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A ABRIG NÃO PARA!!
Em 2021, finalizamos mais uma gestão da Abrig com um 
trabalho conjunto, compartilhado e transparente entre todos 
os membros da Diretoria e seus associados. Gradualmente, 
foram implementadas melhorias estruturais, ampliando 
as ações e projetos para produzirmos resultados nos 
pilares da Abrig: regulamentação da atividade de Relações 
Institucionais e Governamentais (RIG) no Brasil; capacitação 
dos profissionais e empresas e relacionamento e informação 
para todos que atuam na atividade.

A participação dos associados, pessoas físicas e jurídicas 
da Abrig, tem sido fundamental para a efetiva entrega de 
resultados por parte da entidade, promovendo o diálogo 
diverso e plural, e o exercício da democracia e da melhoria 
das condições econômicas, sociais, políticas e ambientais em 
nosso país.

Em continuidade das atividades da Abrig, iniciamos uma nova 
gestão, 2022/2023, com um novo conjunto de desafios e 
oportunidades, nos contextos nacional e internacional, para 
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A RIG + Políticas Públicas é uma publicação da Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais (Abrig).

a atividade de Relações Institucionais e Governamentais. 
Nacionalmente, tramitam dois principais projetos de lei com 
o objetivo de regulamentar a atividade de RIG, atualmente 
apensados no legislativo federal e em amplo debate pelos 
parlamentares. Internacionalmente, a formalização e aceite 
da candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que congrega 
atualmente 38 países desenvolvidos e tem como diretriz 
principal “Better Polices for Better Lives”.

À diretoria da gestão finalizada em 2021, os nossos 
agradecimentos pela contribuição valorosa e fundamental 
para a construção de uma Abrig cada vez melhor. À 
diretoria que inicia seu mandato em 2022, desejamos boa 
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O DESENVOLVIMENTO DA 
DEMOCRACIA NO BRASIL

COMUNICAÇÃO

ENTREVISTA: DANIEL BRUIN, PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DA ABRACOM

A proteção de dados e informações tornou-se algo 
sensível na sociedade. Como equilibrar a transparência 
das comunicações com o direito à privacidade?
 
DANIEL BRUIN - A proteção de dados pessoais é um 
direito constitucional dos cidadãos, e as organizações 
públicas e privadas devem investir em segurança e boas 
práticas para garantir o que está previsto na legislação. 
Do ponto de vista da comunicação, em todas as suas 
disciplinas, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) traz como desafio a revisão de bancos de dados, 
a adoção de medidas para evitar vazamentos e adoção 
de critérios rígidos e transparentes para contato com 
pessoas físicas, seja por envio de informações comerciais 
ou, no caso da comunicação corporativa, no envio de 
press releases para jornalistas e influenciadores. Nosso 
setor se adiantou à vigência da lei e a Abracom, já em 
2020, distribuiu aos associados duas cartilhas sobre a 
implantação da LGPD nas agências.
 
As fake news são um dos principais problemas da 
sociedade e um desafio da democracia. Como garantir 
que a fortaleza democrática não seja abalada por notícias 
direcionadas, enviesadas, pontos de vista e opiniões 
modulados como fatos?
 
DANIEL BRUIN - O combate às fake news deve ser uma 
prioridade de toda a sociedade. A Abracom integra a rede 

de entidades que o Tribunal Superior Eleitoral reuniu 
para difundir mensagens sobre o tema e evitar que as 
notícias forjadas possam influenciar no processo eleitoral. 
Medidas como essas devem ser base também para a 
atuação das organizações e a comunicação feita por 
profissionais e agências que seguem a Carta de Princípios 
Éticos da Abracom deve ser uma referência para pautar a 
atuação de nossos clientes.
 
Como combater fake news em uma sociedade 
polarizada que privilegia o direcionamento de 
informações ao fato em si?
 
DANIEL BRUIN - Apoiando o jornalismo profissional, 
nas mais variadas plataformas, feito com critérios de 
apuração, checagem dos fatos e pluralidade de opiniões. 
E, do lado das empresas e governos, adotando, também, 
métodos profissionais de comunicação. Por isso, é 
importante que as organizações contem com agências 
e profissionais qualificados para gerenciar seus canais, 
produzir e distribuir seus conteúdos.

 
A democracia se fortalece em uma comunicação 

transparente, baseada em fatos. Qual a 
perspectiva para a comunicação em geral, 

imprensa e agências, que lidam com o 
público e privado com ataques diários?

 
DANIEL BRUIN - Infelizmente, é uma 
batalha diária contra a desinformação. 
Por isso, ressaltamos a necessidade 
de comunicação profissional e de 
monitoramento constante das redes 
sociais, para evitar que notícias falsas 
a respeito de empresas, pessoas ou 
governos se disseminem.

 
A LGPD tem estrutura suficiente para 

combater a disseminação abusiva e 
ilegal de desinformação?
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DANIEL BRUIN - A lei é um instrumento jurídico que só 
se tornará efetivo se a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados tiver autonomia e recursos para receber e 
apurar notícias. A atual composição da ANPD é boa, 
tem um caráter técnico, mas ainda falta muito a ser 
feito para sua total implantação. O Ministério Público 
e, especialmente o Judiciário, terão um papel muito 
importante na consolidação da interpretação da lei e 
no estabelecimento de uma jurisprudência que garanta 
segurança jurídica para o conjunto da sociedade. E, nas 
organizações, especialmente em associações setoriais, 

é importante difundir o conceito de autorregulação, 
que será pedra fundamental na disseminação das boas 
práticas de proteção de dados. E, nesse particular, o setor 
de comunicação pode, também, ser importante aliado na 
implantação, treinamento e comunicação de proteção de 
dados nas empresas.
 
Vocês enxergam preocupação com a qualidade das 
comunicações e como ela impacta a democracia 
(sobretudo no ano eleitoral que se avizinha)?
 
DANIEL BRUIN - Na comunicação corporativa, segmento 
que representamos, as empresas e profissionais lidam 
diariamente com a reputação de seus clientes, gerando 
conexões com os diversos públicos com que uma 
organização deve se relacionar, criando e mantendo 
canais de conteúdo, prevenindo e gerenciando crises, 
e promovendo treinamentos de comunicação. As 
organizações que investem em comunicação corporativa 
em uma perspectiva de longo prazo e dão à comunicação 
lugar de destaque em sua estratégia de negócios. 

“ O combate às fake news 
deve ser uma prioridade 
de toda a sociedade”.

ABR-0010-21 - ANUNCIO_AGRADECIMENTO.indd   1ABR-0010-21 - ANUNCIO_AGRADECIMENTO.indd   1 19/01/2022   10:15:0819/01/2022   10:15:08
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PETROBRAS INVESTIRÁ 
US$ 2,8 BI ATÉ 2026 EM 
PROJETOS DE DESCARBONIZAÇÃO

ESG

ENTREVISTA: ROBERTO ARDENGHY, EX-DIRETOR DE RELACIONAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE DA PETROBRAS

A Petrobras, pela primeira vez, em seu plano de 
investimento plurianual 2022 a 2026, fez uma previsão 
para projetos de sustentabilidade. A previsão é colocar 
US$ 2,8 bilhões em atividades de descarbonização. Desse 
total, US$ 600 milhões serão voltados para investimento 
em bioprodutos, como diesel verde e combustíveis 
renováveis para aviação e transporte marítimo. 

O diesel renovável já é uma realidade para a empresa, que 
aguarda autorização do governo federal para considerá-lo 
um biodiesel na forma da lei. A medida vai revolucionar 
toda a indústria porque, entre outros fatores, vai dar 
um novo objetivo para a refinaria, que hoje ainda está 
associada a uma produção industrial poluente.

Veja, abaixo, a principal visão da empresa sobre o processo 
de transição energética, as dificuldades e oportunidades 
e a importância da política de ESG (Environmental, Social 
and Corporate Governance) para a gestão da empresa.

Como está a discussão mundial sobre a transição 
energética do combustível fóssil para combustível verde?

ROBERTO ARDENGHY - A grande discussão é como 
atingir esse objetivo de maneira organizada e equilibrada. 
Hoje, não existe tecnologia que possa substituir de maneira 
eficaz e econômica o atual modelo energético mundial. O 

petróleo ainda é capaz de prover quantidade de energia 
para o mundo inteiro, em valor economicamente aceitável. 

Para superar esse momento e trazer outras tecnologias, 
é preciso fazer a discussão econômica. Muitos lugares do 
mundo ainda não possuem acesso a outra fonte energética. 
O problema todo, portanto, é como fazer uma transição 
para evitar o aprofundamento da desigualdade energética. 

Quais são os grandes desafios para a transição energética? 

São quatro. O primeiro é o da métrica. É preciso ter 
uma norma para contar corretamente a emissão de gás, 
utilizando dados reais e eficientes. O segundo é o da 
precificação do carbono para se ter um valor adequado. A 
Petrobras, por exemplo, tem 100 mil hectares de florestas 
protegidas. Gostaríamos de poder compensar as emissões 
com essas matas. 

“Entre 2022 e 
2026, vamos alocar 
US$ 2,8 bilhões 
em atividades de 
descarbonização”.
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O terceiro é a velocidade na qual a transição ocorrerá. 
Devemos sair da ambição por determinado objetivo e 
realizar um debate para evitar a desigualdade energética. 

O quarto debate é a tecnologia. Atualmente, não existe  
tecnologia viável para se chegar em 2050 com emissão 
líquida zero de carbono. É necessário, ainda, um esforço 
enorme de pesquisa e desenvolvimento para que se possa 
chegar a 2050 com essa tecnologia. 

Qual a importância do ESG na gestão da Petrobras e na 
formulação das políticas da empresa?

ROBERTO ARDENGHY - Essas três palavras formam 
pilares absolutamente fundamentais para a Petrobras. Da 
maneira como o mundo hoje está organizado, não se pode 
imaginar nenhum tipo de processo de descarbonização, 
de melhora tecnológica ou de exploração de um campo de 
petróleo, sem contar a dimensão ambiental e social. 

Nós já produzimos o petróleo mais descarbonizador do 
mundo. Mas, não basta fazer a extração sem termos a 
consciência de que temos a responsabilidade de sermos 
um agente transformador da sociedade, da saúde, da 
educação, e na relação entre a empresa e o poder público.

A Petrobras planeja elevar o investimento no setor 
verde da economia?

ROBERTO ARDENGHY - Entre 2022 e 2026, vamos 
alocar US$2,8 bilhões em atividades de descarbonização. 
Desse total, US$ 600 milhões serão destinados a 

investimento em bioprodutos, por exemplo, o diesel 
renovável, o BioQAv (bioqueronese renovável de aviação) 
e o BioBunker, que é o combustível marítimo. 

O diesel renovável já é uma realidade. Já estamos prontos 
para produzir. A diferença dele para o biodiesel produzido 
no Brasil é que ele é feito na refinaria e pode ser 100% 
renovável. Além disso, tem uma emissão de carbono 20% 
menor ao produto disponível hoje no mercado.

Para tanto, basta o governo autorizar que esse produto 
seja considerado biodiesel para fins da lei, pois ela prevê 
uma mistura exata do biodiesel no diesel. Quando isso 
acontecer, ocorrerá uma revolução. E, acima de tudo, dá 
um objetivo a mais para uma refinaria. Ao trazer essa nova 
linha de combustíveis verdes, você traz para a refinaria 
uma nova tecnologia. 

Qual a previsão para sair essa autorização?

ROBERTO ARDENGHY - O Conselho Nacional de Política 
Energética já indicou que está fazendo um estudo sobre o 
tema com um grupo técnico. A Petrobras espera que, ainda 
no primeiro trimestre do ano de 2022, saia essa decisão. 
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PERSPECTIVAS PARA OS 
INVESTIMENTOS EM 2022 E 2023 

ESG

ENTREVISTA: BRUNO ARANHA, DIRETOR DE CRÉDITO PRODUTIVO 
E SOCIOAMBIENTAL DO BNDES

Qual a importância do ESG para as diretrizes do BNDES?
 
BRUNO ARANHA - O BNDES sempre teve uma 
forte atuação na temática socioambiental e, mais 
recentemente, decidimos colocar o ESG como o pilar 
central de nossa estratégia.
 
Em 2021, 56% da carteira de crédito do BNDES se 
vinculam a projetos que apoiam a economia verde e 
o desenvolvimento social. Somos o agente financeiro 
do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e fomos 
o primeiro banco brasileiro a emitir títulos verdes no 
mercado internacional, com US$ 1 bilhão captados 
em 2017. Revisamos o framework de captações, com 
a primeira Letra Financeira Verde do Brasil em 2020, 
evitando 1,8 milhão de tonelada CO2. Estamos lançando 
novos produtos, como RenovaBio, Crédito ASG e Fundo 
Socioambiental, e buscando parcerias, como fizemos 
no Matchfundings Resgatando a História, com R$ 310 
milhões para patrimônio histórico, e Floresta Viva, com 
até R$ 500 milhões para reflorestamento. No Banco de 
Serviços, avançamos na estruturação de concessão de 
florestas e parques.
 
Existem, ainda, muitas outras iniciativas. O BNDES é o 
Banco de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro.

O tema ganha cada vez mais relevância, sobretudo, por 
conta das questões ambientais. Mas, o “S” e o “G” são 
igualmente relevantes. Como o BNDES atua nessas 
duas frentes?

BRUNO ARANHA - O “S” está no nome do BNDES desde 
1982 e a missão de desenvolvimento econômico sempre 
se deu com foco social e na geração de empregos.
 
Para além do crédito tradicional, posso citar algumas 
iniciativas, como a atuação com microcrédito desde 1996, 
alcançando R$ 1 bilhão desembolsado, e estamos atuando 
também através de FIDCs, (Fundos de Investimentos de 
Direitos Creditórios), com mais de R$ 650 milhões para 
pequenos negócios. No Plano Safra 2021/2022, 25% dos 
recursos são para pequenos produtores, R$ 5,1 bilhões. 
Estamos fazendo com o FIDA (Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola) um projeto de segurança 
alimentar e resiliência climática para atingir 250 mil 
famílias em comunidades rurais do Nordeste.
 
No “S”, um dos focos de atenção no momento é a educação. 
O BNDES tem atuação com projetos de capacitação 
profissional junto ao Senai e a implantação de tecnologias 
digitais por escolas públicas com o Educação Conectada, 
entre outros projetos. Mais recentemente, aprovamos 
um programa de cisternas para 2100 escolas públicas do 
Nordeste, beneficiando mais de 100 mil alunos, em parceria 
com a Fundação Banco do Brasil. Todavia, os desafios da 
educação brasileira exigem um engajamento maior. Esse é 
um tema importante no planejamento estratégico e vamos 
buscar novos produtos e parceiros para essa missão.
 
No “G”, internamente, estamos trabalhando na revisão 
dos nossos procedimentos e governança, com foco na 
agenda ESG. Essa transformação é um Projeto Corporativo 
do BNDES. Externamente, promovemos boas práticas 
nas companhias investidas e através de obrigações nos 
financiamentos ou estímulos, como ocorre no Crédito ASG.
 

Qual a perspectiva do Banco para os investimentos ESG 
em 2022 e 2023? Os programas e os recursos disponíveis, 
com taxas de juros cada vez menores, para quem cumpre 
as metas e compromissos de ESG devem crescer?
 

“Vamos priorizar o desenvolvimento 
de mecanismos que incentivem o bom 
comportamento socioambiental”.
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especial redução de emissões de GEE, e buscar cada 
vez mais parcerias com o setor público e privado para 
potencializar as ações. O BNDES é um hub para comunhão 
desses esforços. 
 
Cabe destacar os recentes lançamentos do BNDES 
RenovaBio e Crédito ESG, que já funcionam como linked 
loans com redução de taxas para empresas mediante 
atingimento de metas ESG. Vamos ampliar a nossa atuação 
com esse tipo de produto e lançar outros para atender às 
necessidades de transição do Brasil para uma economia 
verde inclusiva. 

“Vamos ampliar a nossa atuação 
com esse tipo de produto e 
lançar outros para atender às 
necessidades de transição do Brasil 
para uma economia verde inclusiva”.

A VÉLI é uma empresa de consultoria em 
gestão de pessoas com sólido know-
how e mais de trinta anos de atuação. 
Oferecemos aos nossos clientes soluções 
personalizadas de acordo com as 
necessidades, estratégias e a cultura de 
cada organização.

Nossas unidades estão estrategicamente 
posicionadas, possibilitando 
atendimento em todas as regiões do 
Brasil. Contamos com uma equipe de 
mais de 100 consultores especializados 
nos diferentes subsistemas de RH e uma 
valiosa rede de parceiros.

C O N TATO
(61) 3251-0101
contato.df@velirh.com.br   |   velirh.com.br

DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL

• RH Analytics
• Pesquisa de Clima Organizacional - PCO
• Diagnóstico dos Subsistemas de RH
• Diagnóstico de Estrutura Organizacional

SELEÇÃO 
ESPECIALIZADA

• Executivos e Gestores
• Técnicos e Analistas
• Pessoas com Deficiência – PCD
• Projetos com grande volume de vagas simultâneas
• Onboarding

CARGOS, 
REMUNERAÇÃO E 
DESEMPENHO

• Plano de Cargos e Salários - PCS
• Pesquisa Salarial
• Retenção de talentos e incremento do engajamento
• Avaliação de Desempenho - AD

TREINAMENTO & 
DESENVOLVIMENTO

• Games corporativos digitais e presenciais
• Treinamentos in company
• Entretreinamento com os Melhores do Mundo
• Palestras motivacionais e integração 

CARREIRA & 
EMPREGABILIDADE

• Outplacement
• Recolocação profissional
• Coaching
• Assessments

BRUNO ARANHA - Nossa previsão é desembolsar, nos 
próximos cinco anos, até R$ 120 bilhões para projetos 
que promovam o crescimento verde, sendo R$ 40 bilhões 
apenas para energia renovável. Nosso objetivo é que o 
BNDES seja visto como um canal mobilizador de recursos 
para investimentos climáticos no Brasil.
 
Vamos priorizar o desenvolvimento de mecanismos que 
incentivem o bom comportamento socioambiental, em 
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TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
O NOVO MARCO LEGAL

ENERGIA LIMPA

ENTREVISTA: RUI ALTIERI, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE)

O hidrogênio verde no Brasil deve se tornar uma opção 
de combustível limpo, possibilitando uma redução nas 
emissões de carbono no mundo. Onde a CCEE pode atuar 
nessa área para garantir o uso correto dessa energia?
 
RUI ALTIERI - A CCEE acompanha de perto o mercado 
brasileiro de energia, tendo acesso, por exemplo, aos dados 
de consumo e geração do Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Isso nos garante uma atuação estratégica no setor, 
possibilitando, também, que tenhamos capacidade de atuar, 
inclusive, na certificação da procedência dessa energia, que 
será utilizada para diversos novos processos e tecnologias a 
serem desenvolvidos nos próximos anos. É um caminho que 
seguiremos que está intimamente relacionado com o nosso 
propósito, de desenvolver mercados de energia eficientes, 
inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade.

O Brasil pode ampliar a posição como protagonista neste 
momento de transição energética. Como garantir que 
esse novo segmento cumpra seu propósito ambiental?
 
RUI ALTIERI - O Brasil é um país estratégico para o setor 
mundial de energia, principalmente quando falamos 
em energias renováveis. Temos uma matriz robusta, 
seguimos ampliando essas fontes limpas e possibilitando 
o movimento de transição energética. O Hidrogênio 
Verde é mais uma alternativa que se apresenta e, acredito, 
teremos que unir forças, possibilitando a integração entre 
os diversos atores que formam o setor de energia para que 
tenhamos uma regulação que possibilite a ampliação desse 
negócio seguindo as diretrizes ambientais propostas pela 

tecnologia. A CCEE está atenta ao avanço do H2V e,  
como disse, contribuirá na certificação, garantindo  
que o novo segmento possa se estruturar de acordo  
com o propósito da tecnologia, que é permitir o avanço  
na transição energética.

Quais são as vantagens do Brasil em relação à 
sustentabilidade, às medidas que prometem mudar a 
dinâmica de geração e consumo de energia no país?

RUI ALTIERI - Somos uma nação com dimensões 
continentais e diversas possibilidades energéticas. Temos 
um dos sistemas mais modernos e robustos do mundo, 
integrado e com alto índice de confiabilidade. Isso nos 
garante capacidade de ajustes e ampla utilização de fontes 
com maior capacidade de geração em diferentes regiões 
do país. Um exemplo é a energia solar, fonte que temos 
vasta disponibilidade de geração em todo o território 
nacional e que possui grande capacidade de flexibilidade 
na geração, desde grandes projetos, como usinas solares, 
até sistemas de Geração Distribuída (micro e minigeração).

As modernizações em curso no setor, que devem 
promover maior dinamismo entre geração e consumo, 
são lastreadas por essa grande capacidade sustentável e 
técnica do sistema elétrico nacional, que vem permitindo a 
absorção dessas novas possibilidades. 

“Temos um dos sistemas 
mais modernos e robustos do 
mundo, integrado e com alto 
índice de confiabilidade”.
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DIVERSIDADE, POVOS ORIGINAIS 
E INVESTIMENTOS VERDES

COP 26

ENTREVISTA: ELIZIANE GAMA - SENADORA

preço. O Congresso Nacional brasileiro tem compreensão 
dessa realidade.

A sociedade civil organizada brasileira mostra 
preocupação com a pauta ambiental, mas até que ponto 
ela pode avançar sem uma parte dos grupos envolvidos?

ELIZIANE GAMA - Não resta dúvida, as conquistas e os 
avanços na área ambiental sempre são mais vigorosos 
quando há sinergia entre sociedade civil e poder público, 
sobretudo o federal. No Brasil de hoje, há uma disjunção 
nessas duas esferas, tirando dele o protagonismo que 
lhe cabe quando o assunto é meio ambiente. Creio que o 
Congresso Nacional, com todas as suas vicissitudes, joga 
um importante papel no restabelecimento dessas pontes, 
envolvendo Estado e sociedade organizada. E a busca dessa 
unidade precisa ser reforçada.

A presença da líder indígena Txai Suruí e da deputada 
Joênia Wapichana (REDE/RR) foi muito destacada na 
COP26. Como a senhora entende que seria possível 
avançar na inclusão dos representantes indígenas?

Na sua opinião, qual foi o resultado mais relevante da 
COP26 para o mundo? E para o Brasil?

ELIZIANE GAMA - Em primeiro lugar, a própria 
realização da conferência. Lembremos que a questão 
ambiental no mundo e a mudança climática foram temas 
muito negligenciados pela administração Trump e o 
governo de Bolsonaro foi atrás. A mudança da postura 
americana com Biden oxigenou o debate, forçando países 
recalcitrantes ao tema a voltarem à mesa de negociação. 
Os acordos podem não ter sido aqueles que o mundo 
precisava para se salvar do desastre climático, mas a 
busca de soluções foi desbloqueada.

O relatório organizado com o apoio da sociedade civil, 
apresentado pela senhora e por outros parlamentares 
no evento, teve a preocupação de apresentar dados 
verdadeiros e científicos da situação brasileira com 
relação ao tema. Como a transparência e confiança 
impactam no diálogo sobre as metas ambientais?

ELIZIANE GAMA - Na COP26, tivemos o privilégio de 
apresentar um relatório oficial de um poder republicano, 
no caso o Senado, sobre o drama ambiental no Brasil, com 
informações negligenciadas pelo governo federal por 
ideologia e por interesses políticos menores, inconfessos. 
Jogamos ao lado do Brasil verdadeiro e, nesse ponto, 
a transparência é tudo, abre portas, melhor viabiliza o 
cumprimento de metas ambientais, inclusive com o apoio 
de outros países e empresas privadas. Estamos em um 
mundo globalizado, nele tudo se sabe, não se destrói o 
meio ambiente sem que o país responsável pague um alto 

“As conquistas e 
os avanços na área 
ambiental sempre 
são mais vigorosas 
quando há sinergia 
entre sociedade 
civil e poder 
público, sobretudo 
o federal”.
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“ A falta de comprometimento 
do setor produtivo com 
o meio ambiente é algo 
ultrapassado”.

ELIZIANE GAMA - A participação dos indígenas nos 
espaços políticos tem aumentado e vem como reação 
ao sufocamento empreendido pelo atual governo. 
Txai Suruí foi a única brasileira a falar na abertura da 
conferência e muito foi atacada pelo presidente da 
República. Chegamos a fazer um ato em desagravo a ela 
em Glasgow. Dados da Articulação dos Povos Indígenas 
mostram que temos cerca de 213 indígenas nas Câmaras 
Municipais, dez prefeitos. Essa representação precisa 
aumentar. Temos que estimular a participação, com leis 
que garantam reservas de vagas para os índios, inclusive 
com mais apoio dos partidos às candidaturas indígenas. 

Sabemos que as mulheres sofrem mais com os efeitos 
das mudanças climáticas. A perspectiva feminina está 
sendo ouvida na construção das soluções? Como essa 
mobilização pode ser ampliada?

ELIZIANE GAMA - O descaso em relação ao meio 
ambiente afeta igualmente homens e mulheres. 
Obviamente, afetando a todos, e como as mulheres 
constituem a franja menos protegida da sociedade, elas 
acabam ampliando suas jornadas e dificuldades com 
as secas, enchentes e outros cataclismas naturais. Sem 
dúvida, as mulheres ainda são pouco ouvidas em relação 
a essa questão. O olhar e a sensibilidade feminina em 
muito contribuíram para posturas mais verdadeiras dos 
países e dos organismos internacionais frente ao tema.

Na sua opinião, a pauta ambiental será relevante no 
processo eleitoral de 2022?

Não tenho dúvida de que a questão ambiental voltará a 
ser preponderante no debate eleitoral em 2022. A nova 
realidade econômica mundial impõe compromissos 
sérios e inadiáveis do governo como a redução dos 
impactos ambientais e do desmatamento. Ou o Brasil se 
empenha no cumprimento de metas e na retomada da 
governança dos órgãos de fiscalização ambiental que 
foram desmantelados no atual governo, ou o país se 
transformará num pária isolado e com riscos de perder 
parceiros comerciais muito importantes. É preciso 
deixar claro que não há mais como desvincular o meio 
ambiente da economia, das relações de consumo. 
Veja que muitos consumidores já banem empresas ou 
produtos advindos de um processo de fabricação com 
muito dano ambiental. Esse é um caminho sem volta.

Ainda há oposição entre desenvolvimento e proteção 
ambiental? Como superar essa compreensão? 

A falta de comprometimento do setor produtivo com o 
meio ambiente é algo ultrapassado, do século passado. 
Nos EUA, o esforço do governo em promover uma 
economia mais verde, a descarbonização, é marcante. 
A compreensão atual é que o desenvolvimento 
econômico depende da proteção ambiental. É um 
casamento. Empresas que respeitam o meio ambiente 
serão muito mais lucrativas e longevas. Adequação 
ambiental de empresas é pré-requisito para se 
manterem vivas e competitivas no futuro. 

Senadora Eliziane Gama; 
Senador Fabiano Contarato 

(PT/ES) e grupo que 
apresentou o relatório 

durante o evento
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
E GOVERNAMENTAIS: OS 
PROFISSIONAIS E AS AGÊNCIAS

RIG

A importância crescente do profissional de relações 
institucionais e governamentais ficou claramente 
demonstrada com os dados do Anuário ORIGEM 
2021, publicado em parceria com a Abrig. Foi possível 
confirmar, dentre outras importantes informações, 
a tendência de foco da atividade em dois temas que 
são cruciais para qualquer profissional de relações 
governamentais:  formulação de políticas públicas e 
interlocução com os poderes Executivo e Legislativo. O 
terceiro tema - adequação do ambiente regulatório aos 
objetivos do negócio - está diretamente relacionado aos 
temas anteriores e à capacidade de diálogo das partes.
 
Referida capacidade deve ser apresentada em qualquer 
ambiente de atuação do profissional, mas é provável que 
isso se torne ainda mais relevante quando da interação 
com as agências reguladoras.
 
As agências federais surgiram no Brasil na década de 
90, concomitantemente à agenda de reorganização 
do Estado, para que esse se tornasse mais eficiente e 
enxuto. O objetivo das agências concentra-se em atuar 
nos mercados (antes de competência estatal) regulando-
os e fiscalizando-os. Em 2019, um novo marco das 
agências reguladoras foi sancionado (Lei n° 13.848) o que 
conferiu, dentre outras inovações, mais transparência e 
estímulo à interlocução com a sociedade civil. 
 
Monitorar as decisões desses órgãos, mapear seus 
principais interlocutores e estabelecer estratégias 
de atuação para influenciar suas decisões são papéis 
fundamentais para as empresas participantes dos 
diversos setores e, também, para a sociedade. E é nessa 
atuação que o profissional de relações institucionais e 
governamentais sai à frente. 
 
Hoje, há na esfera federal o total de dez agências, 
sendo algumas mais conhecidas pela sociedade, como 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que 
foi amplamente observada e usada como argumento 
de autoridade e/ou contestação durante a pandemia da 
Covid-19, em 2020 e 2021; outras não fazem parte do 
dia a dia ou não têm atuação tão divulgada pela imprensa, 
mas têm grande relevância, como a Agência Nacional de 
Águas, que tem como objetivo regular o acesso à água e 
coordenar a gestão integrada dos recursos hídricos. 

ANDREA MUSTAFA1

Outra agência que tem gerado a necessidade de um 
profissional mais relacionado ao estabelecimento de 
diálogo para troca consistente de informações, a fim 
de alcançar um resultado efetivo na política pública, 
é a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). Superando um período de rumores ligados a 
irregularidades, a ANTT vem se destacando por apresentar 
uma agenda complexa, de revisão e implementação de 
marcos regulatórios, que transformarão a matriz do 
transporte no Brasil e que exige um acompanhamento 
constante das empresas do setor por ela regulado.
 
A ANTT atua sob cinco eixos temáticos que abrangem 
o transporte rodoviário de cargas, o transporte de 
passageiros, chegando ao transporte ferroviário e incluindo 
propostas mais ousadas, como sandbox regulatório. 
Em cada um desses eixos, há complexas propostas de 
modificação de regramentos, de estabelecimento de novos 
marcos e de necessárias modernizações para atuação das 
empresas e do próprio governo.
 
Todas as propostas estão estritamente alinhadas com a 
participação pública e a transparência. No entanto, não 
basta o acompanhamento das informações; é preciso 
interação ainda mais concreta para que os profissionais 
possam, de fato, influenciar o processo, trazendo,  
assim, mais benefícios para o setor no qual  
desempenha seu trabalho. 
 
É preciso, ainda, dar maior destaque para essa atuação 
que interfere em detalhes de regras que afetam o dia 
a dia dos cidadãos. A capacidade de diálogo, conforme 
apresentado anteriormente, torna-se imprescindível. 
Mas, não é suficiente. É preciso que o profissional consiga 
produzir relatos e perspectivas de fácil entendimento, 
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1 Andrea Mustafa é advogada, mestre em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. MBA na 
FIA/Université Pierre Mendès (Grenoble/France) em Comércio Internacional. Atual Diretora de Relações 

Governamentais da Flixbus Brasil.

pois esses serão fundamentais para 
as tomadas de decisão da empresa. É 
nesse relacionamento com as agências 
reguladoras que se constata que a 
área da empresa de relações públicas 
ou governamentais é tão fundamental 
quanto qualquer outra e, dependendo do 
momento da empresa, e do setor, talvez 
até mais crucial do que as demais. 

Anuncio_21x14,8.indd   1Anuncio_21x14,8.indd   1 19/01/2022   11:01:2319/01/2022   11:01:23
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DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
SE FAZEM ATRAVÉS DE UMA ATIVIDADE 
DE RIG CADA VEZ MAIS PROFISSIONALIZADA

RIG

O envio da proposta de regulamentação da atividade de 
Relações Institucionais e Governamentais (RIG) na forma 
do Projeto de Lei nº 4391/21, ao Congresso pelo governo 
federal, no Dia Internacional Contra a Corrupção, é um 
dos passos mais relevantes desde a redemocratização em 
direção ao amadurecimento da democracia brasileira e a 
melhoria da qualidade da formulação de políticas públicas.
 
Nesse período, o Brasil tem se debruçado sobre reformas 
econômicas, combatido a pobreza, dado passos largos 
contra a corrupção e fortalecido suas instituições, 
avançando na transparência dos poderes. Falta, no 
entanto, uma ação potente para tornar a democracia 
mais representativa, jogando luz na relação entre o poder 
público e os mais diversos grupos de interesse organizados 
na sociedade.
 
O debate ético entre o setor público e a iniciativa privada 
por meio de regras claras é essencial para a formulação de 
políticas públicas e marcos regulatórios. A regulamentação 
da atividade de RIG contribui para tornar todo esse 
processo mais técnico, especializado e, sobretudo, ético 
e transparente. Isso se deu conforme estabelecido nas 
91 competências registradas no Cadastro Brasileiro 
de Ocupações (CBO) e nas Práticas Recomendadas de 
RIG elaboradas pela Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais (Abrig), em parceria com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
 
A importância do comumente chamado lobby para 
a implementação de políticas públicas eficientes é 
recomendada, inclusive, pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Essa 
organização define um conjunto de requisitos a todos os 
países na adoção de “leis de lobby” para que as mesmas 
sejam ajustadas às condições de cada contexto político e 
constitucional, visando o aperfeiçoamento dos sistemas 
políticos e de seus mecanismos destinados à proteção da 
integridade pública.
 
Ainda é cedo para garantir que iremos atender a todas 
as exigências da OCDE com a eventual aprovação da 
lei, no entanto, a sinalização que o Brasil está dando de 
que prioriza o assunto e está comprometido com a sua 
condução é fundamental. 
 

O projeto apresentado pelo Governo representa um 
avanço muito grande para os profissionais da área, 
capta muito bem o debate que a Abrig vem promovendo 
e propõe algo bastante moderado, focando em 
regular os relacionamentos entre agentes públicos e a 
representação de interesses privados, trazendo ética, 
transparência e segurança jurídica para todos os grupos 
de interesse. Claro que ajustes poderão ser necessários e 
isso é natural no processo de elaboração normativa. 

Gerou certo desconforto, por exemplo, o fato de os 
agentes de relações institucionais e governamentais 
públicos não estarem listados entre aqueles que 
deverão se submeter aos comandos da lei. Esses atores 
são bastante significativos no processo de formulação 
de políticas públicas e possuem alta circulação no 
Congresso. Com eles de fora, deixaremos de coletar 
muita informação e de ter um panorama mais realista do 
debate público no país.

Outro ponto de atenção é a questão da nova 
nomenclatura utilizada para se referir aos profissionais 
de RIG: Representação Privada de Interesses. Em 
um primeiro olhar, parece algo de menor relevância, 
mas existe uma questão de identificação e traz uma 
mensagem que faz parecer que o interesse privado está 
longe do interesse público ou que é divergente, quando, 
na verdade, uma boa política pública é aquela que 
equilibra os interesses públicos e privados.

Ademais, é relevante citar a relação às exigências para o 
exercício da atividade e eventuais punições. Até então, 
todas as discussões previam a criminalização de condutas 
em desacordo com os agentes de RIG. O projeto, no 
entanto, acertadamente, escolheu a via administrativa 
como caminho para repressão de condutas inadequadas. 

CAROLINA VENUTO¹
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¹ Carolina Venuto é Presidente da Abrig.

Isso é positivo, pois além de prever um processo de maior 
agilidade, garante a conformidade com o já vasto arcabouço 
legal punitivista. 

No entanto, merecerá uma análise mais detida se os 
dispositivos estão suficientemente claros e não abrem 
espaço para restrição indevida da atividade de RIG. O 
foco dado, ao que parece, foi garantir a veracidade da 
informação - o que é fundamental e, inclusive, está nas 
orientações das Práticas Recomendadas elaboradas pela 
ABNT - mas, precisamos avaliar se a forma como o texto 
está escrito não pode engessar demasiadamente as 
comunicações entre o agente privado e o público.

No mesmo dia de envio ao Congresso do projeto de lei, o 
governo também publicou um decreto criando o E-Agenda. 
Essa medida tem uma perspectiva muito positiva, inclusive, 
pela rapidez que entrará em vigor (outubro de 2022). 
Essa plataforma tecnológica fará a concentração das 
informações sobre políticas públicas e relacionamento 
de forma dinâmica e acessível, ficando eventuais custos 
e diligências para a manutenção da mesma a cargo 
dos entes públicos. O E-Agenda vai transformar nossa 
percepção como agente de RIG, permitindo o cruzamento 
de informações e a análise científica dos dados. É um 
passo muito importante para a profissionalização da nossa 
atividade, promovendo a eficiência de quem faz RIG.

É importante destacar, ainda, que as medidas anunciadas 
gerarão um estímulo à organização dos grupos de interesse. 
Se, hoje, algumas instituições e até empresas chegam a ficar 
alijados do processo por falta de segurança, procedimentos 

claros e conhecimento da máquina pública, uma vez 
aprovada a lei, a regra será clara e aplicável para todos. 
Ganham o poder público, o setor privado e, acima de tudo, 
a sociedade como um todo.

No final das contas, a regulamentação também vai separar 
quem trabalha com seriedade de quem ainda tenta se 
esgueirar pelas sombras em busca de vantagem indevida, 
deturpando políticas públicas e cometendo crime. E 
essa é uma das principais lutas da Abrig, que desde a sua 
fundação, em 2007, traz no seu Código de Conduta a 
obrigatoriedade do profissional de RIG expor aos agentes 
públicos quem ele representa e qual a finalidade da sua 
participação no processo decisório.
 
Depois de tanto tempo de espera, esse momento é 
simbólico e representa uma virada de chave. Só de 
acompanhar os noticiários, já é possível observar a 
diferença. Nós, profissionais de RIG, nunca fomos tão 
bem referenciados e a importância de se legitimar a 
atuação de representantes da sociedade no debate de 
políticas públicas nunca foi tão apoiada. Agora, além de 
celebrar, é hora, mais do que nunca, de praticarmos para 
que as propostas de regulamentação sejam aprovadas no 
Congresso no prazo mais rápido possível. 
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PRÁTICAS RECOMENDADAS 
DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS E 
DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES

RIG

A regulamentação da atividade de Relações Institucionais 
e Governamentais (RIG) é um desafio no qual o Brasil 
vem evoluindo desde 1984, com a primeira proposta 
apresentada pelo então senador Marco Maciel. Esse 
processo, que se inter-relaciona de forma fundamental 
com o desenvolvimento da maturidade da democracia, 
tem gerado um conjunto de consequências. Essas 
consequências podem ser assistidas por nós, como 
profissionais e/ou organizações na atividade, que 
necessitam e estão sob um conjunto de ordenamentos 
que regulamentam as atividades diante das condições de 
mercado e normas vigentes no país.

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais (Abrig) vem realizando 
um conjunto de ações estratégicas, capacitações, geração 
de conteúdos técnicos e informativos e relacionamento 
para promover a evolução e a melhoria da qualidade da 
democracia, do diálogo e da transparência nas atividades 
de RIG.

Em 2020, foi lançada a Prática Recomendada para 
Relações Institucionais e Governamentais (ABNT PR 
1001), resultante de uma parceria da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e a Abrig. O objetivo dessas 
Práticas Recomendadas é fornecer orientações e 
estabelecer regras de conduta e de atuação pelas quais os 
agentes de RIG se pautam em suas atividades. 

As práticas são destinadas às pessoas físicas, que exerçam 
a atividade de RIG de forma constante e não eventual 
nas esferas legislativa e executiva, pessoas jurídicas ou 
empresas de consultorias na área de RIG, e empresas de 
diversos setores, que possuam em sua estrutura as áreas 
relativas as Relações Institucionais e Governamentais, ou 
que pretendem implementá-la. 

É importante destacar que essas Práticas Recomendadas 
em RIG foram elaboradas em convergência e integração 
com as normas internacionais ISO 19.600, do Sistema 
de Gestão de Compliance nas organizações públicas 
e privadas, e a ISO 37.001, do Sistema de Gestão 
Antissuborno. Essas normas internacionais foram 
elaboradas pela International Organization for 
Standardization (ISO). A organização completou 75 anos 
em 2022 e, além de executar a padronização de diversas 
atividades, processos, práticas e sistemas de gestão, 
também promove a qualidade, confiança, comparabilidade 
e segurança para os consumidores, profissionais e usuários 
de todo o mundo.  

Mas, afinal, o que são as Práticas Recomendadas para 
RIG? As Práticas Recomendadas são um conjunto de 
orientações adequadas à execução das atividades 
de Relações Institucionais e Governamentais. Tem 
uma forte conexão com as competências a serem 
exercidas para a realização de tarefas nas organizações. 
Assim, são integrados os conhecimentos de temas e 
conteúdos técnicos, a habilidade de aplicá-los em um 

EDUARDO FAYET¹ & CAROLINA VENUTO2

“A regulamentação da 
atividade de Relações 
Institucionais e 
Governamentais (RIG) é um 
desafio no qual o Brasil vem 
evoluindo desde 1984”. 
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determinado contexto ou situação e a atitude de realizar, 
com os comportamentos adequados, considerando os 
participantes e stakeholders. As práticas recomendadas 
são um novo tipo de documento na ABNT, cuja publicação 
teve início em 2020 e seu processo de elaboração é mais 
simplificado e ágil do que as normas técnicas, resultando 
em maior flexibilidade e adaptabilidade às condições 
específicas onde pode ser aplicado.

No contexto de um mundo volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, os esforços para gerar uma maior equidade 
nas ações e disseminar comportamentos adequados são 
fundamentais para ampliar as capacidades competitivas 
das organizações e setores. Para tanto, um processo 
organizado de práticas, devidamente fundamentadas 
em técnicas adaptadas à realidade objetiva de cada 
organização e setor, poderá proporcionar um desempenho 
e resultados diferenciados.

As organizações precisam, cada vez mais, estar preparadas 
de forma estruturada internamente para enfrentar os 

desafios e aproveitar as oportunidades do ambiente 
externo, que pode ser tanto hostil, quanto ser positivo para 
o impulsionamento dos negócios. 

Dessa forma, as práticas recomendadas em RIG 
possibilitam e promovem quatro aspectos fundamentais no 
processo de gestão das organizações, sendo eles:

• Alinhamento de informações e conceitos a serem 
utilizados nas atividades de RIG;

• Análise detalhada dos stakeholders que atuam em 
determinadas situações;

• Incentivo ao diálogo estratégico e transparente para a 
tomada de decisões;

• Estruturação e implementação da atividade de RIG de 
forma adequada às estratégias, ao setor e ao contexto 
das empresas. 

Ademais, a complexa atividade de Relações Institucionais 
e Governamentais, que requer a capacidade de atuar com 
múltiplas variáveis, multidisciplinariedade e diferentes 
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¹ Eduardo Fayet é Vice-Presidente e 
Diretor-Executivo da Abrig. Atua como 
consultor e especialista em Relaçoões 
Institucionais e Governamentais. 
Doutor em Engenharia da Produção pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel em Administração 
pela Faculdade Católica de Administração e Economia (Curitiba/PR). 
Atualmente atua em desenvolvimento de novos negócios e soluções 
empresariais. Possui experiência na área de Desenvolvimento e 
Gestão Empresarial, com ênfase em Novos Negócios e Mercados, 
Relações Institucionais e Governamentais, Estratégias Empresariais, 
Competitividade e Produtividade, Inovação, Capacitação Empresarial 
e Corporativa. 

2 Carolina Venuto é Presidente da 
Abrig. Com graduação em Direito e 

pós-graduação em Direito Público e 
em Ciência Política, Carolina Venuto 
é sócia diretora da Ética, Inteligência e 

Política. Anteriormente, adquiriu experiência em RIG no Ministério 
da Justiça, na Dominium Consultoria Política e no Itaú Unibanco, 

e como advogada associada dos escritórios Lamounier, Valadares, 
Vulcanis, e Nelson Paschoalotto. Carolina Venuto assumiu também 

a presidência da Associação Brasileira de Relações Institucionais 
e Governamentais (ABRIG), no dia 15/06/2020, entidade onde já 

exerceu a função de Diretora de Capacitação e Coordenadora dos 
Comitês de Jovens e de Mulheres.

cenários, contempla 91 competências descritas no registro 
da atividade na Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO). Em 2018, a Abrig realizou esse registro na CBO, 
do então Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), com o 
objetivo de identificar e reconhecer os profissionais que 
atuam no mercado de trabalho.

Essas competências relacionadas contemplam um conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes de diversas 
áreas como relações públicas, ciência política, direito, 
administração, relações internacionais, comunicação entre 
outras, se configurando como uma das ocupações mais 
complexas, dentre as mais de 2.500 registradas na CBO.

Outro aspecto importante para as RIG no mundo é a 
candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade 

“Outro aspecto importante 
para as RIG no mundo é 
a candidatura do Brasil à 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento  
Econômico (OCDE)”. 

internacional composta por países desenvolvidos e que 
tem como seu principal norteador “Better Polices For 
Better Lives”.  

De acordo com os requisitos da OCDE para os seus países 
membros, a regulamentação da atividade de RIG deve 
garantir a transparência nos relacionamentos com os 
stakeholders, proporcionando o devido conhecimento da 
sociedade sobre quais grupos, empresas, organizações e 
setores estão pleiteando e defendendo seus legítimos e 
legais interesses. Essa regulamentação também deverá 
seguir alguns princípios norteadores, como: evitar a 
captura de políticas públicas por grupos de interesse 
particulares através da gestão de situações de conflito 
de interesses, promover a transparência nas atividades 
de lobby e no financiamento de partidos políticos e 
campanhas eleitorais. 

As oportunidades de desenvolvimento empresarial, 
econômico, social e ambiental que poderão ser realizadas 
com a aceitação do Brasil como país membro da OCDE são 
inúmeras e positivas, no sentido do amadurecimento da 
democracia em nosso país. 
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1 Ivonice Campos é Secretária 
de Articulação e Parcerias no 
Ministério da Cidadania.

2 Jackson Lucena Santos é Diretor no 
Ministério da Cidadania

PLATAFORMA INTEGRADORA DAS 
OLIMPÍADAS DOS JOVENS TALENTOS 
PARA O RECONHECIMENTO E PROMOÇÃO DO MÉRITO COMO VETOR DE 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA – NO CONTEXTO RIG

RIG

As Olimpíadas dos Jovens Talentos, também conhecidas 
como Olimpíadas do Conhecimento, são ações que 
envolvem professores, estudantes e gestores com o 
objetivo de proporcionar e consolidar as aprendizagens 
dos estudantes das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica do Brasil.

Nesse contexto, as competições alhures têm como 
principal desafio contribuir para a melhoria da qualidade 
da educação básica no Brasil. O objetivo geral dessas 
competições é incentivar crianças e jovens a valorizarem 
as ciências e identificar talentos de cada área do 
conhecimento, direcionando-os a seguir uma carreira e 
desenvolver seu potencial.

As disputas são reconhecidas como instrumentos efetivos 
para a mobilização de estudantes e professores, com 
um alto poder de impacto transformador nas escolas, 
resgatando a autoestima desses atores, conduzindo de 
maneira positiva e saudável o engajamento, através do 
encantamento e fascínio, parte intrínseca da curiosidade de 
todo o ser humano.

De acordo com dados do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, por ano, quase 20 milhões de 
alunos participam dos eventos nacionais, que premiam 
os melhores colocados e servem como seletiva para 
disputas internacionais, em mais de 60 categorias, 
desde conhecimentos nas áreas de matemática, língua 
portuguesa e história, até robótica e astronomia.

Por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre os 
Ministérios da Cidadania, da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e da Educação, criou-se um ambiente virtual completo, para 
o qual todas as Olimpíadas Brasileiras do Conhecimento, 
hoje mais de 62, serão convidadas a participar, com adesão 
voluntária e a seu critério, com um cruzamento pontual 

com a base de dados dos alunos do 
Cadastro Único-Auxílio Brasil sob 
a responsabilidade do Ministério 
da Cidadania, oportunizando uma 

IVONICE CAMPOS1 & JACKSON LUCENA SANTOS2

significativa melhoria no acesso à informação por parte 
dos operadores do conhecimento, quais sejam gestores 
e professores da educação. E, por sua vez, garantido um 
maior alcance de tais competições a todos os alunos da 
rede pública de ensino (propósito de atrair mais de 40 
milhões de participantes já nos próximos anos).

Além da iniciativa tecnológica, o Ministério da 
Cidadania, dentro do programa Auxílio Brasil, criou a 
Bolsa de Iniciação Científica Jovem, que, a partir do 
mês de dezembro de 2021, incentivará, por meio de um 
auxílio único de mil reais (pagos à família) e contínuo de 
cem reais (pagos ao aluno) jovens que integrem famílias 
beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacam em 
competições acadêmicas e científicas, de abrangência 
nacional, vinculadas a temas da educação básica.

Toda a premiação se dará criteriosamente dentro 
dos requisitos do Cadastro Único, do Ministério da 
Cidadania, porém, tendo como principal parâmetro, o 
mérito dos alunos nas Olimpíadas dos Jovens Talentos, 
incentivando a pesquisa, o desenvolvimento científico 
e a emancipação financeira de um público que vive em 
situação de pobreza e extrema pobreza, iniciativa fruto 
de relações institucionais e governamentais, que tem 
como foco principal a promoção da cidadania. 
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HARMONIA NAS 
RELAÇÕES DE PODER
OBSERVAÇÕES SOBRE EXEMPLOS PRÁTICOS 
POSITIVOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

POLÍTICA

Como profissionais que atuam em Relações Institucionais 
e Governamentais, sabemos que um ambiente de 
negócios em harmonia e com estabilidade é condição 
necessária para a execução de políticas públicas e 
investimentos que contribuam com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.

Em evento realizado em novembro pela Amcham Brasil, 
que retomou suas atividades no estado do Espírito Santo 
no mês de junho deste ano por meio de uma parceria 
firmada entre a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil 
e o governo do estado do ES, uma fala unânime dos 
participantes chamou a atenção e vem confirmando a 
posição do estado do Espírito Santo como um ambiente 

JALUZZA DE ARAUJO1

de negócios harmônico e participativo. Um estado Triple 
A, que transmite confiança e, portanto, gera atração de 
investimentos nacionais e internacionais.

Este ambiente, hoje estabelecido, é fruto de longo esforço 
conjunto de diversas instituições como a Federação das 
Indústrias do Espírito Santos (FINDES), ES em Ação e 
Empresários em geral, que se uniram para tornar o ES 
mais sólido para seus investimentos, comprometendo-se 
com a transparência, realizando projetos que fortaleçam 
a eficiência da gestão pública e apoiando a gestão de 
governantes que tenham como o propósito máximo o bem-
estar da sociedade. Bem-estar esse fundado em políticas 
públicas voltadas para educação, saúde, segurança, meio 
ambiente, infraestrutura e inovação.

Governos vêm e vão e, por isso, é importante destacar a 
união dos atores locais para que o plano de Estado 

tenha continuidade, independente de quem 
esteja no poder. Somente assim é possível 

alcançar a longevidade necessária 
para que investimentos e 

políticas públicas deem 
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1 Jaluzza de Araujo é advogada, especialista em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC-MG.
MBA em Economia e Gestão com ênfase em Relações Governamentais pela FGV/SP. Relações Governamentais da Vale 
S.A. Conselheira do Conselho de Assuntos Legislativo e do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do 
Espírito Santo. Membro do Grupo Técnico do Sistema de Gestão de Compliance do IEL-ES. Membro da Força Tarefa de 
Silvicultura de Nativas da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura- Eixo Institucional e Investimentos.

seus frutos, e não esmoreçam em meio às trocas 
político-partidárias.

É certo que ainda há um longo caminho a ser trilhado, 
no entanto, a direção está muito bem traçada e já está 
rendendo muitos bons frutos. Nesse ambiente harmônico, 
há uma clara percepção da contribuição de cada ator 
social. O governo compreende a importância das empresas 
para sua economia e as empresas conseguem dialogar 
com o governo para o desenvolvimento de seus projetos, 
com transparência. A academia participa da solução de 
desafios, colocando-se como laboratório prático, e a 
sociedade é ouvida em suas necessidades e expectativas.

EXEMPLOS
Integração para o Polo de Silvicultura de Nativas. 
Um exemplo de iniciativa que vai nessa direção é o Acordo 
de Cooperação Técnica firmado recentemente entre 
o governo do Espírito Santo e a Coalizão Brasil Clima, 
Florestas e Agricultura, para a criação de um polo de 
silvicultura de espécies nativas no estado. O Grupo de 
Trabalho (GT) de Silvicultura de Espécies Nativas conta 
com a participação de institutos e secretarias estaduais, 
organizações não-governamentais e representantes do 
setor privado, que atuam em conjunto com o objetivo 
de remover barreiras e criar incentivos para que essa 
atividade tenha maior atratividade econômica e ganhe 
mercado e escala.

O Espírito Santo possui importantes elementos e arranjos 
para promover a silvicultura de espécies nativas. O 
estado já tem um histórico de sucesso, reconhecido 
internacionalmente, por meio do programa “Reflorestar”, 
além de mais de 40 anos de pesquisas com espécies 
nativas lideradas pela Reserva Natural Vale. As políticas 
públicas convergem para um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de uma nova economia verde por meio 
de um trabalho sério de recuperação de florestas e da 
silvicultura de espécies nativas, pois há uma estratégia 

sólida e robusta voltada para o combate às mudanças 
climáticas, legado para as futuras gerações por meio do 
fundo soberano e um mindset voltado para a atração de 
negócios que priorizem a sustentabilidade em seu  
sentido amplo.

Além disso, o Espírito Santo também aderiu a iniciativas 
como o Race to Zero e está implementando ações 
estruturadas que garantam o atingimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável para estados e municípios, 
previstos na Agenda 2030 da ONU. Um exemplo é a 
implementação do Programa Estadual de Sustentabilidade 
e Apoio aos Municípios (Proesam), que coloca o Espírito 
Santo no ranking de primeiro estado brasileiro a ter 100% 
dos municípios realizando licenciamento ambiental.
 
PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE  
PROTEÇÃO AO REPORTANTE DE CORRUPÇÃO 
Na seara da transparência, o estado do Espírito Santo, 
que retornou à classificação A no ranking do Escala Brasil 
Transparente, reafirma seu compromisso com a adoção de 
estratégias para o enfrentamento a condutas irregulares 
e, como exemplo disso, publicou o Decreto nº 5026-R 
(09/12/2021) para Proteção ao Reportante de Corrupção. 
O Decreto foi assinado em 09 de dezembro de 2021, 
data da celebração do Dia Internacional de Combate à 
Corrupção. Atendendo às melhores práticas globais, o 
decreto regulamenta a cobertura do Programa de Apoio 
e Proteção às Testemunhas (Provita) aos reportantes de 
ilegalidades envolvendo recursos públicos.

A elaboração da política pública foi feita pela equipe 
da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), 
e estabelece medidas que incluem a preservação da 
identidade do autor da denúncia e a proteção contra 
retaliações, como demissão arbitrária ou retirada de 
benefícios no trabalho. Também protege a integridade 
física do reportante, proteção provisória por órgão de 
segurança pública e a alteração de identidade. 
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O MUNDO EM EBULIÇÃO
POLÍTICA

PAULO CASTELO BRANCO1

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. 

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 cinco mil municípios (ISS), 
gerando disputas judiciais que representam 75% do PIB 
em contencioso, segundo o Insper. 

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.

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. 

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 Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).

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. 

1 Paulo Castelo Branco é advogado em Brasília desde 1972. Advogado e RIG da Cia. Souza Cruz (aposentado).
Assessor Parlamentar da ABRAMGE de 1988 a 2015. Secretário de Segurança Pública do DF 1999/2000. Ex-
Conselheiro Federal e Distrital da OAB. Pres. Conselho de Ética da ABRIG. Membro da Academia Brasiliense de 
Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Cidadão Honorário do Distrito Federal.
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O PODER DA COLABORAÇÃO
PUBLICAÇÕES ABRIG 2021

JONAS SERTORIO1, TACYRA VALOIS2 & FRANCINE MOOR3

É impressionante o poder da colaboração. Quando 
trabalhamos em um ambiente colaborativo há mais 
espaço para a criatividade e rapidez na execução 
das metas. Superamos as limitações individuais e 
conseguimos ir muito além do planejado. Durante 
a gestão de 2020-2021 encontramos desafios de 
locomoção e comunicação devido às incertezas da 
pandemia. Como forma de responder aos desafios e gerar 
ações de impacto para o profissional de RIG, os comitês 
da Abrig decidiram colaborar no desenvolvimento de 
produtos e entregas.

A partir das colaborações a Abrig lançou no mesmo ano 
o Manual de Relações Institucionais e Governamentais 
em Saúde e o livro Mentores de Relações Institucionais e 
Governamentais, ambos disponíveis gratuitamente para
o público no site da Associação.

MANUAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 
GOVERNAMENTAIS – ESPECIALIDADE SAÚDE - 
COMITÊ JOVEM RIG E COMITÊ DE SAÚDE 
Por meio da parceria entre o Comitê Jovem RIG e 
o Comitê de Saúde, a Abrig publicou em 2021 o 
Manual de Relações Institucionais e Governamentais 
–  Especialidade Saúde. A ideia para a produção desse 
manual nasceu a partir dos desafios enfrentados 
pelos profissionais de saúde durante a pandemia e 

através de discussões durante o programa de mentoria 
com integrantes do Comitê Jovem da Abrig, os quais 
demonstraram, durante as sessões, interesse em entender 
como atuar no sistema de saúde brasileiro, visto que é 
uma das áreas que mais emprega em profissionais de RIG, 
segundo pesquisa do Anuário Origem. 

A proposta com esse trabalho foi apresentar de forma 
clara e objetiva alguns conceitos básicos do Sistema 
Único de Saúde Brasileiro (SUS), uma das políticas 
públicas mais complexas de se operacionalizar em 
nosso país, despertando o interesse e norteando os 
leitores sobre tópicos relevantes para a sua formação, 
sem necessariamente explorar todos os temas da 
profissão. Conhecer as diretrizes do sistema e os modelos 
administrativos para a boa gestão e compliance são 

imprescindíveis para o sucesso na 
atuação do profissional de Relações 
Governamentais no campo da saúde.

O SUS construiu um grande 
legado nestes 33 anos de 

existência. Hoje, em meio 
aos consensos do que 
precisa ser feito para 
avançar, há, também, a 
certeza de que a forma 
como avançar é o grande 

desafio atual. Somente 
com decisões políticas 

conseguiremos garantir o 
acesso a resolutividade em 

saúde de que a sociedade 
brasileira carece.  Há 

unanimidade quanto a 
importância do sistema de 

Saúde Brasileiro, enquanto 
que especialistas defendem 

que precisamos de mudanças 
estruturantes para um melhor 
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conhecimento possui correlação direta com a influência e 
o poder transformador para o bem. Porém, além de ser um 
experiente conselheiro e guia, os mentores são verdadeiras 
fontes de inspiração para todos que querem encarar novos 
desafios pessoais e profissionais. 

Em maio de 2021, convidei individualmente diversos 
profissionais da Abrig para compartilhar algumas de suas 
histórias e experiências, proporcionando uma introdução 
e exposição dos mais inexperientes à área de atuação do 
profissional de RIG. Porém, logo no início notei um grande 
viés, não intencional, no perfil dos convidados, pois 80-
90% eram homens.  Com isso, fizemos o convite ao Comitê 
de Mulheres para participar ativamente e contribuir com 
experiências femininas em uma atividade que ainda é 
predominantemente masculina. No transcorrer do processo, 
fomos presenteados com histórias de tamanho potencial e 
riqueza, que cada leitor hoje pode se sentir privilegiado por 
ter acesso a este vasto acervo de informações. 

Em geral, associamos um profissional com sua formação 
acadêmica, e a sequência de cargos em seu currículo ou 
mesmo à imagem da empresa ou órgão em que ele (a) 
trabalha. E não há nada de errado nisso, porque é assim 
que o nosso cérebro funciona, criando mecanismos e 
atalhos para a fixação de memórias. Porém, talvez mais 
relevante do que os pontos estáticos de nossos currículos, 
sejam a trajetória e as decisões que determinam os fatores 
de nossas histórias pessoais, que motivaram as escolhas 
pelo curso de graduação A ou B, ou mesmo pela empresa X 
ao invés da Y, ou ainda pela decisão de se viver em Brasília 
versus São Paulo ou Rio de Janeiro. Além disso, todas essas 
escolhas acabam por incluir as pessoas com quem iremos 
interagir ao longo das nossas vidas e, essas sim, de fato, 
podem influenciar nossas trajetórias. 

funcionamento e sustentabilidade desse sistema.  Essas 
mudanças carecem de decisões políticas, e essas decisões 
tem se demonstrado cada dia mais complexas. 

Por isso, precisamos de profissionais de Relações 
Institucionais e Governamentais comprometidos com a 
sustentabilidade desse sistema e deste país, nós temos um 
papel decisório para o futuro do SUS e do nosso país.

O profissional de RIG precisa compreender e entender 
as engrenagens e pilares que sustentam e movimentam 
uma determinada área do setor de atuação. E na saúde 
não é diferente. E foi com esse intuito que o Comitê Saúde 
e o Comitê Jovem da Abrig se reuniram, por iniciativa 
de Tacyra Velois, para construir uma cartilha de saúde 
que traz a proposta de um manual para profissionais 
que desejam atuar nessa área. Foi construída a muitas 
mãos de atuantes em RIG que atuam na área da saúde, 
podendo compartilhar suas experiências por meio de 
entrevistas realizadas por mim, Carolina Rolo, membro do 
Comitê Jovem da Abrig e também do Comitê Saúde. Essas 
foram, então, documentadas na cartilha de acordo com a 
relevância do tema de atuação.          
 
A elaboração do manual foi tão proveitosa que 
decidimos criar um curso sobre a relevância da atuação 
do profissional de RIG em saúde em parceria com a 
Diretoria de Capacitação da Abrig. Profissionais de 
renome e expertise na área compartilharam suas ideias e 
experiências com os alunos e, por fim, lançamos o Manual 
de Saúde durante o curso, o qual está disponível para 
download gratuitamente no site da Abrig. 
 
LIVRO MENTORES DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS - 
COMITÊ JOVEM RIG E COMITÊ DE MULHERES
Durante séculos, a base sólida de conhecimentos que 
permitiu que o ser humano prosperasse em meio a um 
universo incerto foi ensinada e transferida por homens 
e mulheres de grande sabedoria e experiência aos mais 
jovens e inexperientes por meio de histórias contadas. 
Através da difusão de conhecimentos, esses professores 
e mentores foram os grandes catalisadores para o 
desenvolvimento da sociedade moderna, na qual o 
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1 Jonas Sertorio é 
Coordenador do 
Comitê Jovem RIG

2 Tacyra Valois é 
Sócia-Diretora da 
Sinaspse Brasil 
Consultoria

3 Francine Moor é 
Coordenadora do 
Comitê Abrig Mulher

Desse modo, o livro contém um universo dinâmico 
de histórias pessoais e profissionais que se conjugam 
em contextos únicos, porém com uma infinidade de 
desfechos. E é justamente a singularidade da história 
de cada protagonista, incluindo as formas como são 
compartilhadas nesse livro, que permitirá ao leitor, assim 
como eu, se identificar com um ou mais dos nossos 
heróis e heroínas que, através de dedicação extrema, 
têm trabalhado para o constante fortalecimento da 
nossa democracia. E assim, finalizamos o livro com cerca 
de 50% de capítulos de homens e 50% de mulheres, 
demonstrando a atenção da Abrig e dos nossos 
associados para a inclusão e transformação das Relações 
Institucionais e Governamentais no Brasil. 

HISTÓRIAS DE TODAS NÓS
Francine Moor - Coordenadora do Comitê Abrig Mulher

A escritora Chimamanda Ngozi afirma que histórias 
podem ser usadas para empoderar e para humanizar. 
E todas as histórias escritas e publicadas ganham esse 
poder de registro, uma validação importante. Mas, o livro 
Mentores em RIG tem uma especificidade que o torna 
ainda mais valioso. É, também, um esforço de registrarmos 
a trajetória das mulheres na área de RIG no Brasil. 
Sabemos que essas profissionais começaram a atuar na 
defesa de interesse no período da Assembleia Nacional 
Constituinte, em 1988, mas a memória da área ainda é 
masculina. O lobista ainda é, no conceito coletivo, 
um homem. 

Nesse livro, trazemos a história de 15 mulheres que atuam 
na área de RIG e que possuem, em sua memória, boa parte 
da história política brasileira. Mulheres que conciliam as 
responsabilidades das tarefas de cuidado, os estereótipos 

femininos e enfrentam diariamente as barreiras 
ligadas ao gênero. Acima de tudo, mais do que as 
dificuldades, fica evidente nos seus textos a paixão 
pela atividade, a dedicação intensa ao trabalho e 
a crença de que a atuação delas contribui para a 
construção de uma sociedade melhor.  

As teorias do feminismo indicam que se 
decidíssemos incluir apropriadamente as 
mulheres na história da civilização, teríamos que 
reescrever toda a história da humanidade. As 
políticas públicas têm o poder de transformar a 
sociedade. Empresas, organizações, associações 
precisam assumir a tarefa de incluir as mulheres 
nos espaços sociais. A mudança precisa ser 
estrutural e do esforço coletivo. A Abrig tem feito 
história nesse sentido e reforça o compromisso 
com essa publicação. Todo o passo nesse 
propósito faz diferença. Cada história registrada 
no livro conta um pouco da história de todas nós. 
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A VITAMEDIC oferece produtos de confiança e 
eficácia, para prevenção e tratamentos 
terapêuticos, para que as pessoas vivam bem e 
melhor.

A VITAMEDIC  é uma das 
grandes produtoras de 
medicamentos do país, 
e também uma das 
empresas farmacêuticas 
que mais crescem no 
Brasil, entre os top 15, de 
acordo com a pesquisa 
Close-UP*.

TOP 15
DO PAÍS CONFIANÇA E EFICÁCIA

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

QUALIDADE DE VIDA

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

CREDIBILIDADE

Fonte: RM Close-UP e CUP News - Mercado MPX + MIP - RANKING EM UNIDADES
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REGULAMENTAÇÃO  
DO LOBBY
E A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

ABRIG REGIONAL DE SÃO PAULO

Em 10 de dezembro deste ano, a CGU apresentou 
Projeto de Lei nº 4391/2021, a fim de regulamentar 
a “representação privada de interesses realizada por 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas junto a agentes 
públicos dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com vistas 
à obediência aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade 
previstos no art. 37 da Constituição Federal”.

A iniciativa é louvável e de grande 
assertividade, bem como possui largo apoio 
tanto dos agentes de Relações Institucionais 
e Governamentais quanto dos agentes 
públicos, haja vista que tal regulamentação 
reforçará a transparência a legalidade que 
permeiam as relações entre esses atores.

No entanto, paralelamente ao tema, não podemos nos 
esquecer que se encontra vigente a Lei nº 13.709/2018, 
mais conhecida como LGPD, a qual foi sancionada no 
Brasil para regular e proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade, criando normas a serem 
seguidas por empresas e governos para a coleta e o 
tratamento de dados pessoais. A relação entre esses 
atores deve, obrigatoriamente, estar em alinhamento 
com as legislações pertinentes.

A título de exemplo, temos as assessorias de Relações 
Governamentais, que tratam os dados pessoais e 
privados de agentes públicos em razão da representação 
de seus clientes no diálogo entre os setores privado e 
público. Ao nosso singelo entendimento, parece-nos que 
a conformidade deste trabalho com a LGPD é mais do 
que mandatória, oportunidade em que se deve prever 
na Política de Privacidade o tratamento destes dados, 
cuja finalidade é de “legítimo interesse”, devidamente 
previsto no artigo 7 da normativa.

RAFAEL BERNARDI 1

Além disso, não podemos nos esquecer da importância do 
Encarregado de Dados, o qual possui enorme importância 
dentro da organização empresarial, pois o seu foco deverá 
ser norteado pela transparência e segurança de dados, 
isso quer dizer que o Encarregado promoverá e zelará 
pela segurança dos dados tratados, exercendo a máxima 
transparência possível, inclusive para responder aos 
anseios exigidos pela LGPD e pela ANPD.

Nesse sentido, destacamos que, em se tratando de dados 
privados de agentes públicos, deve-se garantir que os 
dados tratados estejam devidamente protegidos, a fim de 
evitar ao máximo riscos de incidentes ou vazamentos que 
possam afetar diretamente a empresa e os titulares dos 
dados. Dizemos, ainda, que o Encarregado deverá ser livre 
na realização de suas atribuições, com conhecimentos de 
proteção de dados e segurança da informação em nível 
que atenda às necessidades da operação da organização.

Portanto, concluímos que a atuação das assessorias de 
Relações Institucionais e Governamentais deve obedecer 
aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
apenas e tão somente, quando tratar dados de natureza 
privada dos agentes públicos. Em se tratando de dados 
públicos, esses não se aplicam à legislação em vigor 
justamente por sua natureza pública. 

Rafael Bernardi é Diretor Regional da Abrig de São Paulo – Capital.
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UNIÃO ENTRE 
PODER PÚBLICO
E SOCIEDADE CIVIL MODERNIZA SERVIÇOS 
EM SANTA RITA DO PASSA QUATRO

ABRIG REGIONAL INTERIOR DE SÃO PAULO

Uma associação entre poder público e sociedade civil 
lançou as bases para uma nova era no processo de gestão 
dos serviços públicos em Santa Rita do Passa Quatro 
(SP). A Comissão Municipal de Estudos Simplifica foi 
criada para promover esta modernização e o resultado 
disso poderá ser notado a partir de abril de 2022, quando 
entra em vigor a Lei Complementar nº 150/2021, que 
institui o chamado governo digital. Devido à morosidade, 
burocracia e sucateamento da infraestrutura 
administrativa, membros do Executivo, liderados pelo 
prefeito Marcelo Simão, Legislativo e representantes da 
sociedade civil – Associação Comercial e Empresarial e 
Ordem dos Advogados do Brasil da cidade –, se uniram 
em torno de um projeto de transformação. Contando 
ainda com o apoio de entidades, como o Comitê de 
Desburocratização da Fiesp, Consultoria Júnior Pública 
da FGV e Sebrae, foram meses de estudos e ações que 
resultaram na nova norma, que pretende ser um divisor 
de águas na gestão do serviço público.

O planejamento se baseou em três linhas de atuação. 
Primeiro, foi feito um diagnóstico dos procedimentos 
no setor público, seus principais gargalos e o déficit 
de maquinário e infraestrutura de modo geral, para se 
permitir a transformação digital. Numa segunda frente, 
o trabalho de adaptação legislativa, em simetria com 
importantes normas federais, como a Lei da Liberdade 
Econômica e a Lei do Governo Digital. Fechando o 
tripé, houve o trabalho de formação e capacitação dos 
servidores públicos, que serão os operadores deste 
novo momento de interação com cidadãos e empresas, 
oferecendo maior transparência, agilidade interatividade 
com todos.

JOSÉ EDUARDO CAMARGO1, CLÓVIS LAPASTINA CAMARGO2 
& LUCIANO D’AVILA PEREIRA3

Para exemplificar, a lei traz princípios e diretrizes como 
a aprovação tácita se transcorrido o prazo fixado, 
inexigência de certidão sem previsão legal, possibilidade 
de demandar e acessar serviços públicos por meio 
digital sem necessidade de solicitação presencial, uso 
de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão, 
presunção de boa-fé dos usuários dos serviços públicos, 
entre outros.

O êxito do trabalho já vem ganhando reconhecimento fora 
das linhas do município. Em novembro, os representantes 
da comissão participaram do Encontro Tecnológico 
“Transformação Digital dos Municípios”, realizado em 
Campinas (SP) e promovido pela IMA (Informática de 
Municípios Associados) e com participação e apoio da 
Abrig (Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais), quando puderam expor todas as etapas 
e resultados obtidos. A ideia é expandir a experiência para 
outras cidades e trocar informações para aprimorar ainda 
mais os serviços oferecidos. 

José Eduardo 
Camargo, Diretor 
Regional da ABRIG 
( Interior de SP) e 
Campinas.

2 Clóvis Lapastina 
Camargo é 
empresário, 
membro da 
Comissão 
Simplifica pela 
Associação 
Comercial e 
Empresarial.

3 Luciano D'avila 
Pereira é Professor 
e Coordenador da 
Comissão Simplifica pela 
Prefeitura Municipal 
de Santa Rita do Passa 
Quatro (SP).
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I CONGRESSO DE DIREITO 
NA ATUALIDADE DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA

ABRIG REGIONAL PARANÁ

No mês de abril de 2022, a Associação Paranaense 
de Estudo do Direito, com o apoio da Diretoria Abrig 
do Paraná, promoverá o “I Congresso de Direito na 
Atualidade da Sociedade Brasileira”. 

Durante quatro dias, os participantes terão oportunidade 
de interagir em painéis e oficinas com intuito de explanar e 
discutir o Direito, com diversos temas relevantes na área, 
através de autoridades relevantes do mundo jurídico. O 
evento será em homenagem ao advogado Eduardo Rocha 
Virmond, Ex-Presidente da OAB, Ex-Presidente do IAP, 
Ex-Secretário de Justiça, Ex-Secretário de Cultura e 
fundador da Academia Paranaense de Letras. A Diretora 
da Abrig no Paraná, entrevistou o fundador da APED, 
Carlos Buch, para saber detalhes do evento, e adiantou 
que associados da Abrig terão uma condição especial para 
se inscrever.

O que é a Associação Paranaense de Estudos do Direito?  

CARLOS R. BUCH - A Associação Paranaense de 
Estudo do Direito é oriunda da Associação Paranaense 
de Estudantes de Direito, as duas sob a sigla APED, 
instituição esta que foi criada no ano 2000, sob a iniciativa 
de um grupo de estudantes. Desde então, realiza eventos 
como congressos, simpósios e grupos de discussão do 
Direito no Estado do Paraná. As ações APED chegaram 

ENTREVISTA: CARLOS R. BUCH, FUNDADOR DA APED 
(ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ESTUDO DO DIREITO)

a contar com 5 mil associados, dos 20 mil estudantes de 
direito a época. Ressalto que, ao longo dos seus 20 anos, 
a Associação realizou vários convênios com entidades 
renomadas, como TJ-PR, OAB-PR e Governo do Estado. 
Devido a todas essas ações, obteve reconhecimento de 
autoridades no estado e no país. 

Quem são os convidados já confirmados? 

CARLOS R. BUCH - Serão 76 palestrantes ao longo dos 
quatro dias, com destaque para o encerramento, que será 
com o Ministro do STF e Presidente do TSE, Luís Edson 
Fachin. Teremos, ainda, Patricia Peck, maior autoridade em 
LGPD; Gustavo Brigagao em Direito Tributário; em Direito 
Civil a Presidente da OAB-PR, Marilena Winter; e os 
Senadores da República Flávio Arns e Oriovisto Guimarães 
nas oficinas alternativas. O Deputado Federal Rubens 
Bueno em Direito Administrativo, e em Direito Penal o 
Ministro do STJ, Sérgio Luis Kukina, entre outros grandes 
nomes que estarão disponibilizados no site da Associação.

“O objetivo deste congresso é discutir 
temas relevantes ao Brasil, mostrando 
focos, não tendo bandeiras e sim 
oportunidades e soluções para os 
problemas que vivemos”.
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Katiane Gouvêa é Diretora Regional da Abrig do Paraná.

Como se inscrever? 

CARLOS R. BUCH - Todas as inscrições serão feitas 
através do Portal da APED, onde estarão detalhados os 
painelistas com os devidos temas e suas titulações a partir 
de fevereiro de 2022. 

Quais resultados esperados? 

CARLOS R. BUCH - O objetivo deste congresso é 
discutir temas relevantes ao Brasil, mostrando focos, não 
tendo bandeiras e sim oportunidades e soluções para 
os problemas que vivemos, mas, acima de tudo isso, é 
um evento democrático e acessível à classe estudantil, 
bandeira da APED desde sua fundação. A homenagem ao 
dr. Eduardo se traduz nesse objetivo, um homem que é 
admirado por toda classe e pela sociedade paranaense.

Como você vê a parceria com a Abrig? 

CARLOS R. BUCH - A parceria com uma entidade 
tão importante como a Abrig proporciona troca de 
experiências que serão fundamentais para melhoria do 
ambiente do Direito, e também do ambiente de negócios, 
como segurança jurídica, aproximação da iniciativa privada 
e pública, melhores práticas e do próprio desenvolvimento 
da APED e do terceiro setor. Embora tenhamos 20 anos de 
existência, temos muito a evoluir e parceria como está com 
Abrig que terá seus associados e dirigentes participando 
nos deixa muito honrados. 

Quantas horas totais do Encontro? Terá certificado? 
Onde Será?  Existe a possibilidade de assistir 
virtualmente?

CARLOS R. BUCH -  Congresso terá 60 horas 
extracurriculares com certificado validado. Acontecerá  
no Auditório Mario de Mari na FIEP, em Curitiba, no 
período de 26 a 29 de abril de 2022 e terá a possibilidade 
virtual através de login e senha que será gerado 
oportunamente. 
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O PAPEL DO LEGISLATIVO GAÚCHO 
NA RETOMADA PÓS-PANDEMIA

ABRIG REGIONAL RIO GRANDE DO SUL

GABRIEL SOUZA1

Em 2021, diante das graves consequências da pandemia de 
Covid-19, a Assembleia Legislativa do RS assumiu um papel 
de maior protagonismo, por meio de atitudes efetivas, 
para enfrentar a crise. Usamos nossa representação e 
capacidade de diálogo para unir esforços e buscar soluções 
para a retomada das atividades com segurança.

Mediamos o acordo entre instituições e poderes do Estado 
para garantir apoio financeiro aos setores afetados. Em 
uma ação conjunta com TJRS, MPRS, DPRS, TCE-RS e 
Executivo reunimos R$ 90 milhões que foram repassados 
para 254 hospitais gaúchos. Uma iniciativa que contribuiu 
para o atendimento de milhares de pacientes. Destaco 
ainda, entre as ações concretas lideradas pelo Parlamento 
gaúcho este ano, a instalação de CPI para investigar os 
aumentos dos preços dos medicamentos e dos insumos 
utilizados no combate à Covid-19.

Com o ciclo de seminários “O RS Pós-pandemia” 
consultamos estudiosos, pesquisadores e a sociedade civil 
sobre questões fundamentais, como o futuro da educação, 
da saúde, do trabalho, da economia do estado e do país. 
Também fomos às ruas e ouvimos os gaúchos para entender 
suas demandas e prioridades. Com as informações 
coletadas nas pesquisas, elaboramos propostas de ações 
emergenciais encaminhadas ao Executivo.

Entre elas, o mutirão da saúde e a realização de 
procedimentos eletivos represados em consequência da 
pandemia com recursos financeiros das privatizações. 
Iniciativa já acolhida pelo governo do estado por meio do 
programa Cirúrgia+, que prevê 200 mil atendimentos em 
um ano. Na área da educação, recomendamos a destinação 
de 0,5% da receita do estado para o ensino superior e 
compra de bolsas de estudos para alunos de baixa renda 
em universidades comunitárias, assim como a partilha 
da arrecadação do ICMS com os municípios, conforme 
ranking dos melhores indicadores na primeira infância  
(0 a 6 anos).

Em 2021, passamos a propor 
mais, a ouvir a sociedade mais 
do que nunca, a tomar iniciativas 
de forma urgente. Terminamos o 
ano com a consciência não só do 

dever cumprido, mas de termos contribuído com dados 
científicos que possibilitam uma gestão pública baseada 
em evidências e que podem ser consultadas no site 
orspospandemia.al.rs.gov.br. Em 2022, devemos seguir 
este caminho assertivo e estratégico, para que a retomada 
seja uma realidade e a superação dessa crise seja uma 
conquista de todos os setores da sociedade em prol dos 11 
milhões de gaúchos.

1 Gabriel Souza é Presidente da 
Assembleia Legislativa do RS.

Luciana Goelzer é Diretora da 
Regional do Rio Grande do Sul.

“Uma democracia moderna é, além de 
representativa, participativa, priorizando 
o diálogo constante entre o público e o 
privado, com respeito, transparência e 
integridade para, de fato, construirmos 
um legado social positivo”. 
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2021 - O ANO DE AVANÇOS! 
COMITÊS ABRIG - MULHER

O Comitê Abrig Mulher foi criado no final de 
2019 com o propósito de ser um espaço de 
acolhida e conexão para as mulheres que 
atuam na área de RIG. Em 2021, realizamos 
debates sobre temas de interesse, 
participamos de projetos importantes para a 
área, construímos diálogo e encaminhamos 
parcerias com outras organizações e 
coletivos, como o Dicas Mulheres em RIG, 
Compliance Women Committee, Vamos Juntas e 
IRelGov. Produzimos material para as edições da revista da 
Abrig e mobilizamos as integrantes para a participação nas 
pesquisas e indicações do Anuário Origem.

Avançamos muito na sensibilização dos profissionais 
da área para a necessidade de debatermos o tema da 
sub-representação feminina. Sabemos que as mulheres 
são cerca de 30% das profissionais de RIG e a presença 
delas é ainda menor nos cargos de coordenação. Embora 
haja uma quantidade maior de mulheres atuantes, ainda 
existem algumas limitações que impactam suas carreiras. 
Temos certeza de que jogar luz sobre essas barreiras é 
fundamental para que a área de RIG contribua, cada vez 
mais, para a construção de uma sociedade democrática.

AÇÕES DESTACADAS DE 2021: 
Debate sobre RIG e Compliance, com Juliana Nascimento, 
(fundadora do Women Compliance Committee), no dia 
13 de maio. Falamos sobre as oportunidades na área 
de compliance e sobre como é a atuação das mulheres 
nesses espaços. Fizemos um diálogo com Fabiany Barbosa, 
coordenadora do Comitê de Regulamentação da Abrig. 
Contamos, também, com a participação da associada 
Jaluzza Araújo, relatando sua experiência na área de 
compliance na empresa Vale.

Debate sobre assédio e as ações realizadas pela OAB, 
com Nildete Santana, presidente da Comissão da Mulher 
Advogada da Ordem dos Advogados do Distrito Federal 
(OAB/DF), realizado no dia 28 de setembro de 2021. A 
ideia do debate surgiu após uma conversa no grupo de 
Whatsapp do Comitê. Na apresentação, Santana explicou 

FRANCINE MOOR1

que “assédio é toda ação que gera dano no outro”. Destacou 
que o assédio pode ocorrer por meio de atos, palavras, 
gestos e comportamentos que venham a causar algum 
prejuízo a outrem. Geralmente, vem de um superior 
hierárquico e é um comportamento repetitivo. Os danos 
são psicológicos e afetam o físico também. A OAB/DF 
criou o Canal Fale Advogada para as denúncias. A partir 
dos relatos, a entidade criou uma campanha permanente e 
lançou uma cartilha, disponível no site oabdf.org.br nas abas 
“imprensa” e “revistas e cartilhas”.

Lançamento do Livro Mentores em RIG, no dia 27 de 
outubro. A publicação é iniciativa do Comitê Jovem da 
Abrig. O Comitê Abrig Mulher mobilizou as associadas para 
a participação. Dos 32 autores, 15 são mulheres. O livro é, 
também, um esforço de registro da trajetória das mulheres 
na área de RIG no Brasil. Sabemos que essas profissionais 
começaram a atuar na defesa de interesse no período 
da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, mas a 
memória da área ainda é masculina. As autoras registram 
em seus textos um pouco da história de todas as mulheres 
ao conciliarem as responsabilidades das tarefas de cuidado 
e enfrentar diariamente as barreiras ligadas ao gênero. 
Acima de tudo, fica evidente nos seus textos a paixão pela 
atividade, a dedicação intensa ao trabalho e a crença de 
que a atuação delas contribui para a construção de uma 
sociedade melhor. O livro está disponível no site da Abrig.

Debate sobre barreiras de gênero, com Madeleine Lacsko, 
em 09 de dezembro. A programação foi planejada a partir 
do compartilhamento de experiências vividas por uma 
das associadas no grupo do Comitê. Lacsko abordou 
a importância de as mulheres terem consciência das 
barreiras de gênero que infelizmente dificultam a atividade 
delas na maioria dos espaços profissionais e apresentou 
algumas técnicas utilizadas para que as mulheres 
construam espaços de apoio e de valorização no ambiente 
de trabalho. Segundo ela, um bom caminho é aproveitar 
todas as situações em que seja possível obter algum ganho 
para assim evitar as situações em que não há ganho algum 
para as mulheres. 

1 Francine Moor é Coordenadora do Comitê Abrig Mulher.
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CRIATIVIDADE, PRODUTIVIDADE 
E A RESILIÊNCIA DO JOVEM RIG

COMITÊS ABRIG - JOVEM RIG

No início de 2020, tínhamos uma nova gestão na Abrig 
e inúmeros planos para o Comitê Jovem da Abrig. Mas o 
caos global, em um primeiro momento, foi um teste para a 
resiliência dos profissionais do Comitê Jovem RIG, seguido 
por um ano e meio de elevada produtividade e criatividade 
nas ações voluntárias desenvolvidas pelos nossos 
associados. Em momentos de crise e distanciamento é que 
precisamos nos aproximar e, certamente, o Comitê Jovem 
teve esse papel, servindo como plataforma para a criação 
de ideias, formação de novos relacionamentos e ampliação 
de oportunidades de carreira. 

Na posição de gestor do Comitê Jovem, atuei como um 
catalisador das atividades e produtos gerados pelo nosso 
grupo. Porém o mérito é de cada membro do comitê que 
se dedicou para o fortalecimento da Abrig e da atividade 
profissional. Faço questão de mencionar a importância 
do papel dos nossos associados seniores, que dedicaram 
parte fundamental do seu tempo para mentorear e 
compartilhar suas experiências. A seguir, compartilho 
algumas das nossas ações e principais atores envolvidos 
nesse trabalho fantástico:

SÉRIE DE REUNIÕES PARA DISCUSSÃO  
SOBRE CARREIRA E EMPREENDEDORISMO 
Ao longo de 2020, tivemos diversas conversas produtivas 
com um alto escalão de profissionais que puderam 
compartilhar suas experiências com os nossos associados 
em dez reuniões abertas e algumas fechadas. Foram 
discutidas experiências sobre empreendedorismo, desde a 
fase inicial para abertura de uma consultoria, a elaboração 
dos produtos e o desenvolvimento da marca da empresa. 
Vivian Oliveira e seu time coordenaram a programação 
que contou com nomes como Bernhard Smid, Marina 
Mattar, Eliza Samartini, Daniel Mendonça, Juliana 
Celuppi, Raphael Amaral, Gustavo Cesário, Marina Castro, 
Ivan Ervolino, Frederico de Oliverira e muitos outros 
profissionais de diversas áreas. A iniciativa  
do Comitê Jovem RIG possibilitou que o público 
conhecesse profissionais competentes e apaixonados  
pelo seu trabalho.

SÉRIE DE DEZ WEBINARS PARA  
CAPACITAÇÃO DO JOVEM RIG
Elaborado em parceria com a Diretoria de Capacitação 
da Abrig, o Comitê Jovem, através da brilhante atuação 

JONAS SERTORIO¹

da Isabelle Machado e Vivian Oliveira, ofereceu ao longo 
de 2021 dez treinamentos gratuitos sobre os seguintes 
temas: regulamentação do lobby, com Fabiany Barbosa; 
formulação de políticas, com Roberta Rios; mapeamento 
de stakeholders, com Anderson Luiz; notas técnicas com 
Karoline Lima;  desenvolvimento pessoal, com Marcelo 
Bechara; regimento interno do Senado Federal, com 
Adriana Nunes; governança corporativa, com Marina 
Mattar; e gestão de crise, com Petula Ponciano.

CONSOLIDADO DE OPORTUNIDADES 
DE TRABALHO EM RIG
Em 2021, Isabelle Machado, Anderson Luiz e João 
Pedro publicaram semanalmente um relatório aberto 
a sociedade  com vagas de trabalho na área de RIG, 
ampliando as oportunidades para quem estava buscando 
por emprego na área.

LIVRO DE MENTORES EM RIG
Kathleen Oliveira, Ingrid Paixão e Gabriela Beltrão 
organizaram o Livro de Mentores em RIG. O livro 
buscou trazer o olhar dos profissionais que atuam na 
defesa de interesses da sociedade dentro do Congresso. 
O Comitê Jovem RIG, em parceria com o Comitê de 
Mulheres, convidaram profissionais de RIG, trazendo 
uma perspectiva mais ampla com relação a atuação, bem 
como dicas e conselhos para aqueles que estão no início 
da carreira ou em transição para a área. Esse livro é um 
verdadeiro manifesto em favor da regulamentação do 
lobby. Ele contém o relato de profissionais acerca de 
suas trajetórias e conquistas ao levarem as necessidades 
da sociedade para seus representantes dentro do 
parlamento brasileiro. Com o lançamento e êxito dessa 
primeira edição do livro, esperamos despertar o interesse 
por parte da comunidade de relações institucionais e 
governamentais para que possam participar e dar vida 
às próximas edições do livro. Que ele possa servir como 
crônicas do nosso legítimo lobby brasileiro.
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MANUAL DE RIG EM SAÚDE E 
CAPACITAÇÃO DE RIG EM SAÚDE
A colaboração entre os Comitês Jovem e de Saúde 
resultou em um belíssimo trabalho que aponta para 
a importância de profissionais de RIG cada vez mais 
especializados. Tacyra Valois, Newton Galvão, Luciana 
Goelzer, Dulci Tive, Tatiana Nogueira, Carolina Rolo 
e associados de ambos os comitês. Além do Manual, 
elaboramos uma capacitação de RIG em saúde que teve 
um elevado número de inscritos e contou com nomes 
de peso do mercado, como Rodrigo Navarro e Francisco 
Balestrin. A manual está disponível no site da Abrig, na 
aba “publicações”.

PUBLICAÇÕES NA REVISTA ABRIG
O Comitê Jovem tem contribuído com entrevistas e 
matérias na Revista Abrig.

PODCAST JOVEM RIG
O podcast serviu como plataforma para o 
compartilhamento de experiências e interação 
entre jovens interessados em RIG com profissionais 
consolidados na área. Breno Guimarães conversou 
com profissionais de diversas áreas das RIG, uma tendo 
publicado 12 episódios do podcast em 2020, abordando 
diversos setores de atuação em RIG, alcançando um 
total de 554 inicializações e 301 streamings.

DIÁLOGO COM OS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES EM SP
Caique Alberto e Pável Rêgo, em conjunto com a 
Diretoria Regional de São Paulo, entrevistaram seis 
candidatos à prefeitura da capital paulista. O Diálogo 
Abrig foi transmitido ao vivo no canal da Abrig no 
youtube, para todo o Brasil, atingindo mais de 27 mil 
visualizações, sendo replicado pelos principais veículos 
de comunicação como o Globo, G1, Gazeta e outros.

PARTICIPAÇÃO NO ANUÁRIO ORIGEM 2021
O Anuário ORIGEM traz o perfil dos principais 
profissionais de RIG do Brasil à frente das maiores 
empresas privadas, entidades de classe setoriais 
nacionais, consultorias, escritórios de advocacia 
especializados e entidades do terceiro setor de âmbito 
nacional. O Comitê Jovem, através da participação 
de Karoline Lima e Nicholas Rodrigues, contribuiu 
com a matéria “O futuro a eles pertence”, que mostra 
a possibilidade de ajudar a transformar o mundo, 
participando de uma área profissional em ascensão. 
Na matéria, Nicholas compartilhou os dados de uma 
pesquisa de mercado inédita na área de RIG conduzida 
em parceria com consultoria Véli RH.

BANCO DE CURRÍCULOS
Pável Rêgo elaborou a criação de posts nas redes sociais 
da Abrig divulgando a REDE RIG, gerando crescimento 
no número de currículos cadastrados. Além da criação 
de posts de frequência mensal, buscamos parcerias com 
coletivos do segmento de RIG para ampliar a divulgação 
e visibilidade do banco de currículos.

MENTORIA DE JOVENS
Em parceria com o Comitê de Mulheres, Carolina 
Rolo liderou o Comitê Jovem e apresentou cenários e 
caminhos para o aceleramento profissional de jovens 
mulheres do setor de RIG. Os dados das voluntárias 
do Comitê de Mulheres foram cruzados com os 
dados das mentoradas, de modo que a mentoria fosse 
personalizada. O legado pode ser utilizado em  
qualquer processo de suas vidas profissionais, além  
de ampliar significativamente a rede de contatos das 
jovens profissionais.

COLABORAÇÃO COM O  
PROJETO POLITEIA DA UNB. 
O Politeia foi concebido como um projeto de educação 
política, de importância ímpar para a formação dos 
estudantes e a disseminação do conhecimento acerca  
do processo legislativo brasileiro. A Abrig e os gestores 
do Projeto Politeia assinaram uma carta de colaboração 
em 2021.

PRÓXIMOS PASSOS
Em 2022, o Comitê Jovem continuará produzindo e 
articulando ações, servindo aos associados e à sociedade. 
O biênio 2022-2023 contará com a coordenação de 
Carolina Rolo, profissional com mais de uma década 
de experiência na indústria farmacêutica. Serão 
realizadas novas ações e haverá continuidade de outras, 
como o programa de mentoria, que traz a proposta de 
compartilhamento de experiências e orientação de 
jovens para a aceleração do crescimento profissional 
em RIG. Outras atividades incluem: pautas de PL com 
representantes do comitê jovem com um parlamentar 
ou representante de algum órgão representativo; 
podcasts; participação e colaboração com universidades; 
acompanhamentos dos novos integrantes; Manual de 
Agronomia; capacitação corporativa e coaching; novo 
livro 2022 (tema a definir); agenda PL do lobby; e mais 
um universo de ações a serem executadas. 

¹Jonas Sertorio Coordenador do Comitê 
Jovem RIG da Abrig.
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OS PROFISSIONAIS QUE 
CONSTROEM A NOSSA ENTIDADE

COMITÊS ABRIG - ADMISSÃO

O ano de 2021 foi bastante desafiador, contudo, 
chegamos ao final com importantes conquistas para o 
fortalecimento da atividade em relações institucionais 
e governamentais (RIG). A participação da Abrig na 
construção do texto enviado ao Congresso Nacional 
do Projeto de Lei nº4.391/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que trata da regulamentação do lobby foi 
uma dessas conquistas.

Uma outra vitória, ainda em 2021, foi a edição do 
Decreto Presidencial nº 10.889/2021, que tornou 
obrigatória a divulgação da agenda de compromissos de 
agentes públicos do Poder Executivo Federal.

Vale recordar, em 2018, uma importantíssima atuação 
de defesa de interesse da Abrig para o reconhecimento 
oficial da atividade do profissional de relações 
institucionais e governamentais (RIG), junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da revisão 
da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO).

Há 14 anos, desde a sua fundação em agosto de 2007, 
a Abrig vem se destacando no fortalecimento da 
atividade em RIG e na participação de debates de temas 
de relevância nacional. Nesse período, já estiveram na 
liderança da Entidade cinco ex-presidentes: Oswaldo de 
Carvalho Barbosa Ramos (2007-2008); Antônio Marcos 
Umbelino Lobo (2008-2014); Caio Leonardo de Bessa 
Rodrigues (2014-2016); Guilherme Cunha Costa (2016-
2019); e Luiz Henrique Maia Bezerra (2020-2020). A 
atual presidente é Carolina Amaral Venuto (2020-2021).

COMITÊ DE ADMISSÃO
Todas essas conquistas refletem imediatamente no 
aumento de novos associados para a entidade. Essa é a 
avaliação realizada pelo Comitê de Admissão da Abrig. 
O colegiado é o responsável pela análise e avaliação 
individualizada dos novos pedidos de associação à 
entidade, possuindo um papel importante  
nesse momento.

As análises levam em conta critérios pré-estabelecidos 
no Estatuto, tais como: pessoas físicas precisam possuir 
conduta ilibada, atuar na atividade em RIG, ou que 
tenham função acadêmica docente ou discente ligada 
à área; e as pessoas jurídicas precisam possuir em sua 
estrutura organizacional a área de RIG, ou equivalente.

CESAR CARLOS WANDERLEY GALIZA¹

Após a entrada na Abrig, o novo associado 
automaticamente adere ao Estatuto Social e ao Código 
de Conduta, como também se submete ao Conselho de 
Ética da Entidade. Por outro lado, já começa a acessar uma 
seleta e qualificada rede de network com os principais 
profissionais em RIG do país, cursos e capacitações, 
eventos exclusivos (diálogo Abrig, café com autoridades, 
webinars, entrevistas), prêmio Marco Maciel (PMM), 
sistema certificado de compliance, além da conceituada 
revista Abrig.

ABRIG EM NÚMEROS
Atualmente, a composição do quadro associativo da 
Abrig é de 421 associados, dos quais 391 são associados 
pessoa física e 30 são associados pessoa jurídica 
(empresas, associações, confederações). Esses números 
compreendem o período de janeiro a novembro de 2021.

Do total de 391 associados, em 2021, 33% são novos 
associados; 28% são mulheres; e 14% são estudantes. 
Os associados possuem idade média de 42 anos.   

Em levantamento recente, o Comitê de 
Admissão divulgou resultado da análise 
realizada com dados das fichas cadastrais 
de associados, do período 2016-2021, 
identificando o montante de 900 pessoas 
(física ou jurídica) que, em algum momento, 
foram filiadas à Abrig.
 
ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS 
ASSOCIADOS
Dados disponibilizados 
pelo Comitê de Admissão 
mostram as principais 
áreas de atuação 
dos associados 
Abrig, em 2021, 
com destaques 
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¹Cesar Carlos Wanderley Galiza é 
Coordenador do Comitê de Admissão.

para áreas: pública, saúde, RIG, energia, advocacia e 
consultoria. Sendo uma área de atuação transversal, que 
lida com temas muito diversos, justifica-se a pluralidade 
de atuação.

ORIGEM DOS ASSOCIADOS EM RIG
Os associados da Abrig estão espalhados por 16 
unidades da Federação, cobrindo todas as regiões 
do Brasil, sendo a Região Centro-Oeste com o maior 
número de associados, seguida pela Região Sudeste.  

CONSELHO DE ÉTICA
O Comitê de Admissão conta com o apoio do Conselho 
de Ética, formado por juristas renomados, que 
promovem excelência na gestão dos trabalhos, 
garantindo também estrutura rígida de 
compliance no desenvolvimento das 
atividades. Os seus membros zelam pela 

conduta ética, probidade e transparência da atividade 
profissional de RIG, além mediar, conciliar e decidir 
questões que envolvam dúvidas e pendências entre os 
associados e com candidatos a associado. 

#VEMSERABRIG. ASSOCIE-SE!
www.abrig.org.br
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O AMBIENTE PESTEL 
NO PERÍODO PÓS-COVID E OS PRINCIPAIS VETORES DE MUDANÇA

COMITÊS ABRIG - ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Atualmente, temos um ambiente Político, Econômico, 
Social, Tecnológico, Ambiental e Legal (PESTEL) 
em constante dinamismo. Assim, percebe-se que, 
nos próximos anos, teremos uma nova moldura na 
dinâmica do cenário mundial com novas esferas de 
poder e alianças estratégicas. 

Diversos vetores dinâmicos de incertezas e rupturas 
podem gerar mudanças propulsoras e restritivas no 
jogo das nações. Nesse contexto, observa-se que 
(1) a urbanização de cidades cresce, (2) a mudança 
tecnológica acelera, (3) os desafios de um mundo 
em envelhecimento populacional aumentam, (4) 
os fenômenos climáticos intensificam-se, (5) o 
movimento internacional de imigiração se diversifica, 
(6) as epidemias e pandemias se tornam perenes, 
(7) as plataformas de integração e sinergias globais 
se transformam em blocos regionais, (8) ocorre 
o  declínio do estado nação e a decadência ou 
decomposição do homem público, (9) e a desilusão 
dos jovens por não terem caminhos transforma as 
oportunidades futuras devido à perda da confiança 
nas instituições econômicas e políticas.

Nesses cenários ambíguos, temos uma nova dinâmica 
entre os elementos de competitividade e cooperação 

ANDERSON COLATTO1 & BONIPERTI OLIVEIRA2

que definirão o futuro dos mercados. Destacamos, 
a seguir, a existência de eventos críticos para o 
desenvolvimento global. 
• O fator República Popular da China versus Estados 

Unidos, seus atritos, sinergias e convergências, seus 
assuntos domésticos e externos, suas ambições, 
elementos e competitividade geopolítica. 

• O fator Comunidade Econômica Europeia e o 
financiamento de sua recuperação econômica.

• Recuperação ou um novo renascimento do papel dos 
bancos centrais e agentes financeiros em base a novos 
critérios e indicadores de ASG/ESG (Ambiental, Social e 
Governança - “Environmental, Social, Governance”). 
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1 Anderson Colatto é Coordenador do 
Comitê de Assuntos Internacionais.

2 Boniperti Oliveira Profissional com mais 
de 20 anos de experiência na criação, 

análise e execução de estratégia, promoção 
de comércio internacional, investimentos 

internos e externos, inteligência competitiva 
e internacionalização das empresas, gestão de 

projetos, governança e conformidade.

• Macrotendências multilaterais, globais, regionais ou 
nacionalismo exclusivista, assim como ciberataques, 
armas de destruição em massa e ataques terroristas.

• Fenômenos climáticos (secas, tempestades, 
enchentes, deterioração do solo, aumento do 
nível do mar) amplificam os conflitos sociais, criam 
desordem, aumentam imigração e geram crises nos 
sistemas de saúde. 

• Aumento da produção de alimentos e rações. A 
produção e o consumo de produtos agrícolas serão 
afetados por uma população global crescente, que 
aumentará para quase 10 bilhões de pessoas em 
2050, cerca de 35% nas próximas três décadas. 

• A introdução de novas tecnologias pode aumentar, 
potencialmente, a produção mais do que a expansão 
de terras.  

• Indicadores para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 2030.

• Aumento das tensões geopolíticas: impacto 
e consequências do Covid-19, Comércio 
Internacional, Intensidade de Capital. Os riscos e 
consequências da fragmentação política, social e 
aumento das desigualdades e dignidade econômica.

• Crescentes divisões e desigualdades digitais e a 
adoção de tecnologia representam preocupações. 
O processo de interação e transformação digital 
de humanos no e-commerce, educação on-line e 
trabalho remoto. 

Assim, esses vetores críticos de mudança serão 
influenciados pelos vários cenários de (1) crescimento 
demográfico e econômico, (2) evolução dos padrões 
de consumo, (3) avanço acelerado tecnológico, 
(4) tendências de multilateralismo, globalização, 
regionalismo nas relações de comércio (5) novos 
modelos urbanos e rurais de zero emissão de gases, 
baixo carbono, hidrogênio verde, modelos renováveis 
e sustentáveis, infraestrutura digital de zonas rurais, 
condomínios e cidades inteligentes, (6) e mudança 
climática, que terão impacto na cadeia de valor do 
agronegócio, exigindo uma estratégia de adaptação na 
abordagem dos riscos e desafios de sustentabilidade, 
segurança jurídica, qualidade, produção, distribuição, 
venda e consumo, gestão, liderança, políticas 
públicas inovadoras, marcos regulatórios visionários, 
antecipadores, emancipadores, atualizados, flexíveis 
e dinâmicos para uma nova cultura das empresas, 
em um ambiente em constante mudança, cenários 
de contrastes e alternativas na busca de uma visão 
de futuro com inteligência econômica, vantagens 
comparativas e competitivas entre nações, 
transformação digital nos cenários de conhecimento 
com dados e análises preditivas, algorítmicas e de 
inteligência artificial, monitorando a GEOPESTEL do 
agronegócio entre o jogo das nações e suas respectivas 
estratégias e modus operandi. 
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ANCINE E A REGULAÇÃO 
DO AUDIOVISUAL

COMITÊS ABRIG - COMITÊ DE CULTURA

A Coordenadora de Cultura da Abrig, Katiane 
Gouvêa, traz os destaques do artigo “Perspectiva da 
Regulação sob a nova lei das Agências – A Trajetória 
da Ancine”, escrito por Alex Braga, Presidente da 
Ancine e a Especialista em Regulação, Luana Rufino. 

A Ancine, diferente das outras Agências 
Reguladoras (AR), é uma agência de 
Regulação, Fiscalização e de Fomento 
ao setor audiovisual brasileiro, criada 
com participação direta do próprio setor 
produtivo. Ela foi criada no segundo 
mandato do governo FHC, com o objetivo de 
fortalecer a base industrial para aprofundar 
o papel do Estado no desenvolvimento do 
setor audiovisual. A meta dessa articulação 
era criar um órgão gestor para normatizar, 
fiscalizar, fomentar e controlar o cumprimento 
da legislação do setor audiovisual, tendo 
como finalidade autossustentabilidade da 
indústria. Em 2001, a Ancine foi criada 
como um órgão para o desenvolvimento 
do setor audiovisual por meio da MP nº 
2.228-1. De forma única, e diferentemente 
das outras AR, a Ancine é uma Agência 
Reguladora, mas, de modo singular, também 
é uma Agência de Fomento - ela centraliza o 
financiamento federal direto (Fundo Setorial 
do Audiovisual - FSA) e indireto (mecanismos 
de incentivo fiscal: Lei do Audiovisual e 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 
voltado à indústria audiovisual. 

Além de Reguladora e Fomento, a Ancine 
é a responsável pela arrecadação e 
fiscalização da Condecine, que integra o 
Fundo Setorial do Audiovisual. O FSA é 
composto pelos valores arrecadados da 
Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Nacional. 
A Condecine é um tributo (contribuição) 
criada pela MP nº 2.228-1/2001, que é paga sob 
três formas: CONDECINE-Título; CONDECINE-
Remessa: tributo sobre as remessas de obras 
audiovisuais estrangeiras; CONDECINE-Teles: 
tributo sobre as concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de serviços de telecomunicações que 
distribuem conteúdos audiovisuais. 

KATIANE GOUVÊA 1

Atualmente, considerando a Condecine Título, Remessa e 
Teles, a arrecadação é por volta de R$ 1 bilhão anual, sem 
contar o fomento indireto - mecanismos de incentivo fiscal. 

A Ancine regulamenta usando quatro princípios:  
Regulação por Incentivos; Regulação por Consenso; 
Regulação por Informação e Regulação por Arquitetura.
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A Regulação por Incentivos é a forma de regulação 
que explora, por incentivos ou desincentivos, o 
comportamento de indivíduos e empresas para atingir 
os objetivos regulatórios. Os incentivos/desincentivos 
podem ser também financeiros: subsídios, isenções, 
taxas, premiações e flexibilização de regras em geral. 

A autonomia gerada dessa regulação garante 
soluções mais eficientes de mercado. São 

exemplos dessa forma de regulação os 

mecanismos de incentivo fiscais e o Prêmio Adicional 
de Renda (PAR) aos pequenos exibidores, que é 
proporcional ao número de dias e de filmes brasileiros 
diferentes programados em suas salas de cinema. 

A Regulação por Consenso busca a cooperação entre 
participantes envolvidos no processo regulatório. Um 
exemplo foi a Câmara Técnica de Exibição, constituída 
em 2018 para se chegar ao consenso sobre a Cota de Tela 
(obrigação descrita na MP nº 2.2228-1/2001, acerca do 
número de dias de filmes brasileiros a ser exibido pelos 
cinemas). Participaram da Câmara Técnica exibidores, 
distribuidores e produtores. 

A Regulação por Informação se apoia na publicação de 
informações como meio de direcionar comportamentos. 
É a forma menos intervencionista de regulação, 
pois diminui-se substancialmente a “Assimetria de 

Informação” entre Agência e regulado, melhorando 
problemas de informação. A principal razão desta 

política é corrigir as falhas de mercado da forma 
menos intervencionista e, para isso, as informações 
devem ser consistentes, respeitando séries 
históricas e lógica comparativa. Como exemplo, 
a Ancine faz a publicação periódica de dados e 
informes sobre o setor no Observatório do Cinema 
e do Audiovisual (OCA). 

A Regulação por Arquitetura é a regulação que visa 
mudar os comportamentos a partir do desenho de 
arquiteturas destinadas a uma finalidade específica. 
Um exemplo é o Sistema de Controle de Bilheteria 
(SCB), primeiro sistema boxoffice do mundo com 
informações por sessão. Através do SCB, foi 

possível a publicização de dados que permitiram e 
influenciaram outras formas de regulação, como 

o aperfeiçoamento da Cota de Tela. 

A conclusão do artigo é que a Lei das 
Agências Reguladoras de 2019 trouxe 

salvaguardas e avanços importantes 
para Ancine, que pode avançar na 
institucionalidade do seu papel 
regulador e na autonomia técnica 
das suas deliberações. Mas, apesar 
dos avanços, são grandes os desafios, 

especialmente no que concerne a sua 
independência e institucionalidade. 

Katiane Gouvêa é Coordenadora do Comitê de Cultura.
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SISTEMA DEMOCRÁTICO: 
EQUILÍBRIO E REPRESENTAÇÃO

COMITÊS ABRIG - COMITÊ DE REGULAMENTAÇÃO

Para que um sistema seja democrático é necessário salutar 
o equilíbrio na esfera da representação de interesses. 
Criar condições objetivas, que garantam o diálogo com 
igualdade, possibilita a maior representatividade do todo e, 
por conseguinte, impacta de forma positiva as  
tomadas de decisão.

Nos últimos anos, as discussões sobre a necessidade 
da regulamentação da atividade de RIG se popularizou, 
ganhou novos contornos e se apresentou como ferramenta 
fundamental para o avanço e a modernização da elaboração 
legislativa, tornando-a mais eficiente e abrangente. 

Entretanto, apesar dos avanços nas discussões e do 
reconhecimento da atividade como ocupação em  
2018 pelo Ministério do Trabalho, faltava uma  
sinalização e um comprometimento do poder público  
em relação à atividade.

Com o aquecimento no mercado de RIG nos últimos anos,  
a necessidade de se estabelecer contornos definitivos  
para nortear tanto os que atuam na área, quanto as  
autoridades, peças fundamentais dessa engrenagem,  
se fez imprescindível.  

Quando trazemos luz para o assunto, desmistificando 
a atividade e apontando limites, a sociedade se envolve 
no processo e compreende que para a formulação de 
melhores políticas públicas é fundamental uma maior 
representatividade. Com isso, teremos um mecanismo 
funcionando com diálogo e transparência, para orientar as 
melhores práticas para cada segmento. 

Uma vez que se entende esse processo de defesa de 
interesse como uma sistemática de pressão, para dar 
alcance e valorizar a pluralidade de ideias, se entende a 
importância do lobby para definição de políticas  
efetivas e abrangentes. 

FABIANY MOREIRA1

É fato que pautas monotemáticas povoaram o cenário 
nacional no último ano, devido à pandemia, o que atrasou 
certamente o avanço da regulamentação. Porém, sempre 
estivemos atentos às movimentações e participamos, 
como convidados, de diversas rodadas de conversas 
na CGU e no Executivo. Foi possível levar sugestões 
práticas, com base no dia a dia dos profissionais, bem 
como, apontar dispositivos, que foram espelhados nas 
legislações de outros países e que não funcionaram.

Trazer normas claras para a atividade de RIG é uma 
das recomendações da Organização para o Comércio 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A entrada do 
Brasil na OCDE é uma das principais metas do atual 
governo, e essa iniciativa pode ajudar a destravar o 
ingresso do país na entidade.

Urge apontar que a OCDE tem desenvolvido vasto 
estudo sobre o tema. A entidade afirma que o lobby não 
pode ser excluído das decisões emanadas pelos países, 
entretanto, a atividade realizada pelos lobistas deve ser 
praticada de forma ética e transparente.

O texto que regulamenta a atividade de RIG, apresentado 
pelo Executivo na data em que se comemorou o “dia 
internacional contra corrupção”, reposiciona a atividade. 
Entendemos que as propostas tanto do Executivo, quanto 
o PL 1202/2007 de autoria do Deputado Zarattini, deva 
receber ajustes durante sua tramitação, mas o panorama 
que se desenha aponta um cenário otimista, para 
aprovação da matéria no próximo ano. 

1 Fabiany Moreira é Coordenadora do Comitê de Regulamentação.
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ARTICULAÇÃO POSITIVA
ENTRE O SETOR PRIVADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

RECURSOS HUMANOS

ENTREVISTA: BRUNO GOYTISOLO, SÓCIO-DIRETOR DA VÉLI 
SOLUÇÕES EM RH

BRUNO GOYTISOLO - O trabalho de suporte e 
orientação, quanto às decisões relacionadas às boas 
práticas de ESG, estão diretamente ligadas ao trabalho 
de Relações Governamentais, no sentido de promover a 
articulação positiva entre o setor privado e as políticas 
públicas. O incentivo de soluções inteligentes que tragam 
benefícios a todos pode ser provocado pela interação 
público-privada de maneira ética e transparente. 
Exemplificando, a implantação de programas conjuntos 
com foco em reinserção ao mercado de trabalho, 
combate ao desemprego e à fome. Outro exemplo seria a 
implantação de cidades inteligentes por meio de soluções 
tecnológicas de drenagem e saneamento, uma vez que os 
grandes centros urbanos possuem grandes desafios. Os 
profissionais de RIG podem ser agentes de transformação 
nessa interação público-privada. 

Quais as perspectivas de desenvolvimento para o seu 
setor de atuação pós pandemia?

BRUNO GOYTISOLO - O segmento de seleção de 
executivos (headhunting) ficou bastante aquecido 
no contexto da pandemia. As empresas buscaram 
adequar as suas estruturas organizacionais e rever 
o desempenho de seus times nesse novo cenário. 
A partir desse movimento, as empresas foram ao 
mercado buscar profissionais que transitassem bem 
nesse ambiente corporativo desafiador.

O setor público também tem buscado profissionalizar 
a seleção de executivos, especialmente no nível 
executivo (C-Level), uma vez que critérios técnicos  
têm sido fundamentais para o exercício de uma  
boa governança.

A perspectiva é que o segmento continue aquecido, 
em razão da permanência do desafio de identificar 
profissionais estratégicos para as empresas, seja no 
setor público ou na iniciativa privada.
 
Como a COP 26 e os desafios ambientais impactam 
2022 e 2023?

BRUNO GOYTISOLO - A crise climática é um 
problema da humanidade e impacta a todos. Os 
esforços para reverter o cenário devem ser assumidos 
pelos governos, indústrias, empresas e indivíduos. 
Nesse sentido, o exemplo das boas práticas deve ser 
continuamente promovido, de forma a incentivar a 
mudança de comportamento coletivo, impactando a 
consciência quanto ao padrão de consumo e ao  
meio ambiente.
 
Como as Relações Institucionais e Governamentais 
podem ajudar nos desafios que estão por vir no seu 
setor de atuação?

“O incentivo de soluções 
inteligentes que tragam 
benefícios a todos pode ser 
provocado pela interação 
público-privada de maneira 
ética e transparente”.
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

ENTREVISTA: JOSÉ CÉSAR DA COSTA, PRESIDENTE DA CNDL - 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

Quais as perspectivas de desenvolvimento para o seu 
setor de atuação pós pandemia?

JOSÉ CÉSAR - O setor de comércio e serviços foi um 
dos mais impactados pela pandemia da Covid-19. O 
fechamento dos estabelecimentos por diversos períodos 
e depois os investimentos que tiveram que ser feitos 
para atender a população com segurança ainda impactam 
fortemente nas finanças das empresas. O avanço da 
vacinação e a melhora nos números da pandemia trazem 
otimismo ao setor. O ano de 2021 já foi muito melhor 
do que 2020. Foi quando observamos os primeiros sinais 
de recuperação do consumo. Por outro lado, a crise 
econômica está impactando o poder de consumo do 
brasileiro. A alta da inflação, o aumento dos juros e do 
desemprego são fatores que impedem uma recuperação 
mais efetiva do setor.

Por isso, o comércio e os serviços têm atuado junto ao 
poder público para estender medidas de socorro às 
empresas que foram adotadas com sucesso no período 
mais forte da pandemia. Vimos, por exemplo, que a 
flexibilização das relações trabalhistas foi um importante 
passo para a sustentabilidade das empresas e para a 
manutenção de milhões de empregos. A disponibilização 
de recursos e a ampliação do acesso ao crédito foi um 
fator de grande relevância, mas que ainda precisa ser 
mais simplificado e com menor custo, para evitar o 
superendividamento e possibilitar novos investimentos 
pelas empresas. 

Mas essas foram medidas temporárias. O que faria grande 
diferença em 2022 seriam ações estruturais na economia. 
Temas como as Reformas Tributária e Administrativa, 
por exemplo, seriam capazes de criar um ambiente mais 
pujante para o comércio. Todavia, no ano que vem serão 
realizadas as eleições e possivelmente não sabemos se 
teremos espaço para esse debate.  

Por outro lado, o comércio eletrônico, que já vinha em 
ampla expansão, foi impulsionado pela pandemia. O que 
era um ambiente restrito aos grandes varejistas passou 
a ser ocupado também pelos micro e pequenos lojistas. 
Redes sociais como o Whatsapp, se tornaram ferramentas 
de vendas poderosas, oferecendo serviços para pessoas 
jurídicas, com pagamento direto pelo aplicativo. O 
acesso às informações creditícias tem garantido maior 
confiança nas relações de consumo e na concessão de 

crédito. Temos ainda o PIX, que facilitou os pagamentos 
e dinamizou ainda mais as vendas online. No fim das 
contas, vejo um momento que é necessário planejamento, 
inovação e estratégia, mas também favorável para o 
desenvolvimento do setor, principalmente aos micro e 
pequenos, que representam mais de 90% dos empresários 
do ramo. 

Como a COP 26 e os desafios ambientais impactam 2022 
e 2023?

JOSÉ CÉSAR - O setor de comércio e serviços compreende 
a importância do seu papel nos esforços pela adoção 
de uma economia descarbonizada, sustentável e com 
consciência ambiental em todos os seus processos. Vários 
segmentos do varejo têm encarado como prioridade 
diminuir a emissão de gases de efeito estufa e utilizar 
medidas que tragam menos impacto ao meio ambiente. 
Inclusive, utilizam isso como importante estratégia de 
marketing. Vemos isso na crescente busca das empresas 
por consultoria nessa área. Outro dia uma pesquisa 
mostrou que houve aumento de 80% nas buscas do Google 
pelo tema “rebrandig”, que é o termo para quem quer 
reinventar suas marcas.

Isso tem a ver com a revisão de conceitos, propósitos e 
compromissos. Essa é uma exigência do consumidor que 
cada vez mais obriga as marcas a se engajarem na luta por 
um mundo melhor para todos. Ele pesquisa a reputação e as 
ações que uma marca adota em relação não só às questões 
ambientais, mas também às questões de diversidade. E isso 
passa por toda a cadeia de produção. 

Ao mesmo tempo, sabemos que esse é um processo que 
leva algum tempo e que não é barato. Para o varejo, outro 
desafio é a necessidade da implantação e o funcionamento 
da logística reversa, os varejistas têm buscado se adaptar 
a essa nova tendência de consumo, mas muitas vezes 
esbarram na falta de recursos e de incentivos na hora de 
efetivamente implantá-las. Esse é um grande desafio para o 
setor. Por isso, torna-se ainda mais importante o  
trabalho das entidades representativas junto ao 
poder público em busca de incentivos às empresas 
ambientalmente conscientes.

Como as Relações Institucionais e Governamentais 
podem ajudar nos desafios que estão por vir no seu 
setor de atuação?
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JOSÉ CÉSAR - Olha, esse é um tema caro para as 
entidades do varejo, como a CNDL. Estamos aqui falando 
de propósito, projetos de melhoria e reformas estruturais. 
São debates importantes para toda a sociedade. 
Entendemos que esse diálogo tem que ser feito por meio 
de canais profissionais, capacitados, comprometidos  
com a ética e a transparência que todo debate público 
deveria ter.

Nesta semana, o governo enviou para o Congresso o 
projeto de regulamentação do lobby no Brasil. É um 
movimento importante para melhoramos as relações 
dos poderes Executivos e Legislativos de todo o país com 
as representações da sociedade organizada. Acho que 
essa é uma das maiores contribuições do governo para a 
qualificação dos processos de políticas públicas no Brasil 
e, principalmente, para o combate à corrupção.

Na CNDL temos mais de 500 mil associados vinculados a 
2 mil entidades organizadas em todos os estados do Brasil. 
Há muito tempo incentivamos a formação de equipes de 
RIG para fazer articulação e mobilização do setor junto às 
autoridades, sempre respeitando a institucionalidade, a 
legalidade e a transparência dessa relação.

Essa prática também se aplica a outras entidades. No ano 
passado, por exemplo, o setor de comércio e serviços 
atuou fortemente, por meio de suas relações institucionais 
e governamentais, para avançar em temas que dizem 
respeito não somente ao setor, mas para toda a sociedade. 
Foi assim no início da pandemia, quando várias entidades 
se organizaram para desenhar e implementar as ações 
emergenciais que, no fim das contas, salvaram empregos 
e empresas de milhares de pessoas. Isso só foi possível 
graças ao diálogo institucional responsável e sério.

Dentro da estrutura do Sistema CNDL, a atuação e 
monitoramento de RIG é realizada tanto no âmbito 
municipal, estadual, quanto federal, considerando a 
complexidade e o impacto das ações. Buscamos fortalecer 

e organizar tais ações em prol de uma pauta pré-definida, 
alinhada com parceiros estratégicos do setor. Um exemplo, 
é a parceria da CNDL com Sebrae Nacional por meio do 
convênio para o programa Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0), 
a nova versão e continuidade do Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Varejo (PNDV), pela qual realizaram 
entre 2020 e 2021, junto com o IAGEE – Instituto de 
Avaliação, Gestão & Educação, a pesquisa “Diagnóstico de 
atuação institucional do Sistema CNDL”.

O PP 4.0 já passou por 17 estados e realizou 13 grandes 
pesquisas; a pesquisa do Diagnóstico de RIG do Sistema 
CNDL teve como objetivo a identificação de ações e 
as articulações realizadas pelas entidades (FCDLs e 
CDLs) em suas localidades em prol do desenvolvimento 
econômico local e regional. 

A metodologia adotada foi quantitativa e qualitativa, 
através do contato direto com 160 entidades, junto 
as lideranças varejistas de FCDLs e CDLs das diversas 
regiões e estados do Brasil, bem como seus Presidentes, 
Diretores e/ou Executivos. Com isso, temos hoje 
o diagnóstico e sabemos quem faz RIG em nossas 
entidades, quais são os temas mais tratados, com 
quem mais se relacionam e promovem as articulações 
institucionais e as parcerias estratégicas, os chamados 
stakeholders, além de dialogar sobre como potencializar 
as ações de RIG do Sistema CNDL.

Os resultados da Pesquisa Diagnóstico de Atuação 
Institucional do Sistema CNDL ajudam nesse 
conhecimento da realidade interna do Sistema CNDL 
que é bem diversificada, e que reflete na sua efetiva 
tomada de decisão, contribuindo para a adoção de novas 
formas de organização e atuação com o tema das políticas 
públicas no setor de varejo no Brasil. 

“O setor de comércio e serviços 
compreende a importância do 
seu papel nos esforços pela 
adoção de uma economia 
descarbonizada, sustentável e 
com consciência ambiental em 
todos os seus processos”.
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OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
NO PÓS-PANDEMIA

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

ENTREVISTA: ELIZABETH DE CARVALHAES, PRESIDENTE-EXECUTIVA DA 
INTERFARMA - ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA

Quais as perspectivas de desenvolvimento para o 
seu setor de atuação pós pandemia?

ELIZABETH DE CARVALHAES - A pandemia da 
Covid-19 fez com que a indústria farmacêutica 
se mobilizasse rapidamente com esforços em 
pesquisa e desenvolvimento, e com parcerias entre 
grandes laboratórios e startups, com institutos de 
pesquisas e governos, para buscar trazer soluções 
para os desafios sanitários e, consequentemente, 
sociais e econômicos resultantes da pandemia. Isso 
tudo permeado pelos desafios de alta de custos de 
insumos, desafios logísticos e cambial. 

Mas, temos algumas lições desse período:
• a ciência deve ser a base das discussões e políticas 

em saúde;
• investimentos para o desenvolvimento de um 

complexo industrial farmacêutico no país é 
fundamental, independente do capital dessa 
indústria – nacional ou estrangeiro;

• celeridade nos processos regulatórios e legais é 
chave para que novas tecnologias cheguem aos 
pacientes o quanto antes;

• o investimento histórico em pesquisa de 
laboratórios farmacêuticos e institutos de pesquisa 
pode acelerar o processo de novas descobertas;

• a digitalização da saúde ganhou espaço e deve 
permear cada vez mais os cuidados com a saúde.

Essas lições são fundamentais para um olhar do setor 
privado, dos gestores públicos e da sociedade, para 
endereçar desafios da saúde. 

O pós-pandemia nos trará alguns desafios. Houve um 
importante represamento no cuidado das pessoas com 
a saúde, nos diagnósticos precoces e tratamentos. E isso 
terá um preço para os sistemas de saúde e os pacientes. 
Pacientes oncológicos, com doenças crônicas, deixaram de 
ser diagnosticados e tratados.

A digitalização, que já vinha acontecendo, ganhou força na 
pandemia e agora precisa ser regulamentada. Por exemplo, 
a discussão sobre telemedicina, prontuário e receituário 
eletrônico, os aplicativos usados para isso e etc. 

A ANVISA, agência que desempenhou importante papel 
na pandemia, trazendo celeridade nas aprovações de 
pesquisa clínica e registro de vacinas e produtos, teve 
um importante shift nas suas atividades para atender os 
produtos relacionados ao combate da Covid. Hoje,  
sabe-se que a avaliação de processos e registro 
de produtos para outras terapias também ficaram 
represados. A ANVISA tem um backlog que deve levar 
de três a cinco anos para se normalizar. Além de mais 
técnicos, alguns processos devem ser otimizados, 
para que outras doenças e tratamentos não sejam 
também afetados. 

Também vimos a importância da pesquisa clínica. Nunca 
se falou tanto na fase I, II, III. E o Brasil, historicamente, 
vem perdendo espaço para outros países da América 
Latina em estudos clínicos. É fundamental uma melhoria 
no arcabouço legal e regulatório para que o Brasil 
esteja na vanguarda dessas pesquisas. Esperamos que 
o Projeto de Lei nº 7.082/2017 ganhe espaço nesse 
pós-pandemia e seja aprovado. As condições previstas 
sobre o fornecimento de tratamento pós-estudo e sobre 
a celeridade nos processos são fundamentais para que 
tenhamos mais pesquisa no país.

“A pandemia da Covid-19 
fez com que a indústria 
farmacêutica se mobilizasse 
rapidamente com esforços em 
pesquisa e desenvolvimento”.
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Como a COP 26 e os desafios ambientais impactam 2022 
e 2023?

ELIZABETH DE CARVALHAES - Durante a COP 26, a OMS 
enfatizou que são crescentes as evidências do impacto 
das mudanças climáticas sobre a saúde das pessoas. Na 
Conferência, um grupo de 47 países se comprometeu a 
desenvolver sistemas de saúde capazes de lidar com as 
demandas das mudanças climáticas, incluindo o surgimento 
de novas epidemias, e diminuir as emissões de carbono.

A OMS também trouxe para a discussão a importância 
de o futuro da saúde ser construído sobre sistemas de 
saúde que sejam resistentes aos impactos de epidemias, 
pandemias e outras emergências, mas também aos 
impactos da mudança climática, incluindo eventos 
climáticos extremos e a carga crescente de várias doenças 
relacionadas à poluição do ar e ao aquecimento do planeta 
(como doenças alimentares e morte prematura).

A indústria farmacêutica deve seguir esses padrões, não 
apenas nos compromissos de redução de emissão, como em 
todas as outras indústrias, mas em ajudar a buscar soluções 
para sistemas de saúde mais fortalecidos e sustentáveis.

Como as Relações Institucionais e Governamentais  
podem ajudar nos desafios que estão por vir no seu setor 
de atuação?

ELIZABETH DE CARVALHAES - A pandemia também 
enfatizou a necessidade do relacionamento próximo e 
transparente da indústria de saúde com os gestores e 
formadores de políticas públicas.

Em muitos casos, ficou claro que há ainda 
muito desconhecimento por parte de quem 

define políticas em saúde. Em 2021, com todos os 
desafios de engajamento com o Congresso Nacional, 
impostos pelo sistema remoto de deliberações, foram 
apresentados inúmeros projetos de lei que afetam 
diretamente a saúde e a indústria farmacêutica. 

Alguns deles, inclusive, com o objetivo de trazer soluções 
ou endereçar os desafios econômicos e sociais da 
pandemia, mas que, por consequência, traria insegurança 
jurídica ou desafios futuros para a atração de novas 
pesquisas e tratamentos para os brasileiros.

Um exemplo foi toda a discussão sobre a necessidade 
de quebra de patentes, proposta pelo PL nº 12/2021 
que virou a Lei nº 142.00/2021 com alguns trechos 
acertadamente vetados pelo Presidente da República. 
Apesar do nobre objetivo do Congresso de trazer mais 
vacinas para a população, a mudança na Lei de Propriedade 
Industrial da maneira como proposta, obrigando a 
transferência da tecnologia por parte dos detentores 
da inovação, não traz nenhum benefício imediato. Não 
trará mais vacinas para o país. Além disso, pode, inclusive, 
afastar investimentos no país em novos desenvolvimentos.

Isso mostra a necessidade de um trabalho contínuo 
e próximo aos parlamentares e gestores públicos no 
processo de conscientização sobre temas que são 
fundamentais para o desenvolvimento da indústria no país, 
para atração de investimentos em pesquisa e inovação, 
e para a melhoria do acesso de pacientes às novas 
tecnologias, que possibilitem tratamento e cura 
de doenças. 
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MERCADOS INTERNACIONAIS

Quais as perspectivas de desenvolvimento para o seu 
setor de atuação pós pandemia?

BERNHARD SMID - A pandemia trouxe muitos 
desafios, principalmente no que se refere a viagens 
internacionais. Em 2019, a Matchmaking Brasil 
coordenou 15 missões internacionais, muitas delas 
para a realização de benchmarking sobre políticas 
públicas relacionadas a temas de grande importância, 
como: ESG (Environmental, Social and Corporate 
Governance), governo eletrônico, cidades inteligentes, 
construções sustentáveis e outros. Com o lockdown, a 
Matchmaking Brasil aderiu aos eventos virtuais, o que 
supriu de certa forma as viagens internacionais. Nesse 
período de lockdown imposto pela pandemia, surgiram 
oportunidades inovadoras, como a implementação da 
Nature Invest: plataforma de financiamento coletivo de 
projetos socioambientais.

Há muita expectativa para a retomada das viagens 
internacionais pós-pandemia, e estamos felizes com 
isso. Entretanto, algumas lições foram aprendidas, 
como a importância de se facilitar a comunicação 
internacional por meio de ferramentas digitais, apesar 
de que encontros presenciais ainda são importantes. 
No caso da Matchmaking Brasil, estamos atentos a 
esse movimento de digitalização acelerado e estamos 
implementando ações nesse sentido. A Nature Invest, 
sem dúvidas, faz parte desse processo de busca por 
soluções para antigos desafios, porém com uma visão 
de futuro.

Como a COP 26 e os desafios ambientais impactam 
2022 e 2023?

BERNHARD SMID - Tenho tido uma atuação com 
políticas ambientais há muitos anos, inclusive com 
participação ativa em COPs desde a COP 14, de Poznan 
(2008). Posso dizer que os maiores desafios das COPs 
são a implementação e execução do que foi acordado. 
Isso porque, no caso do Brasil, ainda não existe uma 
legislação “aninhada”, ou seja, a legislação subnacional 
não se conecta totalmente com a nacional e, por 
consequência, com as diretrizes internacionais.

Entre os principais temas debatidos na COP 26, alguns 
dos mais importantes são (1) a mobilização financeira 
internacional para a redução da emissão de combustíveis 
fósseis; (2) a descarbonização e o mercado de carbono; 
e (3) a proteção de habitats naturais. Outros temas 
extremamente relevantes, como o desmatamento e a 
restauração de florestas nativas em todo mundo, são 
temas recorrentes de todas as COPs. Tais aspectos, de 
grande importância para o Brasil, esbarram em questões 
de governança.

Para a implementação de um mercado de carbono, 
é necessário que as políticas municipais e estaduais 
estejam em alinhamento com a legislação nacional e, 
por consequência, em alinhamento internacional. Caso 
contrário, a contabilidade de projetos realizados no 
âmbito municipal não entra na contabilidade 
ambiental nacional.

Quando se fala no mercado voluntário de carbono, 
naturalmente se fala de ações empresariais, com 
metodologias e certificações específicas. É basicamente 
o estabelecimento de regras pelo setor privado, o que é 
muito positivo. Entretanto, tais iniciativas privadas não 
substituem a importância da governança institucional, 
com um ambiente regulatório que incentiva investimentos 
e a entrada de capital estrangeiro. A governança e a 
regulamentação governamental são fundamentais.

Ao se dar uma visão mais macro sobre os impactos das 
decisões sobre temas ambientais discutidos nas COPs 
para os próximos anos, há a necessidade de avaliar os 
reflexos em questões do dia a dia de um país, inclusive no 
comércio exterior. Assim, os desafios ambientais para os 
anos de 2022 e 2023 não se restringem apenas a questões 
ambientais, mas também comerciais.

Uma das principais preocupações da atualidade é a 
segurança alimentar. Assim, considerando aspectos 
culturais e limitações produtivas de diversos países, 
certamente se observará, nos próximos anos, a ampliação 
das restrições não-tarifárias no comércio internacional 
para produtos que não estejam em conformidade com os 
preceitos previamente estabelecidos internacionalmente. 
Assim, existe uma preocupação real quanto à não-

ENTREVISTA: BERNHARD SMID, FUNDADOR E 
DIRETOR EXECUTIVO DA MATCHMAKING BRAZIL

IMPORTÂNCIA DO 
PROFISSIONAL DE RIG 
COM ATUAÇÃO INTERNACIONAL 
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conformidade com os padrões internacionais, inclusive 
no que se refere à preservação ambiental. A não 
conformidade brasileira com políticas internacionais 
restringem o acesso de produtos brasileiros ao mercado 
internacional. E há também um outro fator que não pode 
ser esquecido quando se fala em comércio exterior: o 
cliente. Mesmo que não existam exigências ou barreiras 
ao comércio internacional, se o cliente final não quer 
determinado produto ou determinado padrão produtivo, 
não adianta: não será possível vender para aquele cliente. 
Portanto, há necessidade real de estabelecer políticas 
públicas que estejam em conformidade com as 
demandas internacionais.

Como as Relações Institucionais e Governamentais 
podem ajudar nos desafios que estão por vir no seu setor 
de atuação?

BERNHARD SMID - Muitos profissionais não se 
identificam como profissionais de RIG. Isso, sem dúvidas, 
é um desafio. Um bom profissional de RIG prima pela 
transparência e o diálogo, inclusive para segmentos que 
são normalmente vistos como antagônicos, ao exemplo o 
agro e o meio ambiente. A ampliação do diálogo, portanto, 
é fundamental para minimizar conflitos nacionais e 
internacionais. Tais aspectos são fundamentais para o 
estabelecimento de cooperações técnicas e 
comerciais internacionais.

Ao promover a captação de investimentos internacionais e 
a promoção comercial internacional de produtos e serviços 
brasileiros, há a necessidade de discutir o ambiente 

regulatório brasileiro, além das semelhanças e diferenças 
com legislações de outros países. Quanto maiores as 
diferenças entre a legislação brasileira e a complexidade 
entre os níveis nacional e subnacional, maiores serão 
as dificuldades internacionais para a atração de 
investimentos e o comércio exterior.

As atividades de um profissional de RIG são 
fundamentais para “traduzir” os aspectos mais técnicos 
quando se discute a abertura de mercados internacionais 
ou o estabelecimento de medidas restritivas para 
proteger um determinado segmento econômico. 
Para se dar um exemplo concreto da importância 
do profissional de RIG com atuação internacional, é 
possível citar os recentes atritos internacionais quanto à 
questão ambiental debatida para a ratificação do acordo 
Mercosul-União Europeia. Na Europa, dois segmentos 
supostamente antagônicos (ambientalistas e agricultores) 
uniram esforços na defesa de interesses: estabelecer 
restrições de acesso à Europa para produtos agrícolas 
brasileiros. Vale destacar que o tema ambiental, que se 
tornou ponto chave no acordo Mercosul-União Europeia, 
não era tema inerente ao acordo propriamente dito.

Um profissional de RIG precisa ter conhecimento 
amplo para aconselhar da melhor forma possível os 
demandantes por informação, caso contrário, teremos 
um desnivelamento de informações. Tais aspectos 
trazem consequências comerciais, como a não ratificação 
de um acordo internacional.

“As atividades de um 
profissional de RIG são 
fundamentais para “traduzir” 
os aspectos mais técnicos 
quando se discute a abertura 
de mercados internacionais”.
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JURÍDICO 

Quais as perspectivas de desenvolvimento para o seu 
setor de atuação pós pandemia?

NELSON WILIANS - Após o traumático período 
de sobrevivência, as corporações buscam o 
amadurecimento dentro do novo normal. Essa é uma boa 
oportunidade para projeções e para desenhar uma nova 
história de sucesso. Porém, a economia me preocupa em 
razão do risco inflacionário que pode levar a nação ao 
retrocesso e aumentar a pobreza e o abismo social. Mais 
do que nunca, os líderes empresariais precisarão de uma 
visão baseada em seu conhecimento e experiência para 
descobrir portas de saída e oportunidades.

A advocacia é um reflexo da sociedade, sendo assim, 
a profissão se modifica conforme o corpo social se 
transforma. O mercado valoriza o novo profissional 
jurídico, atribuído a novas funções em meio a tantas 
transformações impulsionadas pela pandemia. Muito 
além de uma expertise jurídica, a advocacia precisa ser 
uma aliada estratégica de business, exigindo uma gama 
multidisciplinar de conhecimentos de outras áreas para a 
operação do próprio Direito.

Como a COP 26 e os desafios ambientais impactam 
2022 e 2023?

NELSON WILIANS - Acho que um dos grandes avanços 
da Conferência foi o acordo entre Estados Unidos e 
China, os maiores emissores de gases de efeito estufa 
do mundo, para reforçar ações de redução de emissões. 
O principal compromisso brasileiro é o de zerar o 
desmatamento ilegal até 2028. Isso irá contribuir de 
forma significativa para se atingir a nova meta de redução 
das emissões, de 43% para 50% até 2030. O desafio é 
o país implementar de forma efetiva os compromissos 
assumidos, que, de maneira geral, foram positivos. 
Certamente, isso poderá atrair mais investimentos de 
recursos de fundos climáticos para o Brasil.

Em 2022, uma declaração política será adotada para 
comemorar o 50º aniversário do Programa Ambiental 
das Nações Unidas. Essa declaração precisa ser a mais 
ambiciosa possível. Apesar de não ser juridicamente 
vinculativa, a declaração é uma ferramenta de mudança 
e pode orientar os legisladores e o judiciário a obrigar 
os estados a agirem. Também em 2022 haverá eleições 
em nosso país. É muito importante observarmos o 
engajamento com as questões ambientais dos 

futuros candidatos, se eles pretendem executar as 
“boas leis” ambientais.

Como as Relações Institucionais e Governamentais 
podem ajudar nos desafios que estão por vir no seu setor 
de atuação?

NELSON WILIANS - As organizações são diretamente 
impactadas por leis e regulamentos aprovados nas diversas 
esferas governamentais. Junto com o arcabouço de regras 
vem um complexo pacote jurídico que estabelece uma série 
de implicações.  Recentemente, nosso escritório passou a 
fazer parte da Abrig, com objetivo de aperfeiçoar nossos 
métodos e estabelecer um vínculo contínuo e duradouro 
com os principais formuladores de políticas públicas. 
Dessa forma, estamos em processo de profunda reflexão 
para transformar nossas competências advocatícias, 
multidisciplinares e relevantes ao mercado, que reflitam, 
interna e externamente, uma vivência sólida nas relações 
com organizações da sociedade civil, empresas e governos. 

ENTREVISTA: NELSON WILIANS, SÓCIO-FUNDADOR DA NELSON WILIANS ADVOGADOS

OPORTUNIDADES E 
PROJEÇÕES DE FUTURO

“As organizações são 
diretamente impactadas por leis 
e regulamentos aprovados nas 
diversas esferas governamentais”.
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CAPACITAÇÃO ABRIG 
CONTE COM A GENTE EM 2022

CAPACITAÇÃO

A Abrig investe, diariamente, em tornar-se 
uma entidade alinhada com o futuro e as 
demandas do mercado, seguindo sempre 
as principais tendências econômicas e 
demandas dos seus associados. Com 
a capacitação não é diferente. Em 
2021, investimos na diversificação 
do conteúdo oferecido ao público, 
ouvindo as demandas dos associados 
e trazendo oportunidades de 
aprendizado que abraçam 
habilidades mais requeridas 
pelos principais contratantes. 

Ao todo, foram oito projetos de 
capacitação, que somaram mais 
de 70 horas/aula, e atenderam 
mais de 150 pessoas – um 
aumento de 49% em relação à 
2021 e de 18% em relação à própria expectativa 
da Abrig – prova de um mercado com apetite para 
continuar crescendo e se capacitando, que deposita 
credibilidade na capacidade da Abrig de entregar 
conhecimento e networking.  

A Capacitação também inovou e ofereceu, pela 
primeira vez, um curso temático e setorial de 
relações governamentais no setor de saúde e 
proporcionou aos inscritos a possibilidade do 
intercâmbio de cultura, experiência e aprendizados 
com os principais nomes do setor no país. 

A Diretoria de Capacitação também reconheceu o 
seu papel de apoiar a execução de grandes iniciativas 
dos comitês temáticos, como a série de Seminários 
do Comitê Jovem e o lançamento do pioneiro 
Manual de RIG elaborado pelo Comitê de Saúde.

O compromisso da Capacitação vai além e em 2022 
a gente não para:

ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA¹

• Queremos que nosso índice de satisfação exceda os 
atuais 95% dos nossos egressos. Para nós, a melhoria 
contínua é um pilar fundamental para aprimorarmos, 
cada vez mais, o resultado na ponta, fortalecendo o 
mercado de Relações Institucionais e Governamentais 
e ajudando no processo de construção contínuo de 
transparência e credibilidade da profissão;

• Introduzimos a proposta de cronograma das 
capacitações que serão oferecidos ao longo do ano, com 
temas atuais e professores com profunda vivência de 
mercado e histórico acadêmico; 

• Construiremos um ambiente de valorização dos 
conteúdos produzidos pelos nossos associados, 
disponibilizando canal de acesso ao nosso depositório;

• Reforçamos nossos pilares de transparência e 
disponibilizaremos no site da Abrig para associados e 
público em geral interessado, os benefícios das nossas 
parcerias acadêmicas e institucionais ao se tornar um 
associado Abrig; e 

• Convidamos nossos associados a fazerem parte do 
nosso banco de currículo de professores e  
desfrutarem de oportunidades incríveis para 
compartilhar conhecimento.

Sabemos que não podemos ficar parados e acreditamos 
que por meio da Capacitação conseguimos promover 
o fortalecimento e a democratização do mercado 
profissional de relações institucionais e governamentais. 

¹Anna Beatriz de Almeida é Diretora de Capacitação
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SUPERANDO DESAFIOS
AGENDA ESTRATÉGICA ABRIG 2021

A construção da Agenda Estratégica Abrig, no 
ano de 2021, traduziu-se em mais um grande 
desafio de entregar eventos de qualidade aos 
nossos associados e ao público em geral, ante às 
limitações impostas pela Covid-19, que  
compeliram a manutenção do formato virtual,  
em sua grande maioria. 

Foram diversas ações que consideraram os cenários 
da gestão e o desenvolvimento sistêmico da entidade, 
focadas em agregar conhecimento e informação aos 
associados, profissionais de RIG e público em geral.

Dentre os eventos realizados, destacamos o 
Prêmio Marco Maciel 2021, que teve como 
enfoque as ações de enfrentamento da pandemia, 
dando luz à importância do profissional de RIG no 
sucesso e efetividade de seus projetos, bem como 
a justa homenagem ao saudoso Marco Maciel, 
exemplo ímpar de político e o primeiro a propor a 
regulamentação das atividades de RIG, há trinta anos. 

Além disso, lançamos o Livro Mentores em RIG – 
organizado pelo Comitê Jovem RIG da Abrig, no 
intuito de desmistificar a atividade de RIG, que traz 
uma coletânea de depoimentos de profissionais 
de excelência que se destacam no mercado e 
compartilham histórias, experiências e conselhos 
para carreiras de sucesso na área, voltado, não só 
para os jovens profissionais da área e em transição, 
como, também, para o público em geral que tenha 
interesse na temática. 

Contamos também com dois cases na área da saúde. 
O primeiro foi o lançamento do Manual Jovem RIG 
de Saúde, desenvolvido com o objetivo de orientar 
com dicas, reflexões, conceitos e possibilidades de 
mercado, os profissionais de Relações Institucionais 
e Governamentais (RIG) que pretendam atuar 
na área da saúde. O segundo foi o Workshop de 
Profissionalização em Relações Governamentais e 

EDUARDO ALVIM1 & IVONICE CAMPOS2

Saúde, que abordou como temática o sistema de saúde 
no Brasil, assim como seus aspectos regulatórios e 
seus campos de atuação dos profissionais de Relações 
Institucionais e Governamentais em Saúde, com a 
participação de autoridades e profissionais do setor. 

No campo dos webinars, mantivemos o já conhecido 
“Diálogo Abrig”, que abordou temas instigantes, tais 
como propriedade intelectual, ESG, compliance, 
governança, etc., e que contou com a participação 
dedicada de associados e público em geral. 

A Abrig não para e a agenda estratégica de 2022 
contará com uma programação ainda mais abrangente 
e inovadora, com eventos próprios e de parceiros, sobre 
os mais diversos temas de interesse do profissional de 
RIG e público em geral. Desafios nos 
movem; resultados nos inspiram. 
Juntos somos mais fortes! 

Eduardo Alvim1 é Diretor de 
Eventos da Abrig*

Ivonice Campos2 é Secretária de Articulação e 
Parcerias no Ministério da Cidadania.
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