com.
br/), é bacharel em Direito e mestra em
Gestão de Políticas Públicas.
1

O IBS também atenua a desigualdade regional, pois a
arrecadação fica onde estão as pessoas: segundo o IPEA,
hoje a diferença entre a maior e menor receita per capita
de ICMS e ISS é de 270 vezes - e com a reforma, ela cairia
para seis vezes. Defendemos também a devolução do
tributo pago para as famílias de baixa renda, modelo 12
vezes mais efetivo para reduzir desigualdades do que as
isenções atuais, segundo avaliou o Ministério da Fazenda.
Em resumo, a tributação pode, sim, ser um instrumento
de cidadania e promoção de vidas melhores. Acreditamos
que o caminho para isso é uma reforma tributária ampla,
que voltou a tramitar no Senado, dando-nos
esperança de um Brasil mais simples, justo
e transparente.

2
Juan Perroni é graduando em Relações
Internacionais (USP) e trabalha nas ações
de advocacy pela Reforma Tributária na
Endeavor e no Movimento Pra Ser Justo.
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5ª EDIÇÃO PRÊMIO MARCO MACIEL

PRÊMIO MARCO MACIEL

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE O
PÚBLICO E O PRIVADO
ANA COELHO 1 & BRENDA VERAS 2
A cerimônia de entrega da 5ª edição do Prêmio Marco
Maciel foi realizada no dia 14/09/2021, às 19h, na
Confederação Nacional da Indústria - CNI, em Brasília –
DF, com transmissão ao vivo pelo canal Abrig do Youtube
e contou com a participação presencial da Diretoria da
Abrig e do Ministro de Estado da Cidadania, João Roma,
seguindo todas as normas de segurança contra a Covid
19. Idealizado pela Abrig, o Prêmio Marco Maciel: “Ética e
Transparência entre o Público e Privado” é uma premiação
com abrangência nacional e periodicidade anual.
O prêmio foi lançado em 2017 e teve a primeira edição
em 2018, com a finalidade de difundir a importância da
atividade de Relações Institucionais e Governamentais no
Brasil e de fomentar as boas práticas no relacionamento
entre público e privado. Trata-se de um evento histórico e
muito esperado, não só pelos nossos associados, mas por
todos os profissionais de RIG do Brasil.
A edição de 2021 apresentou um número recorde de
inscritos. Foram 39 projetos e, com cada um deles, a
certeza de que as boas práticas de RIG estão, cada dia
mais, presentes na iniciativa privada, no setor público e
nas organizações não governamentais, sobretudo nas
ações implementadas durante a pandemia da Covid
19, para fazer frente às graves repercussões sociais e
econômicas que impactaram o país.

Foram cinco categorias premiadas (Responsabilidade
Social, Preservação e Promoção de Empregos e Renda,
Ações em Instituições de Ensino, Jornalismo sobre a
Atividade de RIG e Protagonismo Feminino). Conheça os
finalistas e os cases vencedores:
RESPONSABILIDADE SOCIAL:
• Latam Airlines Brasil;
• Associação Paulista de Supermercados – APAS;
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Case vencedor: Doação Super Essencial (Associação
Paulista de Supermercados – APAS): Objetivando amparar
o maior número possível de famílias que, em decorrência
do agravamento da vulnerabilidade social oriunda da
crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, a
APAS criou a campanha Doação Super Essencial do setor
supermercadista do Estado de São Paulo, que arrecadou
até 30 de julho de 2021, o total de R$ 9.015.800,00 reais,
amparando 90.158 famílias com os cartões de compras de
alimentos, que foram distribuídos para fundos sociais e/ou
suas entidades parceiras.
PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE EMPREGOS
E RENDA:
• Profissão RELGOV
• Associação Mulheres Quilombolas em Ação Dandara
dos Palmares
• Markt Clube e Instituto Livre Mercado – Frente
Parlamentar para o Livre Mercado.
Case vencedor: Economia Solidária (Associação Mulheres
Quilombolas Dandara dos Palmares): As dificuldades
impostas pela pandemia fizeram com que um grupo de

Marina Mattar e
Ivonice Campos

Ruy Coutinho e Ivonice Campos
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Ivonice Campos, João Roma – Ministro da Cidadania e Carolina Venuto
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ESPECIAL
Da esquerda para direita, de cima para baixo: Roberto Jucá, Paulo Castelo Branco, Carolina Venuto, Ruy Coutinho, Guilherme Cunha, Marcos Borges,
Karoline Lima , Marco Antônio Corradi, Juliana Kirmse, Katiane Gouvêa, Marina Mattar, Fabiany Moreira, Eduardo Alvim , Marcelo Morais, Ivonice
Campos, Marcos Lima, Liana Alagemovits, Fernando Bites, Nathalia Pedrosa e Eduardo Fayet

mulheres da comunidade Quilombola Queimada Nova, do
município de Morro do Chapéu na Bahia, se organizasse
e formasse a Associação Mulheres Quilombolas em Ação
Dandara dos Palmares que, com apoio da iniciativa privada,
realizaram ações capacitando mulheres que passaram a
produzir e a vender bolos, biscoitos, pães caseiros e demais
lanches, incrementando a renda das famílias da localidade.
AÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO:
• Strategos Consultoria Política Jr;
• Organização Sete de Setembro de Cultura e Ensino Ltda;
• Consult-Master Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda.
Case vencedor: Ações de Ensino Relacionadas à
Atividade de RIG (Consult Master Assessoria e
Consultoria Empresarial Ltda): Implementação, pela
Consult Master, de um conjunto significativo de ações,
relacionadas à atividade de RIG – Relações Institucionais
e Governamentais, com foco na área de capacitação, tais
como workshops, aulas experimentais, eventos, publicação
e disponibilização gratuita de livros e artigos, com uso de
tecnologias digitais que cresceram em utilização durante a
pandemia trazida pela Covid-19.

Carolina Venuto, Érico Oyama e Eduardo Fayet

À frente, da esquerda para direita: Karoline Lima, Marco Antônio
Corradi, João Roma – Ministro da Cidadania. Ao fundo, Eduardo Fayet,
Ildeumar Fonseca e Ernesto Fagundes

JORNALISMO SOBRE A ATIVIDADE DE RIG:
• Jota Jornalismo;
• Poder 360.
Case vencedor: Reportagem Sobre a Importância
da Regulamentação do Lobby: Na entrevista feita
com Carolina Venuto, Presidente da Abrig, sobre a
regulamentação do lobby, o Jota Jornalismo abordou
as iniciativas que tramitam no Brasil, bem como as
experiências internacionais que foram objeto de estudo
sobre a regulamentação de RIG, elaborado pela Entidade e
os benefícios que traria ao país.
Da esquerda para direita: Ildeumar Fonseca, Ernesto Fagundes e
Eduardo Fayet
RIG + Políticas Públicas
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Eduardo Alvim, Carolina
Venuto e Ivonice Campos

PROTAGONISMO FEMININO:
• Liderança da Bancada Feminina no Senado Federal;
• Instituto Maria da Penha;
• Federação Nacional dos Policiais Federais.
Case vencedor: Projeto As Penhas (Instituto Maria da
Penha): O isolamento social gerado pelo aumento e
disseminação da Covid-19, agravou a violência doméstica
e contra a mulher, fazendo com que o Instituto Maria da
Penha – IMP criasse o Projeto – AS PENHAS, coordenado
pela Advogada e Sócia Fundadora do IMP Anabel Guedes
Pessôa Nolasco e a Vice- Presidente do IMP, Regina
Célia Barbosa, reunindo uma equipe multidisciplinar e
voluntária de advogadas, psicólogas e assistentes sociais,
contribuindo com a política pública, através do terceiro
setor, no atendimento e prevenção da violência doméstica
e contra a mulher.

os agentes que participam da formulação de políticas
públicas; valorizar os profissionais de RIG, e para viabilizar
o desenvolvimento econômico e a participação do Brasil
na organização para a cooperação e desenvolvimento
econômico – OCDE.
A Abrig tem mantido diálogo constante com todas as
autoridades para garantir o avanço dessa tão importante
pauta e, agora, fazendo um chamado a toda a sociedade
para que conheçam, assinem e compartilhem nossa
petição em defesa da regulamentação. Lobby não é
sinônimo de corrupção!
Acesse o documento através do QR Code abaixo e assine
a petição:

Além disso, o Prêmio rendeu uma homenagem especial ao
notável Marco Maciel; o construtor de pontes; entusiasta
do diálogo e do consenso; apaixonado pelo Brasil e seu
povo, que faleceu no dia 12/06/2021. Foi, sem dúvida, um
momento especial da cerimônia.
Durante o evento, foi lançada a petição online para
a regulamentação da atividade de RIG, comumente
conhecida por lobby, e que conta com o apoio institucional
da Abrig, pois a falta de regulamentação, além de afastar
a sociedade e as empresas do processo democrático, está
causando insegurança na política e em toda a sociedade.

A Abrig agradece a todos os que colaboraram com a
5ª edição do Prêmio Marco Maciel, especialmente à
Confederação Nacional da Indústria – CNI, grande
parceira da entidade, e aos membros da Comissão
Julgadora, pelo belíssimo trabalho realizado. Sem eles
nada disso teria sido possível. Que venha a 6ª edição!

Entende-se que esta é uma pauta fundamental para:
determinar regras e limites democráticos para todos

Ana Coelho é Advogada e Gerente
Institucional da Abrig.
1
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Brenda Veras Bacharel em Direito pelo
Centro Universitário Iesb e Assessora
Institucional na Abrig.

PRÁTICA
RECOMENDADA
ABRIG/ABNT

Um guia orientativo, técnico
e padronizado para que a
atividade seja cada vez mais
respeitada e valorizada.

A Abrig incentiva a implementação da Prática Recomendada por todos os
associados e pode ajudar as empresas a implementá-las.

Trilha de implementação para Pessoa Jurídica:
DIAGNÓSTICO

CAPACITAÇÃO INICIAL

ENTREVISTA+ANÁLISE+
RELATóRIO

ALINHAMENTO+CARTA DE
COMPROMISSO

ACOMPANHAMENTRO
DE RESULTADOS
MONITORAMENTO

CONSULTORIA
INTERVENÇÃO

PLANO DE AÇÃO
PRAZOS E METAS

Para as Pessoas Físicas, o formato adotado será de autoavaliação.
Na primeira etapa será realizada uma prova online com questões de temáticas,
como: compliance, jurídica e comunicação. O resultado gerado será variado
entre básico, intermediário e avançado, para que os candidatos façam uma
progressão com relação a estas práticas.
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HISTÓRIA

MARCO MACIEL

ÉTICA E DEFESA DA DEMOCRACIA
RENATA CASTRO 1
De líder estudantil a vice-presidente da República.
Com uma trajetória política brilhante, Marco Maciel
deixou na história um exemplo de dedicação e
ética para todos os brasileiros, mas, em especial,
que serviu de inspiração para os profissionais
de RIG. Não por acaso, a mais importante
premiação do setor escolheu o seu nome para
representá-lo.
O Prêmio Marco Maciel – ética,
transparência, diálogo e solidariedade
entre o público e o privado, realizado pela
Abrig, chega a sua quinta edição este ano.
“O prêmio tem como objetivo difundir
a importância da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais no Brasil,
premiando instituições que colaborem com o
seu fortalecimento. Pelo legado, ética e atuação
em prol da regulamentação da atividade de RIG,
não poderíamos ter escolhido um nome melhor”,
destaca a presidente da Abrig, Carolina Venuto.
Desde que ocupou a presidência da Câmara dos
Deputados, nos anos 70, Marco Maciel atuou no sentido
de tornar a transparência, a ética e o diálogo uma rotina
nas relações entre o poder público e as instituições
privadas e foi o primeiro político a propor uma lei para
regulamentar a atividade de RIG. “Ele reformou o
Regimento Interno da Câmara, a fim de institucionalizar
essa relação. Por sua iniciativa, nós passamos a ter
acesso ao credenciamento naquela Casa. Como Senador,
voltou ao tema apresentando um importante projeto
de lei com o qual pretendia regular a ação de grupos e
de profissionais, com atuação na defesa de interesses
privados junto ao poder público”, conta o ex-presidente
da Abrig, Guilherme Cunha Costa.
A primeira iniciativa de regulamentação do lobby foi
empreendida por Marco Maciel ainda em 1984, quando
senador. Esse ano, fazem 30 anos desde a sua aprovação

pelo Senado, porém, enviado à Câmara, o projeto nunca
foi votado - mas produziu nada menos que dezessete
proposições legislativas, similares ou complementares,
com o mesmo objetivo. “Este número mostra que a
preocupação com a regulamentação da atividade não é
nova e que tem ocupado parte considerável da atenção dos
parlamentares, há trinta anos. Negar o lobby (parte das
ações exercidas pelo profissional de RIG) tem prejudicado
o exercício da democracia e o avanço de discussões
essenciais para a sociedade. É através do diálogo,
apresentação de propostas e abertura para o debate, que
novas ideias e decisões podem prosperar”, afirma Carolina.
Natural de Recife, Marco Maciel iniciou carreira política
quando estudante de direito. Em 1966, foi eleito deputado
estadual. Em 1977, presidente da Câmara. Na década
de 80, foi governador de Pernambuco, ministro da Casa
Civil e, após, ministro da Educação. Em 1995, tornou-se
o 22º vice-presidente da República durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso. Manteve-se até o fim do
mandato de FHC, em 2002. Eleito senador pela terceira
vez, exerceu o cargo até fevereiro de 2011. Aos 76 anos, se
afastou da política por motivos de saúde.

Renata Castro é jornalista, tem pós-graduação em Jornalismo Cultural e MBA’s em Marketing e Publicidade e em
Gestão
de Marketing
e Vendas, além de certificação profissional em Pricing, Marketing de Conteúdo e Inteligência de
Revista Brasileira de Relações
Institucionais
e Governamentais
Mercado.
1
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POLÍTICA

PERSPECTIVA ETERNA DO DIÁLOGO E EQUILÍBRIO NA POLÍTICA
PAULO CASTELO BRANCO 1
“O Lobby, ou representação de interesses, assim
como a política, não pode ser criminalizado, mas sim
regulamentado por meio de legislação específica”.
(Augusto Aras – procurador-geral da República”)
Marco Maciel, em sua exemplar trajetória política, com
olhar perspicaz no exercício do mandato de senador,
visualizou a necessidade de o Congresso Nacional
examinar a questão da influência de grupos de pressão ou
de interesses perante as casas legislativas.
O senador Marco Maciel, patrono da Associação Brasileira
de Relações Institucionais e Governamentais, é, pela
entidade, homenageado todos os anos com o Prêmio que
leva o seu nome.
A ação política de Marco Maciel e de tantos outros revela
que o parlamentar pode e deve levar uma vida ilibada.
Não basta ter espírito público, inteligência ou riqueza;
basta ser tolerante ao receber informações que possam
contribuir na elaboração da melhor legislação. O que
chamamos de diálogo.
A Associação Brasileira de Relações Institucionais e
Governamentais tem como finalidade a defesa dos
interesses privados em consonância com o interesse
público e, por princípio, que sua atividade seja
regulamentada pelo Congresso Nacional.
Em 1984, o senador Marco Maciel, pioneiramente,
apresentara o Projeto de Lei do Senado (PLS) 25/84 que
dispunha sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas
junto às Casas do Congresso Nacional. O projeto foi
arquivado ao final da legislatura
Na sequência da promulgação da Constituição de 1988,
o senador Marco Maciel reapresentou o Projeto de Lei
nº25/84 que passou a tramitar sob nº 203/1989 com
a seguinte ementa: “DISPÕE SOBRE O REGISTRO DE
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS JUNTO AS CASAS DO
CONGRESSO NACIONAL, PARA FINS QUE ESPECIFICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PL 203/1989, após tramitação no Senado Federal, foi
aprovado no Plenário em 8 de janeiro de 2007, sendo
remetido à Câmara dos Deputados para apreciação.
Hoje, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
nº1202/2007.
O esforço do senador Marco Maciel foi em vão, apesar
da aprovação do projeto de lei ser fundamental para
o reconhecimento da atividade de lobby. Há tempos
o Ministério do Trabalho reconheceu a atividade de
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais.
O empenho da ABRIG e outras entidades, no trabalho pelo
reconhecimento da atividade indicada no PL 1202/2007,
aguarda a decisão final. Apesar da proposta ter sido
aprovada nas Comissões Temáticas, e pautada em regime
de urgência no plenário da Câmara dos Deputados, tal ato
frustra os interessados por não ser submetida ao Plenário
da Câmara dos Deputados.
Os profissionais de RIG são rigorosamente fiscalizados
pelas associações e devem seguir os códigos de condutas
da atividade.
O senador Marco Maciel se sentia muito seguro ao
se relacionar com os profissionais de Lobby, sempre
respeitados como representantes de interesses de
pessoas físicas ou jurídicas.
A ética e a transparência na defesa dos interesses
dos clientes são fundamentais na colaboração que os
profissionais podem oferecer no aperfeiçoamento da
legislação pátria.
Os muitos escândalos que atingem o Parlamento, na
maioria dos casos, são consequências de contato de
parlamentares com pessoas desclassificados que praticam
ilícitos envolvendo políticos que, muitas das vezes,
são mencionados como corruptos por terem realizado
reuniões com picaretas que circulam por todos os cantos.
O exemplo de Marco Maciel, que se manteve ético,
transparente, acessível e equilibrado, é meta dos que
defendem, com procedimentos lícitos e transparentes,
interesses privados e governamentais.
Como dizia o senador Marco Maciel: lobistas.
Regulamentar o lobby é legal.

Paulo Castelo Branco é advogado em Brasília desde 1972. Advogado e RIG da Cia. Souza Cruz (aposentado).
Assessor Parlamentar da ABRAMGE de 1988 a 2015. Secretário Segurança Pública do DF 1999/2000. ExConselheiro Federal e Distrital da OAB. Pres. Conselho de Ética da ABRIG. Membro da Academia Brasíliense de
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
Letras e do Instituo Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Cidadão Honorário do Distrito Federal.
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ENTREVISTA

DIVERSIDADE

DIVERSIDADE NO SETOR PRIVADO

RECONHECIMENTO DOS POVOS E COMBATE A VIOLÊNCIA
ENTREVISTA: RAPHAEL LIMA
Graduado em Comunicação Social pela UFBA e mestre em Cultura e Sociedade pela mesma universidade,
participou como pesquisador do grupo LOGOS - Comunicação Estratégica, Marca e Cultura na área de Discurso e
Análise de Marca. Atualmente é líder de planejamento de comunicações da Natura Brasil.

Líder de planejamento de comunicações da Natura
Brasil aponta como a sociedade deve enfrentar
violências simbólicas que são cometidas na formação
do conceito de identidade brasileira, para assim
combatermos violências físicas.

diversidade permite a proposição de idéias e visões de
mundo diferentes, construindo amor e empatia. Ter essas
mentes dentro do ambiente de trabalho é propor diversos
tipos de visões de mundo, para que a gente consiga pensar
o trabalho a partir dessas.

Em 2019, o Brasil registrou aumento de 150% nos
casos de violências diversas cometidas contra povos
indígenas. Tendo isso em vista, qual o primeiro passo
para combater a violência e o preconceito contra os
povos originários?

Como o coronavírus impactou o desenvolvimento da
Diversidade no mercado de trabalho?

RAPHAEL LIMA - Emergencialmente, os órgãos
públicos devem tomar iniciativas a partir da vigilância
e contenção de crimes. É necessário passarmos por
um processo de revisão da nossa ancestralidade pois,
enquanto não nos reconhecermos dentro desses povos
originários, isso vai continuar acontecendo. Essa é uma
violência simbólica que cometemos com eles, o tempo
inteiro, na formação do nosso conceito de identidade
brasileira. Acredito que, enquanto não mudarmos a
base do nosso conhecimento sobre identidade, nada vai
mudar. O problema não está só na representatividade,
está na formação da consciência de identidade.

RAPHAEL LIMA - Acredito que, em curto prazo, o
coronavírus impactou o desenvolvimento da diversidade
no mercado de trabalho. Isso se dá por conta da aceitação
da situação do Home Office e do trabalho à distância, que
permite o fim da imigração das pessoas das suas regiões.
Com a pandemia, muitas pessoas decidiram retornar às
suas cidades e continuar trabalhando, de lá, nas empresas
daqui. Nesse sentido, de diversidade regional, acho que o
impacto foi muito positivo, porque as barreiras e regionais
foram derrubadas. Não se sabe se será permanente,
espero que seja, pois uma brecha de ampliação da entrada
de profissionais competentes e brilhantes se abriu.

Como esses combates reverberam na sociedade?
Como a tomada de consciência pode gerar mais
oportunidades para minorias?
RAPHAEL LIMA - A tendência é que, à medida
em que essa consciência é construída, as pessoas
e comunidades se equilibrem com a construção
de representação e avanço das políticas públicas.
Assim, começamos a ter maior inclusão, não só
de representação “a fórceps”, mas orgânica. Toda
mudança estrutural é uma parte das ações conjuntas,
temerárias e emergenciais. Além da educação de base,
as oportunidades de troca com outros seres e a vida em
ambientes diversos são necessárias para a formação de
um indivíduo e de sua consciência.
Qual a importância da diversidade no ambiente
de trabalho?
RAPHAEL LIMA - Acredito que a inovação surge
do conflito e, do conflito, surge o brilhantismo. A
diversidade e a diferença propõem o conflito no ponto
de vista acadêmico, a troca de idéias e a dialética. A
RIG + Políticas Públicas

“Acredito que, em curto prazo,
o coronavírus impactou o
desenvolvimento da diversidade
no mercado de trabalho”.
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SAÚDE

SILVIO GUIDI 1
A pandemia revelou e agravou problemas na gestão
da saúde brasileira. Desde que a Constituição
alçou a saúde a direito fundamental, impôs ao
Estado não só o dever de atender a esse direito,
mas também a forma de atendimento. Foi
definida a priorização de ações preventivas e
protetivas, para posterior atuação assistencial.
Houve determinação acerca da organização
harmoniosa entre estados, municípios e a União,
com a finalidade de garantir o atendimento
ao exercício da saúde. Todos esses entes da
federação são isolados e responsáveis por atender
ao direito à saúde, devendo se organizar para
desempenharem essa função, evitando sobreposições
e/ou espaços abertos sem atendimento.
A pandemia revelou pouco compromisso dos
governantes com as determinações constitucionais.
Em seu início, ainda sem perspectivas de vacinação,
as medidas preventivas de isolamento físico foram
impactadas por discussão sobre o isolamento (se
horizontal ou vertical). A segunda alternativa expunha
parcela da população ao vírus, sob o argumento de
que tinham menos riscos de desenvolver sintomas
graves. Esse método colide com o dever de prevenção
e proteção da saúde. A discussão retardou a prática
do isolamento adequado e afetou a confiabilidade da
população à medida preventiva.
Quando já havia disponibilidade de vacinas, o Brasil foi
excessivamente lento na aquisição. Isso gerou atraso
na vacinação, além de uma competição entre União,
estados e municípios para a aquisição de vacinas. Essa
competição também teve impacto na credibilidade das
vacinas.
Ambos os episódios, isolamento e vacinação, têm um
problema em comum: comunicação.

O Brasil não só se comunicou mal durante a pandemia,
como também permitiu que a desinformação chegasse
à população. Mensagens de conteúdo delirantes, sem
qualquer base científica, inundaram postagens em redes
de relacionamento e grupos privados. O resultado dessa
campanha difamatória em desfavor da saúde é visto e
sentido desde o início da pandemia. Repulsa às máscaras,
sommeliers de vacina, conexão de medidas protetivas da
saúde com ideologias políticas são exemplos vivos desse
impacto negativo. E nada se viu do governo para diminuir
essa desinformação e os impactos nocivos na saúde
brasileira.
Diante desse quadro, uma grande lição é que toda
e qualquer ação estatal deve ser pautada em uma
política pública eficiente de comunicação. E já há muito
existe base jurídica a sustentar esse dever. Trata-se
de obrigação instituída pela Lei Orgânica da Saúde, a
qual obriga a execução de políticas sociais que visem à
redução dos riscos de doenças e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
É preciso compreender que a desinformação mata. Nesse
particular, a comunicação deve ser a mãe de todas as
políticas públicas de saúde. A desinformação é também
uma doença de proporções pandêmicas, merecedora de
uma política pública de qualidade para a confrontar.

Silvio Felipe Guidi é advogado, consultor em gestão jurídica do risco médico-hospitalar, especialista em Direito
Administrativo pela SBDP-PR, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB-PR, ex-assessor jurídico da SEB
(mantenedora do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba), do CRO-PR e da Secretaria Municipal de Saúde
de Pinhais.
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
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ENTREVISTA

ECONOMIA

PERSPECTIVAS DE
SUCESSÃO NO BRASIL

ENTREVISTA: MAURICIO MOURA
Mauricio Moura é pesquisador e professor na The George Washington University., nos Estados Unidos, da área de políticas públicas e análises
eleitorais. É formado no Owner/President Management Program da Harvard Business School, programa voltado para CEO's e acionistas
majoritários, na turma 52. É mestre em Social Sciences na University of Chicago, em political management na The George Washington University
e doutorado em Economia e Política do Setor Público na Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP com extensão na The George Washington University.

O economista e CEO do Instituto Ideia, Maurício Moura,
detalha os cenários que apontam quatro fatores que
tornam o debate econômico crucial para o desfecho da
eleição do ano que vem. Ele ainda cita o peso da pandemia
na decisão do eleitor e como o eleitor estará engajado em
torno da oposição e do governo.
Como você vê o cenário eleitoral para 2022?
MAURICIO MOURA - O diferencial da eleição é que ela
vai orbitar em torno da popularidade do presidente Jair
Bolsonaro. Temos um presidente que tem, no mesmo
período comparado com outros presidentes brasileiros que
tentaram a reeleição pós-redemocratização, uma avaliação
negativa superior ao Fernando Henrique Cardoso (PSDB),
em 1997, à Dilma Rousseff (PT), em 2013, e ao Lula (PT),
em 2005. Por outro lado, ele é um presidente que mesmo
em uma profunda crise econômica e sanitária é bastante
resiliente e continuou com 25% de aprovação em todas as
pesquisas públicas.
A grande questão daqui para frente é se o Bolsonaro vai
ser capaz de aumentar sua popularidade e se tornar mais
competitivo, ou se ele vai piorar a popularidade e fazer com
que a eleição ganhe uma alternativa.

E o fator pandemia quanto tem o peso disso?
MAURICIO MOURA - O cenário da pandemia em eleições
carrega incertezas. A eleição durante a pandemia tem um
fator importante de avaliação da população e aconteceu
em vários lugares do mundo, o mais emblemático é o de
Donald Trump, nos Estados Unidos. Ele perdeu a reeleição
em função da gestão da pandemia. A gente também
teve o presidente da França, Emmanuel Macron, que o
partido dele foi penalizado nas eleições municipais. E
agora o primeiro-ministro indiano que, apesar de ter uma
popularidade alta, perdeu as eleições em alguns estados da
Índia. Então é uma variável de imprevisibilidade.
E quanto pesa o desempenho da economia nisso?
MAURICIO MOURA - Nessa eleição pesa muito. Talvez
seja a eleição onde o peso da economia seja maior desde
1994, no Plano Real, que foi o trator da eleição de FHC.
Acredito em quatro pontos únicos de 2022 em relação à
economia, mais uma vez assumindo que haja melhora na
situação sanitária. Primeiro, estamos com alto nível de
desemprego no país. O segundo ponto são os negócios
fechados. O terceiro ponto é que temos uma economia
informal no Brasil, que obviamente cresceu com a

“O cenário da pandemia em
eleições carrega incertezas. A
eleição durante a pandemia
tem um fator importante de
avaliação da população”.
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pandemia e produz externalidades que vão precisar ser
debatidas e vão precisar que os candidatos a presidente
apontem caminhos para resolvê-las. Quarto é o fator
a transferência de renda, o debate da transferência de
renda ganhou um patamar mais elevado. O governo está
apresentando um programa novo de transferência de
renda que vai ser debatido durante a campanha e depois
da pandemia, no imaginário da opinião pública, a questão
da transferência de renda ganhou um peso maior pois
a pandemia trouxe outras incertezas. Então, acho que
essa combinação de fatores deve fazer com que o debate
econômico seja protagonista de 2022.
Sobre um projeto alternativo e a chance da esquerda.
Quais as chances terão na eleição?

nem no Bolsonaro. Desses 40%, 10 pontos percentuais são
um eleitorado bastante cativo do Ciro Gomes. Inclusive,
é um eleitorado que quando você olha o desempenho do
Ciro Gomes em várias eleições presidenciais, o perfil dos
eleitores dele hoje são bastante similares, ele é um eleitor
mais escolarizado, mais metropolitano. Aí contamos 30
pontos percentuais que não querem votar nem no PT e nem
no Lula. Esses 30 pontos percentuais são basicamente de
direita. Temos gente lava-jatista que gostaria de ver o Moro
como candidato, temos o eleitorado do PSDB que ainda é
muito forte no interior de São Paulo. Há um eleitorado que
surgiu em 2018 que votou no NOVO, no João Amoedo, que
é mais liberal, é um percentual de 2 ou 3 por cento, mas
pode fazer diferença. E lembrando que para uma terceira
via, precisamos de uma piora da popularidade do Bolsonaro
e o perfil de quem o apoia está longe de ser da esquerda.

MAURICIO MOURA - Primeiro, a alternativa, se vier, virá
da direita. Quando a gente olha as pesquisas públicas,
40% do eleitorado não gostaria de votar nem no Lula e
AnúncioRevista2.pdf 1 27/04/2021 14:00:47

ÉTICA Inteligência Política é uma consultoria de relações institucionais
e governamentais que fornece ao cliente informações técnicas e lhe
garante o suporte operacional para fazer a defesa de seus interesses de
forma legítima e qualificada com os tomadores de decisão política.
Conheça melhor o nosso trabalho: eticarig.com.br

+55 (61) 3037-2435
E-mail: administrativo@eticarig.com.br
Edif ício Victoria Office, sala 511. Setor de
Autarquias
RIG
+ Políticas Sul
Públicas
Q. 4 Bloco A - Asa Sul - Brasília, DF.

44

ENTREVISTA

ABRIG REGIONAL SÃO PAULO

O SETOR FARMACÊUTICO
FRENTE A PANDEMIA

ENTREVISTA: DRA. GESILAINE CHAVES
Quem é a Dra. Gesilaine Chaves e como construiu sua
carreira dentro do setor farmacêutico?
GESILAINE CHAVES - Tenho 38 anos, sou casada, mãe de
dois filhos, advogada, com mais de 20 anos de experiência
e atuação em departamentos jurídicos de empresas
multinacionais. Graduada pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, pós-graduada pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV, com cursos de especialização realizados
em renomadas instituições, tais como Insper e Harvard
Law School, integrante da Comissão de Departamentos
Jurídicos da OAB-SP, da rede de apoio Jurídico de Saias
e Relatora do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo.
Construí minha carreira atuando e me especializando,
nos últimos 16 anos, no setor farmacêutico, um setor que
contribui diretamente para melhorar a vida e a saúde
das pessoas. Atuo desde 2016 como Diretora Jurídica da
Astellas Farma, uma indústria farmacêutica japonesa.
Considerando a abrangência do setor, quais suas
considerações para o enfrentamento da pandemia?
GESILAINE CHAVES - A pandemia nos mostrou que não
há solução individual ou mágica para superá-la e que
a melhor forma de a enfrentar é por meio da união de
esforços privados e públicos, com a colaboração de toda
a sociedade e, principalmente, da comunidade científica.
O setor de saúde como um todo, incluindo a indústria
farmacêutica, demonstrou alta capacidade de resposta e
colaboração, como, por exemplo, com o desenvolvimento
de vacinas em tempo recorde, o aumento na produção de
medicamentos, entre outros.
Como você analisa os desafios que o setor farmacêutico
enfrenta com a alta regulamentação no Brasil?
GESILAINE CHAVES - A alta regulamentação que abarca
o setor farmacêutico não é uma característica do Brasil
apenas e não é, necessariamente, um ponto negativo. Ao

“O grande desafio, a meu ver,
é manter uma regulamentação
atualizada, equilibrada e que consiga
acompanhar às necessidades do país
e os avanços tecnológicos”.
contrário, o setor, justamente por atuar diretamente com
a saúde e até a vida dos pacientes, é altamente regulado
no mundo todo e merece sim um robusto arcabouço
jurídico que o ampare. O grande desafio, a meu ver, é
manter uma regulamentação atualizada, equilibrada e que
consiga acompanhar às necessidades do país e os avanços
tecnológicos, oferecendo segurança jurídica ao sistema
como um todo.
Quais as demandas institucionais principais do
setor farmacêutico?
GESILAINE CHAVES - Não possuo mandato para falar
das demandas institucionais do setor farmacêutico, mas,
na minha opinião, os temas que merecem, atualmente,
atenção e um amplo debate são: a reforma tributária, a
segurança jurídica do sistema de propriedade intelectual
do país, o fomento à pesquisa clínica, bem como, questões
relacionadas ao acesso de pacientes ao tratamento.

Rafael Bernardi é Diretor Regional da Abrig de São Paulo – Capital.
RIG + Políticas Públicas
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ABRIG REGIONAL INTERIOR DE SÃO PAULO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS
TIRSO MEIRELLES 1

Há quase 18 meses entrava em curso uma das maiores
revoluções de todos os tempos, com o desmonte do
sistema social da forma que conhecemos e definição
de novas formas de viver em sociedade. A crise
também trouxe inúmeras oportunidades,
geradas por essas transformações.
É hora de preparo para atuar sob novas
condições. Os resultados serão tão céleres
quanto nossa capacidade de nos organizarmos
em parcerias e atuarmos conectados, com
recursos, conhecimentos e vontade de trabalhar
pelo bem coletivo.
Assim, o Sebrae revigorou sua ação para garantir o
fôlego necessário aos empreendedores e reforçar sua
musculatura. Afinal, esses negócios representam 98% do
total de empreendimentos do Brasil, são responsáveis
por 55% dos empregos com carteira assinada e 30%
do Produto Interno Bruto. Nesse período turbulento,
criaram 70% do total dos novos empregos. A pequena
empresa é, portanto, elo chave no processo de
reconstrução do desenvolvimento local e regional, por
gerar empregos, renda e divisas.
Expandimos nossas ações de orientação – agora atuamos
24 horas por dia, sete dias, de capacitação - com criação
de centenas de milhares de vagas gratuitas em cursos,
oficinas, e de acesso à inovação, tecnologia, crédito
e novos mercados – em especial no mundo digital.
Aprovamos recentemente investimentos na ordem de
R$ 200 milhões para fomentar o desenvolvimento e
fortalecimento de startups e incentivos à tecnologia.
Nossa missão vai além: precisamos garantir que o
ambiente de negócios saudável e pró-empreendedorismo
se consolide, permitindo a atuação sem amarras.
A estratégia que utilizamos para a retomada foi a de
expandir e consolidar uma rede de parceiros locais,

1

Tirso Meirelles é Presidente do Sebrae-SP.

regionais e estaduais, a fim de garantir que recursos
valiosos cheguem em tempo hábil para apoiar esses
empreendimentos. Dentro da Articulação Regional,
cujo objetivo é conectar uma rede de agentes regionais
com foco na implementação de políticas públicas
promotoras do desenvolvimento local, percorremos
28 regiões do estado de São Paulo, reunindo cerca de 2
mil gestores públicos e sociedade civil organizada. Nos
encontros foram apresentados mapeamentos técnicos
das regiões, baseados nos pilares da inclusão produtiva,
desburocratização, compras públicas e governança,
levantadas demandas e construídos colaborativamente
planos de ação de políticas públicas regionais.
Entre os principais resultados desse movimento
lançamos o programa Consórcio Empreendedor e
incrementamos substancialmente o apoio aos 40 projetos
de desenvolvimento local e 24 Arranjos Produtivos Locais
em todo estado de São Paulo, respeitando as vocações
produtivas regionais e fortalecendo a competitividade de
cada um destes grupos.
O Sebrae-SP está comprometido com essa estratégia e se
posiciona como hub que vai acelerar
as transformações tão necessárias
para chegar ao desenvolvimento
sustentável necessário neste
momento e no futuro.

José Eduardo Camargo, Diretor regional
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
da ABRIG ( Interior de SP) e Campinas.
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REGIONAL
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ABRIG REGIONAL PARANÁ

O NOVO MODELO DE
PEDÁGIO NO PARANÁ

ENTREVISTA: NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA E CARLOS VALTER MARTINS PEDRO
O novo modelo de concessão do pedágio no Paraná vem
sendo discutido nos últimos anos, visto que os atuais
contratos se encerram em novembro de 2021. Com
objetivo de auxiliar na elaboração de políticas públicas
e dar transparência ao processo, a Diretoria da Abrig no
Paraná traz o olhar e a opinião de atores do novo edital de
concessão nas rodovias do Paraná.
SECRETÁRIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E
PARCERIAS - NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA

O usuário só paga pela ampliação da capacidade da via
após ter sido realizada. Cada lote rodoviário passa por
um estudo único, mas por exemplo a nova concessão da
BR-116/RJ/SP já será 20% menor o valor do pedágio no
trajeto Rio – São Paulo, todos os novos estudos partem de
redução significativa, além da redução que deve ocorrer
no leilão. As reduções ocorrem em todas as viagens.
PRESIDENTE SISTEMA FIEP,
CARLOS VALTER MARTINS PEDRO:

O novo modelo de licitação prevê derrubar o valor
cobrado. Como se dará o acompanhamento e a
fiscalização dos contratos? Quais são os órgãos
responsáveis e como se darão as penalidades, caso não
sejam cumpridas as exigências do edital de concessão?

O novo modelo de pedágio no Paraná prevê uma
ampliação expressiva das praças de pedágio. O senhor
acredita que o novo modelo será benéfico ao setor
produtivo do Paraná?

O novo modelo prevê maior flexibilidade e equidade
tarifária, com tarifa mais aderente à capacidade
da infraestrutura oferecida. O mecanismo prevê
menor subsídio cruzado, onde o usuário não paga
antecipadamente por duplicação futura. A tarifa aumenta
em linha com aumento da capacidade de rodovia.
O acompanhamento e fiscalização dos contratos é feito
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para as
obras de duplicação, o usuário só terá o efeito na tarifa
após a entrega da obra. Nesses casos a concessionária
tem todo interesse de entregar o quanto antes a obra
para ter seus efeitos computados na tarifa. Quando a
concessionária não entrega, é penalizada e os efeitos são
inseridos no fluxo de caixa, acarretando uma redução da
tarifa do usuário e da receita.

É importante destacar que o novo modelo abrange
a concessão de mais trechos de rodovias, passando
dos atuais 2,5 mil quilômetros para quase 3,4 mil
quilômetros. Essa é a justificativa principal para a
ampliação do número de praças de pedágio. Porém,
independentemente da implantação de novos locais de
cobrança, é preciso focar na redução efetiva que haverá
nas tarifas.
Hoje, ao trafegar nas rodovias do Anel de Integração
do Paraná, um motorista gasta em média R$ 16,30 para
rodar 100 quilômetros. Pelo novo modelo, mesmo com
mais praças, as tarifas chegarão aos leilões com preço
médio de R$ 11,30 a cada 100 quilômetros rodados.
Levando-se em conta que sobre esses preços deverão ser
aplicadas reduções adicionais, já que vencerá a licitação
de cada lote o consórcio que ofertar as menores tarifas,
sem limite de desconto, esse valor será ainda mais baixo.
Além disso, haverá um grande volume de investimento
em obras, incluindo quase 1,8 mil quilômetros de
duplicações. Por tudo isso, a Fiep acredita que esse

“O novo modelo prevê maior flexibilidade e
equidade tarifária, com tarifa mais aderente à
capacidade da infraestrutura oferecida”.
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“Além disso, haverá um grande
volume de investimento em
obras, incluindo quase 1,8 mil
quilômetros de duplicações”.

modelo representará uma nova realidade, com mais
segurança nas estradas e menores custos logísticos.
Isso aumentará a competitividade dos produtos
paranaenses, o que se reflete em mais investimentos
produtivos no Estado, geração de empregos e
benefícios para toda a população.
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Katiane Gouvêa é Diretora Regional da Abrig do Paraná.
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ABRIG REGIONAL RIO GRANDE DO SUL

AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E GOVERNAMENTAIS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CIDADE
Toda organização formada na sociedade civil tem, ao fim e
ao cabo, o objetivo de construir transformações positivas
para a cidade, o estado e o país. As pessoas se mobilizam e,
coletivamente, buscam promover avanços e melhorias para
o ambiente em que vivem. No âmbito do poder executivo, é
fundamental estabelecer relações com essas entidades. As
relações institucionais fazem parte da vida pública.
Um governo deve dialogar com todas as representações,
inclusive com as organizações empresariais. Aqui, na
Prefeitura, mantemos diariamente conversas e encontro
com os mais diversos setores e segmentos. E dessas
relações surgem muitas contribuições e ações práticas
para Porto Alegre.
Um bom exemplo é a campanha de vacinação. Com o apoio
da PUCRS, BarraShopping, BIG e Bourbon, viabilizamos
a aplicação das doses no formato drive-thru, que contou
ainda com uma ajuda enorme do Exército Brasileiro na
parte logística. Além disso, no auge do inverno, em uma
parceria com o Sport Club Internacional, utilizamos
o Ginásio do Gigantinho como abrigo para acolher
moradores em situação de rua. Foram dezenas de
instituições participando dessa ação, que ofereceu
banho, comida, roupas e encaminhamento para
entrevista de emprego a essas pessoas.
Tudo isso só foi possível graças às
boas relações construídas com
as entidades.

Luciana Franco Goelzer Diretora
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
Regional da Abrig Rio Grande do Sul.

Da mesma forma, como um governo de diálogo,
estamos sempre abertos a receber representantes de
setores da iniciativa privada. É natural que um grupo
que trabalhe com inovação, por exemplo, possa ter
contato com a Prefeitura tentando mostrar que novas
tecnologias podem melhorar a vida das pessoas,
com boas soluções para a cidade. Se o governo
vai aproveitar as ideias ou não, cabe aos gestores
decidirem. Mas esse é o processo de relacionamento
que deve existir, com muita transparência.
Como a máquina pública ainda possui inúmeras
amarras que impedem os governantes de
realizarem ações na velocidade desejada, são as
boas relações com a sociedade civil organizada
que permitem construir soluções céleres e
eficazes.

Sebastião Melo é advogado, político
e atual prefeito de Porto Alegre. Foi
vereador da cidade de Porto Alegre entre
2001 a 2012 e vice-prefeito da capital
gaúcha de 2013 a 2017, durante a gestão
de José Fortunati. Em 2018, foi eleito
deputado estadual no Rio Grande do Sul,
cargo que exerceu até 2021.
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ENTREVISTA: DEPUTADO KIM KATAGUIRI
Kim Kataguiri tem 25 anos, é escritor e estudante de Direito. Nasceu em Salto-SP e fundou o MBL, Movimento Brasil livre. Foi colunista da Folha
de SP, do HuffPost Brasil e da Rádio ABC. Em 2015 foi eleito pela revista Time como um dos jovens mais influentes do mundo. Em 2018 foi eleito
Deputado Federal por São Paulo, sendo o 4° Deputado mais votado do país. Em 2019 entrou na lista de pessoas mais influentes do país abaixo de
30 anos pela Forbes.

Considerando a importância da regulamentação da
atividade de relações institucionais e governamentais
em diversos países da América do Norte, Europa e
recentemente em países da América do Sul, como Chile,
qual sua opinião sobre a regulamentação da atividade em
nosso país?
KIM KATAGUIRI - A atividade deve ser regulamentada e
transparente, pois é legítimo que a sociedade, empresas e
associações apresentem seus argumentos e façam pressão
no Congresso Nacional, mostrando seus interesses. Mas,
isso deve ser feito com transparência, a atividade não deve
ser tratada como clandestina, como feito atualmente.
O Ministério do Trabalho reconheceu a atividade de
RIG como ocupação em 2018. Em 2020, a Abrig lançou a
prática recomendada para a atividade, visando estabelecer
uma política de ética e transparência no relacionamento
entre o público e o privado. O que o Sr. acha que falta para
que avancemos ainda mais nessa pauta e tenhamos uma
legislação aprovada sobre o assunto?
KIM KATAGUIRI - Para a aprovação da regulamentação da
atividade é necessário desmistificar o conceito da atividade.
Isso pode ser feito mostrando pra sociedade que muitos
debates existentes no Congresso Nacional são pautados
por fundamentações técnicas que essas entidades levam,
além de darmos exemplos de votações em que as empresas
e associações promoveram a aprovação ou rejeição de
projetos, com base no interesse público que, muitas vezes,
confunde-se com o interesse de determinado setor.
O sr compreende que os movimentos sociais, quando
organizados, representam importantes agentes de RIG com
poder de interferir na agenda pública do país?
KIM KATAGUIRI - Os movimentos sociais são, sem
dúvida nenhuma, instrumentos de
pressão de RIG e, tem poder, não
só de interferir na agenda política e
pública, mas de pautar e decidir o que
vai ser votado e o que não. Inúmeras
votações, em razão da pressão
popular, aconteceram ou deixaram de

“Para a aprovação da regulamentação
da atividade é necessário
desmistificar o conceito da atividade”
acontecer. Esse é um trabalho absolutamente legítimo de
representação dos interesses da sociedade.
O Brasil é o país que atende, atualmente, o maior
número de requisitos exigidos para ingresso na OCDE.
Considerando que a regulamentação das relações com
os agentes públicos é um dos requisitos para o ingresso
na Organização (transparência), o sr acredita que esta
agenda passa a ser importante não só por questões de
integridade, mas também para a retomada econômica
do país, em especial no pós pandemia?
É uma agenda fundamental para a retomada do
crescimento, é excelente que o Brasil esteja de acordo
com critérios internacionais e se adeque a critérios
da OCDE. Um dos principais pontos é a falta de
transparência e percepção de que a corrupção aumentou,
justamente pela visão do parlamento e do lobby, como
se fosse um “balcão de negócios” onde negociações
fechadas são feitas e interesses escusos são defendidos,
sabemos que não é assim, existem muitos debates que
acontecem às claras e com interesses legítimos que são
transparentes e isso está em concordância com o que
acontece em democracias desenvolvidas.

Fabiany Moreira é Coordenadora do Comitê de Regulamentação da Abrig.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE
DE RIG NA DEMOCRACIA
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RIG: PEÇA FUNDAMENTAL PARA
APRIMORAR E DIVERSIFICAR
POLÍTICAS PÚBLICAS

ENTREVISTA: DEPUTADO DISTRITAL LEANDRO GRASS
Para quem é a política? Quem são os políticos do Brasil? Ao
analisar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas,
câmaras municipais e até mesmo as prefeituras e governos
estaduais, você pode de ímpeto responder que é para
filhos e netos de políticos. Mas, se olhar com um pouco
mais de atenção, constatará que esse perfil tem mudado
e que a política pode ser para qualquer pessoa que queira
lutar por melhorias para a população como, por exemplo,
um professor. As RIG são ferramentas essenciais neste
processo de transformação de possibilidades em realidades.
O Deputado Distrital de primeiro mandato, Leandro
Grass (Rede), é um exemplo desse perfil político. O
brasiliense desenvolveu sua paixão pela docência ainda
na adolescência, cursou Ciências Sociais na Universidade
de Brasília e tornou-se professor e pesquisador da área de
educação. Além da atuação no campo acadêmico, também
trabalhou no ramo do desenvolvimento sustentável.
Mas, em 2018, veio a virada de chave e o professor decidiu
ingressar na carreira política. Apesar de enxergar o ato de
lecionar como uma ferramenta de transformação, Grass
sentiu a necessidade de fazer algo mais, de buscar melhorias
e ver políticas públicas de qualidade sendo aplicadas.

Você pode pensar que essas são áreas fáceis para um
professor atuar, mas um cargo no parlamento abrange
muitos outros setores e o parlamentar não é Deputado
somente da área da qual domina. Assim sendo, como lidar
com assuntos que fogem das pautas principais do político?
Segundo Grass, é possível enfrentar essas dificuldades
com base em três pilares: humildade, para reconhecer que
ninguém sabe de tudo; estudo e pesquisa; e disposição para
ir atrás e aprender. O Deputado relata que quando
esbarra em temas mais complexos, não hesita em buscar
auxílio dos colegas de parlamento mais experientes e de
servidores técnicos.
Outro importante aliado nesse processo é o profissional
de Relações Institucionais Governamentais (RIG). O
Deputado citou um exemplo de ajuda que recebeu do RIG
recentemente na questão do uso medicinal da Cannabis. Ele
não tinha muito conhecimento sobre o tema, mas por causa
das famílias de pessoas com epilepsia, doenças terminais e
autistas em Brasília precisou se aprofundar no assunto.

O professor, que antes não se imaginava político,
compreendeu que a política é um lugar para todos. “Esse
espaço tem que ser ocupado por pessoas comuns, que já
estão a serviço da sociedade. Eu entendo que a política é um “Um grupo tanto de pesquisadores quanto de entidades
serviço. Então, para você servir tem que já ter desenvolvido que trabalham com as relações governamentais me alertou
esse serviço anteriormente. Tenho minhas limitações e não sobre a importância desta questão. Apresentamos um
sei de tudo, estou aprendendo bastante, entretanto, sobre o
que aprendi e vivi, eu acho que tenho
muito a oferecer”, enfatiza.
ATUAÇÃO DIVERSA
Grass tem uma forte atuação
em defesa da educação, porém
trabalha também por pautas
da cultura e meio ambiente,
além disso, suas ações são
voltadas principalmente para
crianças, adolescentes
e mulheres.
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missão na qual estará enquanto a população quiser. No
entendimento do Deputado, essa missão, que é diversa
e abrangente, precisa de mais agentes, por isso ele tem
trabalhado para que mais pessoas ingressem na política.
projeto de lei aqui no DF que incentiva as pesquisas
medicinais da Cannabis, aprovamos a matéria e agora
a gente está fazendo um arranjo com as associações,
empresas do ramo farmacêutico e com os pesquisadores
da Universidade de Brasília. E a coisa está andando.
Então, o RIG foi essencial para mim nesse momento, para
que eu conseguisse dar esse salto legislativo aqui no DF,
e a gente já consiga ter aí no horizonte a produção de
ciência e também a produção de fármacos na linha de
cannabis medicinal”, relata.
Além de contribuir com a elaboração de leis, o RIG
colabora ainda com outra importante função do
legislativo: a fiscalização. “Vocês têm um diagnóstico
das políticas públicas. Trazer isso ao Legislativo é muito
importante, porque o parlamentar pode pegar essas
informações e atuar junto aos órgãos de controle
para tentar corrigi-las. A outra maneira é com dados e
evidências”, acrescenta Grass.

“Quero construir um campo que apresente um programa
consistente, com ideias, políticas públicas baseadas em
evidências, um campo que tem a base social conectada com
a sociedade civil organizada, principalmente com o setor
privado, servidores públicos e mais ainda, que promova uma
ruptura na cultura política do Distrito Federal”, finaliza.

MEMBROS DO COMITÊ QUE
REALIZARAM A ENTREVISTA

Amon-Ra Bandeira

Ana Carolina Rolo

João Pedro Peres

Matheus Correa

Roberta Rios

Tatiana Nogueira

PERSPECTIVAS
Leandro Grass afirma que é professor e parlamentar,
pois não vê a política como profissão e sim como uma

Jonas Sertorio Coordenador do Comitê
Jovem RIG da Abrig.
RIG + Políticas Públicas

ENTREVISTA

“Além de contribuir com a
elaboração de leis, o RIG colabora
ainda com outra importante função
do legislativo: a fiscalização”.

52

ENTREVISTA

COMITÊ ABRIG

A PANDEMIA E OS IMPACTOS
NO SETOR DA SAÚDE

ENTREVISTA: DEPUTADO FEDERAL DR. FREDERICO
Deputado Dr. Frederico afirmou que, devido ao
coronavírus, pacientes com câncer ficaram com receio de
sair na rua e deixaram de procurar assistência médica.
Qual a perspectiva para política pública voltada para
a oncologia?
DR. FREDERICO - Oncologia sempre foi um grande
desafio devido aos altos custos de tratamento e
dificuldade de acesso a diagnóstico. Em 2019, cerca de 50
mil pacientes morreram de câncer no Brasil, sem acesso
ao tratamento adequado. Desde 2019, estamos atuando
com o Ministério da Saúde e a Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara, para oferecer um tratamento
melhor. Lamentavelmente, a pandemia do coronavírus fez
com que centros cirúrgicos fossem fechados e as pessoas
deixaram de procurar assistência médica. Há um grande
aumento nos casos de câncer avançados por conta da não
assistência durante a pandemia, assunto de urgência para
o Brasil.
Como vai ser essa atuação no pós-pandemia para
reorganizar a sociedade para voltar a alertá-los disso?
DR. FREDERICO - A Câmara propôs a criação de
um grupo de trabalho específico para o combate ao
câncer. Para políticas públicas, o grupo reúne e ouve
os players: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais
de Saúde, Tribunal de Contas da União, Associações
de pacientes diretamente interessados, Sociedades
médicas de Oncologia Clínica, grandes indústrias e redes
hospitalares. Com as dificuldades da pandemia, estamos
tentando trazer o Ministério da Economia para maior
captação de recursos e melhor gestão da saúde pública
do Brasil. Com esse material, as perspectivas estão
sendo desenvolvidas. Em relação ao diagnóstico precoce,
o foco é utilizar recursos já existentes. Em relação ao
tratamento, a cirurgia oncológica é feita em parceria
com hospitais, identificando os maiores problemas no
pagamento das cirurgias oncológicas.
O senhor acha que dá para ter isso
até o fim do ano?

“Há um grande aumento nos casos
de câncer avançados por conta da
não assistência durante a pandemia,
assunto de urgência para o Brasil”.
DR. FREDERICO - Temos convicção que, até o fim do ano,
conseguiremos colocar na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2022. É um trabalho integrado, deve-se identificar
fases, buscar fontes de recursos e colocar no orçamento. A
perspectiva é resolver até, no máximo, no início de 2022.
Como fica a questão da judicialização?
Há grandes avanços nas pesquisas e medicamentos, mas,
não são cobertos pelo SUS convencional, então é feita a
judicialização. O médico que atende o paciente faz um
relatório, o paciente procura um advogado, aciona o
órgão competente e consegue uma obrigação de custear
esse tratamento. Isso gera dois grandes problemas, pois
o paciente leva de três a seis meses para conseguir um
remédio. Quando falamos de doença grave, seis meses
pode ser o tempo entre a vida ou morte. Por outro lado,
caso esses medicamentos fossem incorporados pelo
Ministério da Saúde, poderiam cair de preço, oferecendo,
então, tratamento imediato e política proativa do
Ministério da Saúde.

Newton Galvão é Coordenador do Comitê de Saúde da Abrig.
RIG + Políticas Públicas
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A IMPORTÂNCIA DO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

ENTREVISTA: ALINE SLEUTJES
A parlamentar trabalhou de forma intensa no plenário em seus dois primeiros anos sendo a voz do povo paranaense, se empenhando em 25
comissões permanentes, 24 comissões especiais, 14 comissões externas, 3 Comissões Parlamentares de Inquérito e 7 grupos de trabalho, dezenas
de frentes parlamentares que resultou ao convite a assumir a vice-liderança do Governo na Câmara e depois Vice-liderança no Congresso Nacional.

A importância do Agronegócio Brasileiro na Composição
do Cenário Macroeconômico Mundial e como o
Congresso pode contribuir para melhorias necessárias
na Segurança Jurídica que apoia as ações de comércio e a
captação de investimentos estrangeiros.

caso do crédito rural. Com uma política historicamente
baseada em recursos públicos, a política de crédito rural
deu as costas para o mercado privado, renunciando à
concorrência, e ao amplo volume de recursos que poderiam
estar à disposição do produtor rural brasileiro.

Em sua opinião quais são os principais setores que o
Brasil poderia priorizar em processo de parcerias para
captação de investimentos estrangeiros?

Outra coisa que vem acontecendo no parlamento é a
elaboração de normas que sejam protetivas ao meio
ambiente, mas que também garantam a sustentabilidade,
ou seja a produção não devasta, não prejudica o meio
ambiente ao contrário, são parceiras. O produtor Rural
é um grande defensor da natureza. Recentemente
aprovamos uma nova legislação de licenciamento que
estava parada há quase 20 anos no Congresso Nacional e
enquanto isso esbarrávamos em uma gama de quase 2000
leis diferentes tratando do mesmo assunto, nos diversos
Estados. Em breve poderemos unificar os entendimentos,
proteger o meio ambiente e garantir agilidade tanto nos
investimentos rural e urbano de infraestrutura e logística.

ALINE SLEUTJES - Como presidente da CAPADR,
defendo o agro como um todo, uma vez que o Brasil é
um gigante na produção, abastecendo 170 países pelo
mundo, demonstrando a capacidade produtiva, com
tecnologia, modernidade, sustentabilidade, o que tem
possibilitado ampliação da nossa produção anualmente.
Temos uma série de setores no Brasil capacitados para
receber investimentos estrangeiros, a depender do
interesse e necessidade dos investidores.
Atualmente a segurança jurídica é colocada como um
entrave para a atração de investimentos internacionais.
Como o parlamento brasileiro pode contribuir para
a construção da segurança jurídica necessária ao
investimento estrangeiro?
ALINE SLEUTJES - Esse é o grande ponto para que o
Brasil possa realmente assumir a vanguarda da produção
de alimentos no mundo. Mesmo com entrave jurídico e
com um alto padrão de rigidez imposto pela restritiva
legislação ambiental, a agricultura brasileira supera com
eficiência e produtividade seus principais concorrentes.
Estamos trabalhando no congresso questões
fundiárias, fiscais, trabalhistas e de infraestrutura para
desburocratizar, dar segurança jurídica, agilidade e
soluções aos investidores internos
e externos. Algumas mudanças
já refletem no incremento de
investimentos no país.
Um bom exemplo dessas
dificuldades era evidenciado no

“Mesmo com entrave jurídico
e com um alto padrão de
rigidez imposto pela restritiva
legislação ambiental, a
agricultura brasileira supera
com eficiência e produtividade
seus principais concorrentes”.

Anderson Colatto é Coordenador do Comitê de Assuntos Internacionais da Abrig.
RIG + Políticas Públicas
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SOFT POWER, MULTIPLATAFORMAS,
GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

ENTREVISTA: LEONARDO EDDE
Leonardo Edde é presidente do Conselho Empresarial da Indústria Criativa da Firjan e do SICAV.

Leonardo Edde preside o Conselho Empresarial da
Indústria Criativa da Firjan e do SICAV. Em entrevista a
coordenadora do Comitê, Katiane Gouvêa, Edde falou
sobre softpower, multiplataformas, gestão do capital
intelectual e da Firjan.
Como analisa as produções nacionais e o soft power?
LEONARDO EDDE - Há muito o que fazer para alcançar os
EUA e Inglaterra, que trabalharam e continuam trabalhando
com seu softpower. A China trata a indústria criativa com
relevância. O Brasil tem um conhecimento muito raso do
softpower. Entendo a indústria criativa como uma indústria
de liderança. Imagem, o modo de viver, a cultura por
meio dela, e a partir disso, vendemos turismo, produtos,
modo de vida. É uma venda subjetiva, não é uma venda da
publicidade tradicional.
A Firjan é referência na indústria criativa. O que esperar
da Firjan nos próximas anos?
LEONARDO EDDE - Somos uma indústria 4.0 desde
sempre. Em 2020, criamos o Conselho Empresarial para
comprovar a importância da indústria. Trabalhamos
em um projeto de softpower que trata da regulação,
formação e capacitação dos empresários e poder público,
infraestrutura no Rio de Janeiro e a comunicação para
levar uma nova narrativa. O softpower é bom para todas as
pessoas e indústrias.
Existe desconhecimento sobre a gestão de direitos, sua
rentabilização. Por onde começar?
LEONARDO EDDE - Começa no entendimento da sua
importância. Até artistas incríveis, muitas vezes não
entendem o potencial do capital intelectual. A gestão de
direitos é fundamental. Quanto a questão financeira, somos
uma indústria de compra e venda de direitos, sem querer

“Entendo a indústria criativa
como uma indústria de liderança.
Imagem, o modo de viver, a cultura
por meio dela, e a partir, vendemos
turismo, produtos, modo de vida”.
resumir demais. Entender a importância e o tamanho é o
primeiro ponto.
Você é engajado na formação de novos profissionais e
talentos. Qual a sua motivação?
LEONARDO EDDE - Conseguir fazer um mundo
melhor. Eu vivo para isso e a indústria criativa tem essa
responsabilidade. O que eu faço é para que as pessoas
absorvam e descubram a indústria criativa do jeito que eu
descobri.
Qual sua visão sobre a economia criativa e as
multiplataformas de divulgação?
LEONARDO EDDE - A democratização do conteúdo
precisa existir. O audiovisual é uma ferramenta, para o bem
e para o mal. Precisamos distribuir conteúdo de relevância,
entretenimento e formação. Cada janela que surge traz,
por outro lado, alguns problemas. Você não consegue ter
uma qualidade de conteúdo uniforme, você tem todo e
qualquer tipo de conteúdo. É um risco que existe.

RIG + Políticas Públicas

Katiane Gouvêa é Coordenadora do Comitê de Cultura da Abrig.
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O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS
GUSTAVO CEZÁRIO 1
O lobby intergovernamental municipal é uma prática
reconhecida no federalismo brasileiro. A pesquisa
empírica realizada pelo Prof. Eduardo Grin da
FGV-SP apresenta uma riqueza de procedimentos
metodológicos, cujas conclusões são aqui comentadas.
Lobby intergovernamental é o processo político e
esforço de atuação coordenada para a defesa de
interesses e influência no federal policymaking.
No Brasil, a CNM e a FNP fortalecem as salvaguardas
federativas na medida em que organizam a defesa de
interesses do movimento municipalista. A autonomia
municipal, descentralização e necessidade de
coordenação intergovernamental, e a ampliação do
rol de medidas legais que afetam a ação municipal
explicariam a crescente atuação de entidades
associativas municipais frente à União. Há três enfoques
para explicar condicionantes e inputs:
EXTERNOS: AMBIENTE POLÍTICO E ECONÔMICO
Os líderes das associações de municípios teriam
conseguido aproveitar janelas políticas para ajustar as
prioridades e obter avanços em prol dos entes locais.
Momentos de crises, com maiores taxas de desemprego
e maior procura por serviços públicos, impulsionam no
mundo o lobby intergovernamental. O Apoio Financeiro
aos Municípios (AFM) após a crise financeira de 2008
e a divisão do dinheiro repatriado do exterior no ano
de 2016 ilustram casos brasileiros. Assim, o lobby para
a aprovação da COSIP aproveitou a crise energética
(2001/2002) e a transição para o novo governo Lula I
favorável à novas receitas municipais.
LOCAIS: CARACTERÍSTICAS
DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
Em domínio amplo de políticas, o lobby das associações
prioriza poucos temas distributivos. A CNM é formada
por municípios mais homogêneos: a maioria das
pequenas cidades, mais pobres e mais dependentes
de transferências federais. Nesse sentido, destaque a

1

agenda fiscal, a revisão da legislação da improbidade
administrativa, a apoio a políticas agrícolas. A FNP é
composta por cidades maiores, mais capazes de gerar
ingressos próprios. O lobby evidência a ampliação
de receitas municipais, precatórios, Mais Médicos,
mobilidade urbana, G100.
INSTITUCIONAIS: LOCUS ONDE OCORRE
E O TIPOS DE POLÍTICAS DEMANDADAS
O maior acesso a arenas institucionalizadas do governo
facilita a atuação das associações de municípios como
insiders nas decisões. A perda da centralização das
demandas no Comitê de Articulação Federativa (CAF),
muito forte no governo Lula, deu espaço a pautas em
diferentes órgãos federais e fortaleceu a relação direta
com o Congresso Nacional.
POR UM MOVIMENTO INDEPENDENTE
Conforme o Presidente Paulo Ziulkoski da CNM,
o movimento municipalista deve prezar pela
independência partidária, financeira e do governo
federal. O espectro ideológico das lideranças e
associados não pode ser negligenciável, já que pode gerar
acomodação da defesa de interesses dos associados
junto ao governo nacional. A institucionalização dos
locus do Lobby pode significar risco das associações
municipais serem cooptadas por autoridades federais.
A crise da saúde, na atual pandemia do COVID-19,
evidencia a correlação de momentos de crises e aumento
da receita nos municípios.

Revista
BrasileiradadeAbrig
Relações Institucionais e Governamentais
Gustavo Cezário é Coordenador do Comitê de E-business
e Logística
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CAPACITAÇÃO

RIG, POLÍTICAS PÚBLICAS
E CAPACITAÇÃO:
REFLEXOS E IMPORTÂNCIA

ENTREVISTA: MICHELE RAMOS
Engenheira Mecânica e de Segurança do Trabalho. Conselheira Federal da Modalidade Industrial eleita pelo estado da Bahia. Diretora
Institucional do CONFEA, membro da Comissão de Normas e Procedimentos - CONP.

Mais do que ganhar competitividade no mercado
profissional e estar constantemente atualizado a respeito
das tendências e melhores práticas empregadas por colegas
e empresas, a capacitação tem também a função de criar
valor para o trabalho desenvolvido e, no caso de relações
governamentais e institucionais, construir reputação e criar
um ambiente seguro e confiável para o exercício da prática.
E para um ambiente de trabalho onde o desafio diário
é construir relações republicanas como reflexo do
exercício democrático de representação, é extremamente
importante que os profissionais de RIG e as empresas
onde atuam sejam uníssonos quanto às prerrogativas e
expectativas da área, trazendo não apenas um ambiente
saudável para profissionais e executivos, como também
promovendo a melhoria contínua e a produtividade.
A Diretoria de Capacitação da Abrig conversou com
a Conselheira Federal e Diretora Institucional do
CONFEA, Michele Ramos, para entender o reflexo dos
relacionamentos governamentais na construção de
políticas públicas e a importância da profissionalização
e capacitação da área de Relações Institucionais e
Governamentais das entidades que estão mirando no
futuro ético, transparente e inovador.
Você acha que o exercício das Relações Institucionais
e Governamentais está relacionado à cidadania e ao
processo democrático?

MICHELE RAMOS - Sim, porque entendo ser a
transparência dos atos públicos o meio mais eficaz
e seguro de termos políticas públicas verdadeiras e
voltadas aos interesses da população em geral, e não
somente de grupos econômicos isolados no processo.
Para mim a discussão organizada, a clareza nos atos
e a ampla divulgação são as bases da democracia. E a
cidadania é o direito de um povo participar e acompanhar
todos esses atos.
Qual a importância da educação política para os órgãos
e entidades representativas?
MICHELE RAMOS - Não basta somente reclamar da
política e cobrar resultados individuais. É necessário
entender o processo legislativo e as formas corretas
de participação da sociedade. No momento em que as
entidades que representam uma comunidade ou grupo
legalmente organizado sabem o que fazer e como fazer
para acompanhar os processos de seus interesses, todos
passam a ganhar. Ganha o profissional sabendo que atua
dentro de um processo legal, ganha a sociedade com
segurança jurídica de que vai ter serviços de qualidade
feito por profissionais adequados.
Como a atividade de Relações Institucionais e
Governamentais surgiu como ferramenta e/ou área para
a entidade?
MICHELE RAMOS - As relações institucionais e
governamentais sempre foram uma preocupação dentro
do Sistema Profissional, justamente pelo grande impacto
que algumas decisões institucionais e governamentais

“A democracia é o exercício
do diálogo e do consenso,
mas só conseguiremos
ter êxito nisso com ações
coordenadas e transparentes.”
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nosso Sistema Profissional, pode e deve unir forças em
defesa dos direitos não só dos profissionais em si, mas
principalmente da sociedade, que é o foco da Lei de
criação dos Conselhos Profissionais no Brasil. Conhecer
bem o processo legislativo e os respectivos trâmites
administrativos, bem como as técnicas corretas e éticas de
acessar e acompanhar todo o processo político, só pode ser
alcançado com educação e capacitação adequadas.

O que vocês esperam de uma educação/
capacitação política e em Relações Institucionais e
Governamentais?

Como você acha que as Relações Institucionais e
Governamentais podem mudar a vida dos profissionais
associados à entidade?

MICHELE RAMOS - Penso que o aperfeiçoamento
das pessoas que atuam em Relações Institucionais e
Governamentais, dentro do Confea/Crea, e também
nas demais entidades de classe que participam do

MICHELE RAMOS - Decisões políticas alinhadas com
os interesses legais de qualquer Conselho Profissional
só trazem benefícios para a população, isso é fato. A
democracia é o exercício do diálogo e do consenso, mas
só conseguiremos ter êxito nisso com ações coordenadas
e transparentes, tanto por parte da classe política quanto
por parte dos interessados da sociedade em geral. As
Relações Institucionais e Governamentais é, na minha
visão, o elo de ligação que proporciona essa harmonia.

Anna Beatriz de Almeida Lima é Diretora de Capacitação.
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causam, não só na vida dos profissionais, mas, também,
de forma contundente junto ao público que eles
atendem. Ter um grupo de Relações Institucionais e
Governamentais forte e bem estruturado, pautado
principalmente na ética, é hoje a melhor forma que
podemos ter para garantir leis mais claras, objetivas
e que realmente possam levar nosso país ao real
desenvolvimento sustentável.

AGENDA
ESTRATÉGICA
EMPREENDEDORISMO
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AGENDA ESTRATÉGICA ABRIG
A ABRIG, por meio de sua Presidente, Carolina Venuto,
a Vice-Presidente, Ivonice Campos e da Diretoria de
Eventos, buscou neste segundo semestre de 2021
criar uma agenda de eventos que atendesse ainda mais
as necessidades institucionais, promovendo debates
estratégicos para a ABRIG enquanto associação, bem
como, atender às demandas relacionadas à eventos
oriundos dos comitês temáticos.
Os acontecimentos tem sido previamente planejados,
organizados e coordenados de forma a contemplar as
demandas de nossos associados e de todo o público
de RIG que acompanha nossa agenda, elencando os
principais assuntos discutidos no cenário político
e econômico nacional e internacional, trazendo
convidados do mais alto nível de conhecimento técnico.
Com uma política inclusiva, vislumbrada na atual
gestão, tem crescido expressivamente a participação
de mulheres nas mesas de debate. Da mesma forma,
mesmo que ainda limitados pelas medidas sanitárias
impostas neste período de pandemia, o engajamento nos
eventos virtuais tem se mostrado positivo. A audiência
vem sempre brindando nossa instituição com sua
participação interativa e nossos convidados nos honram
ao compartilhar suas expertises e seu know-how.

No último semestre, realizamos mais de 10 eventos
e, recentemente, no Prêmio Marco Maciel tivemos
um recorde de inscrições de cases e um recorde de
visualizações nas redes sociais da instituição. Há,
ainda, um longo caminho a percorrer e uma agenda
estratégica assertiva para cumprir. Espera-se que
em breve seja possível formatar eventos híbridos e,
gradualmente, voltar às atividades normais, anteriores
à pandemia. Desta forma, a Diretoria de Eventos se
coloca à disposição dos associados para auxiliá-los a
promover debates que são de suma importância para
atividade exercida pelo profissional de RIG.

Como uma forma de diálogo participativo, direto
e aberto com a sociedade, os eventos propiciam
aos associados mais uma excelente oportunidade
de estreitar laços com a academia, instituições e
autoridades nas esferas pública e privada.
Por essência, promover eventos pautados nos princípios
democráticos é uma característica da ABRIG e isso vem
sendo cada vez mais reforçado de modo a possibilitar
a inserção em nossas pautas temas, muitas vezes
considerados polêmicas, e que vem sendo discutidos
nos eventos de forma respeitosa e saudável, trazendo
às mesas de debates convidados com opiniões diversas,
aprimorando ainda mais a formação da audiência,
considerando, principalmente, a importância da inclusão
das demandas dos “jovens RIG” em eventos.

Eduardo Alvim – Diretor de Eventos da Abrig
RIG + Políticas Públicas
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A ABRIG NÃO PARA!
Maio

• Diálogo Abrig: O papel do fomento público para o
enfrentamento da crise do Covid 19.
• Apresentação Institucional Abrig – SEGOV (pautas do
setor de Relações Institucionais e Governamentais).
• Atuação de mulheres nas áreas de RIG e Compliance/
Governança Corporativa.
• Reunião Institucional - Conselho Federal de
Administração.
• Reunião Institucional - Centro de Comunicação Social
da Marinha.

• 6ª Reunião de Diretoria Abrig.

Julho

• Reunião Institucional com o Insper.
• Reunião Presidente da Comissão de Compliance da
OAB.
• Reunião Institucional com o Deputado Federal
Paulo Ganime.

• Reunião Institucional com o Deputado Federal
Marcelo Ramos.
• 7ª Reunião de Diretoria Abrig.
• Reunião com a Casa Civil.

Agosto

• Webinar Abrig - O Panorama Político Do Rio De Janeiro:
Rumo a 2022.
• Congresso Postal Universal - UPU.
• Aniversário Abrig.
• Reunião com a Fundação Fernando Henrique Cardoso.
• 8º Reunião de Diretoria.
• Reunião Enap - Infogov.
• 5º Reunião de Diretoria Abrig.

Junho
•
•
•
•

1ª Reunião do Conselho Superior Abrig.
Reunião Institucional com o Sebrae.
Live Integridade e Lobby – Ibip e Abrig.
Reunião Institucional com a Segov.

Setembro

• 1ª Assembleia Extraordinária Abrig + Workshop ESG:
Integridade e Reputação em RIG.
• Webinar Abrig - Pandemia e novas dinâmicas das
relações: impacto na saúde mental e segurança dos
profissionais de RIG.
• Prêmio Marco Maciel.
• Webinar Abrig - Construção de ações pelo combate ao
assédio na atividade de RIG. Experiências da OAB e da
Bancada Feminina da Câmara dos Deputados.
• 9º Reunião de Diretoria Abrig.

RIG + Políticas Públicas

Anuário
Origem

A ABRIG é co-realizadora do Anuário ORIGEM, uma iniciativa pioneira
e já consagrada como referência do mercado proﬁssional de RIG no
Brasil. O anuário é um verdadeiro “Quem é Quem” das lideranças
mais relevantes da área no País.
Edição de 2020

"O Anuário Origem não é apenas uma vitrine dos mais admirados
Relações Institucionais e Governamentais do País. Trata-se de um retrato
atualizado da área, que a cada edição reúne mais proﬁssionais e coleta
informações valiosas que permitem o aprimoramento constante do
setor de RIG. Assim, a cada Anuário somos mais reconhecidos por nossa
relevância diante da sociedade e do Poder Público, dada nossa
contribuição para a democracia".
(Carolina Venuto, Presidente da Abrig)

