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A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no
Brasil - Britcham tem a honra de apresentar aos seus
associados e à comunidade de negócios e relações
governamentais Brasil-Reino Unido a Revista Britain
Brasil 2018/2019.

Nesta edição, o Presidente da Câmara Britânica,
Sergio Clark, comenta sobre as iniciativas e avanços da
Britcham durante 2018 e comenta também sobre as
perspectivas da entidade para o futuro próximo, con-
tando com iniciativas inovadoras e de valor agregado
aos membros, visando o engajamento cada vez mais
consistente dos associados nas atividades da Câmara.

Além do registro das boas-vindas da Câmara Britâ-
nica aos novos associados que ingressaram em 2018,
outra seção, também dedicada aos associados, destaca
suas principais atividades e realizações ao longo do ano.

Os líderes dos Comitês Setoriais apresentam obje-
tivos e expectativas para os grupos em 2019, os quais,
através de suas reuniões e eventos, propiciam um am-
biente para geração de novos negócios. Dentre as ati-
vidades realizadas pelas filiais em 2018, destaque à
entrega do prêmio “Britcham Personality of the Year”
a Pedro Parente; às rodadas de negócios promovidas
pelo GBBC - Great British Business Club; e aos CEOs
Lunches, realizados em São Paulo e Rio de Janeiro,
com presença de grupo seleto.

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

Aproveitamos para registrar nossos agradecimen-
tos a todos que direta ou indiretamente contribuíram
na produção desta publicação e principalmente aos
anunciantes que, mais uma vez, viabilizaram o projeto
em um ano repleto de desafios.

Fabricio Soares
Tel: +55 11 3819 0265

fsoares@britcham.com.br
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embarcamos em um novo capítulo deste relacionamento.
Isso certamente não acontecerá sem que haja desafios.
No entanto, a oferta do Reino Unido para dar suporte ao
crescimento econômico sustentável no Brasil é, na nossa
opinião, muito atrativa. Isso inclui uma série de medidas
para ampliar a competitividade e transparência e um con-
junto de empresas britânicas de primeira grandeza inte-
ressadas em fazer negócios com o Brasil, todas com o
apoio de milhões de libras em investimentos para Assis-
tência Oficial ao Desenvolvimento (ODA). 

Já a estratégia de comércio e investimento tem foco
em três áreas principais: apoiar as exportações de empre-
sas britânicas para o Brasil, encorajar investimento tanto
no Reino Unido quanto aqui no Brasil e trabalhar para a
abertura de mercados e facilitar negócios. 

Neste ano, tivemos muitos sucessos concretos nesta
área. Por exemplo, apoiamos recentemente o Grupo
Aethra, uma das maiores e mais inovadoras produtoras
de peças automobilísticas, no desenvolvimento de um

6
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Sou o representante do Reino Unido no Brasil há
quase dois anos e a amplitude e profundidade do relacio-
namento entre os dois países ainda me surpreende. Esta-
mos trabalhando muito para garantir que este trabalho
conjunto cresça, contemplando os pilares estratégicos de
Parcerias e Inovação, Política e Segurança, Clima e Energia
e Comércio e Investimentos. 

Há muitas razões para ser otimista à medida em que

Foto: Divulgação

Reino Unido e Brasil:
parcerias para promover
nossa prosperidade
comum
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plano de negócios para investir um total de £30 milhões
no Reino Unido nos próximos cinco anos.

Por outro lado, participamos também dos trabalhos
da QuarkSE, uma empresa britânica que atua no setor de
telecomunicações, para concluir um contrato de exporta-
ções de £32 milhões relativos ao uso da tecnologia eSIM.
Nosso time usou, novamente, nossa expertise para iden-
tificar e apresentar à QuarkSE uma série de parceiros em
potencial, além de ajudá-los a navegar os eventuais obs-
táculos do mercado brasileiro.

Ainda há muitos outros exemplos. Com Jo Crellin e o
restante da equipe, pretendemos ajudar a todos vocês em
ainda mais vitórias no próximo ano.

Para encorajar o crescimento econômico e oportuni-
dades para negócios em um nível macro, o Reino Unido
está investindo cerca de £56 milhões via Fundo de Pros-
peridade. Esses são nossos recursos para reduzir a po-
breza ao gerar crescimento econômico sustentável. O
objetivo desta proposta é remover barreiras estruturais e
criar condições para o crescimento em setores estratégi-
cos. O Fundo tem quatro eixos de trabalho bilateral (Co-
mércio, Energia, Cidades Sustentáveis e Finanças Verdes),
assim como uma série de programas do Fundo Prosperi-
dade global, que devem trazer mais investimento ao Brasil
nos próximos anos.

O maior programa é Energia e seu objetivo é ajudar o
Brasil a efetuar a transição para uma economia de baixo
carbono, para alcançar as metas de mudanças climáticas
do Acordo de Paris e na geração de energia suficiente, de
maneira econômica e sustentável. Em paralelo, continua-
mos nossos investimentos em energias renováveis, meios
de subsistência, preservação florestal e agricultura, assim
como o combate ao desmatamento. O programa Cidades
Sustentáveis vai investir £10 milhões em desenvolvimento
urbano sustentável em São Paulo e reduzir perda de água
em Recife. O programa Finanças Verdes vai dar apoio aos
programas Energia e Cidades Sustentáveis para que o Bra-
sil trabalhe com novos mecanismos financeiros e canalizar
um fluxo de capital privado internacional para projetos de
infraestrutura sustentável no Brasil. Por fim, e dando sus-
tentação a tudo isso, o programa de Comércio tem a meta
de aumentar a abertura do mercado brasileiro ao comér-
cio internacional, melhorando o trânsito de mercadorias
pelos portos brasileiros.

Naturalmente, não seríamos capazes de buscar essas
atividades comerciais e econômicas sem um engajamento
político ativo. Uma transição política representa um mo-
mento tanto de desafios quanto de oportunidades para
qualquer país. Acompanhamos com interesse os aconte-
cimentos, tanto no nível estadual quanto com a nova ad-
ministração federal – e já temos um bom relacionamento
com os governos que estão por vir. 

Vamos, certamente, continuar trabalhando com o fu-
turo governo brasileiro em novas áreas de cooperação.
Um de nossos fóruns estratégicos para esse escopo é o
Diálogo Econômico e Financeiro Brasil-Reino Unido no
qual ministros de economia e finanças brasileiros e britâ-
nicos se encontram para analisar oportunidades de coo-
peração e debater quaisquer eventuais barreiras entre os
países em setores da indústria, como infraestrutura, fi-
nanças verdes, gestão de ativos e outros. Um dos resulta-
dos foi a criação da primeira Parceria para Finanças Verdes
Brasil-Reino Unido, em 2017. Outro fórum estratégico é o
Comitê Conjunto de Economia e Comércio (JETCO). Nesse,
reúnem-se ministros de comércio no Brasil e Reino Unido
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United Kingdom and 
Brazil: Partnerships for
promoting our shared
prosperity 

para debater a cooperação bilateral. Estamos organizando
as próximas iterações de todos esses fóruns para 2019!

Enquanto nossas nações constroem ainda mais parce-
rias e por meio do nosso desenvolvimento econômico e
de comércio, nossos povos tendem a se tornar ainda mais
prósperos e construímos o caminho para um relaciona-
mento internacional mais forte. Contamos com sua ajuda:
se tiverem ideias, comentários ou críticas sobre o que es-
tamos fazendo, estamos sempre abertos a ouví-los.

I’ve been the UK’s representative in Brazil for almost
two years now, and am still amazed at the breadth and
depth of the relationship between the UK and Brazil.  We’re
working hard to make our partnership even bigger, covering
the strategic pillars of Partnerships & Innovation, Political
& Security, Climate & Energy and Trade and Investment. 

There are plenty of reasons for optimism as we embark
on a new chapter of this relationship. Clearly, it won’t be
without its challenges. But the UK offer of supporting sus-
tainable economic growth in Brazil, along with a range of
measures to increase competitiveness and transparency,
with a pipeline of world class British companies interested
in doing business with Brazil, all backed up with millions
of pounds of Official Development Assistance investment,
is, I hear, attractive and influential. 

Our Trade and Investment strategy focuses on three
main areas: supporting UK companies to export to Brazil,
encouraging investment, both in the UK and here in Brazil
and working to open up markets and facilitate business.

This last year has seen some real successes in this
area. For example, we recently supported Aethra Group,
one of Brazil’s largest and most innovative maker of car
parts, to develop a business plan for investing a total of
£30 million in the UK over the next five years. 

In the other direction, we also recently supported
QuarkSE, a British company working in the telecommuni-
cations sector, to win an export contract of £32 million
relating to the use of eSIM cards. Again, our team used
their expertise to identify and introduce QuarkSE to a
range of potential partners and helped them navigate the
hurdles of the Brazilian market. 

And there are so many more examples. With Jo Crellin
and the rest of the team, we aim to help you all do even
more next year. 

To encourage economic growth and opportunities for
business at the macro level, over the next four years the
UK is investing around £56 million through the Prosperity
Fund. This is our funding to reduce poverty by generating
sustainable economic growth. It aims to do this by remov-
ing structural barriers and creating conditions for growth
in certain key sectors. It has four key bilateral strands of
work (Trade, Energy, Future Cities and Green Finance) as
well a series of global Prosperity Fund programmes which
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Vijay Rangarajan
Embaixador Britânico no Brasil
HM Ambassador to Brazil

will bring more investment to Brazil in future years. 
The largest programme is Energy and this aims to sup-

port Brazil’s transition to a low carbon economy in order to
meet its Paris Agreement climate change targets, and gen-
erate sufficient energy, economically and sustainably. In
parallel, we are continuing our investments in sustainable
energy, livelihoods, forestry and agriculture (and combatting
deforestation). The Future Cities programme will invest £10
million on sustainable urban development in mobility in
Sao Paulo and stopping water loss in Recife. The Green Fi-
nance programme will support the Energy and Future Cities
programmes by helping Brazil to work with new financial
mechanisms and channel a flow of international private
capital into sustainable infrastructure projects in Brazil.
Lastly, and underpinning all of this, the Trade programme
aims to increase Brazil’s openness to international trade
by improving the flow of goods through Brazil’s ports. 

Naturally, we would not be able to pursue these com-
mercial and economic activities without active political
engagement. A political transition represents a moment
of both challenge and opportunity in any country. We
have followed developments with great interest both at
state level and with the new federal administration –
and already have some great relationships with the in-
coming governments. 

We will of course continue to work with the incoming
Brazilian government on further areas of cooperation. One
of our key fora for doing this is the UK-Brazil Economic
and Financial Dialogue, where the Brazilian and UK Fi-
nance/Economics Ministers meet to analyse cooperation
opportunities and to discuss any existing barriers between
countries in industries such as infrastructure, green finance,
asset management and others. One of its results was the
creation of the UK-Brazil Green Finance Partnership, in
2017. Another key forum is our Joint Economic and Trade
Committee. This brings together trade ministers from Brazil
and the UK to discuss bilateral cooperation. We are setting
up the next iterations of all of these, for 2019! 

As our nations build more partnerships, and through
trade and economic development, our peoples become
more prosperous, we pave the way for a stronger inter-
national relationship. Do help us: if you have ideas, com-
ments or criticisms of what we are doing, I’m always open
to hear them.

Conselho de
Administração
Administrative Council
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orçamento cumprido e um superávit razoável. Dentre as
atividades realizadas por nossas filiais, em São Paulo e no
Rio de Janeiro, destaco os eventos organizados pelos Co-
mitês Setoriais, que promovem discussões importantes e
levam o know-how de palestrantes expressivos aos mais
diversos públicos. 

Em março, uma nova rodada de negócios do GBBC
(Great British Business Club) aconteceu no Centro Brasi-
leiro Britânico, em São Paulo. O evento tem com objetivo
fortalecer o networking e gerar oportunidades de novos
negócios às empresas britânicas que possuem presença
no Brasil.

É importante destacar a retomada de um formato de
evento que foi um sucesso no passado e que em 2018
provou sua notoriedade – O CEO Lunch. Armínio Fraga,
economista e ex-presidente do Banco Central, e Pedro Pa-
rente, presidente da BRF, foram os convidados para as edi-
ções deste ano. Os almoços, realizados no Rio de Janeiro
e em São Paulo, contaram com a presença de um grupo

Em março de 2018 tive a honra de assumir a presidên-
cia da Britcham, uma instituição com mais de 100 anos,
que tem em sua trajetória experiências de sucesso e a
promessa de um futuro ainda mais promissor. Com o
apoio de um sólido Conselho de Administração, as estra-
tégias de sucesso foram traçadas. Os primeiros meses da
minha gestão marcam a consolidação de uma Câmara
cada vez mais focada em sua missão de fomentar relações
comerciais, investimentos e serviços, através do advocacy
e ações focadas em networking.

Neste último ano, apesar da atual conjuntura econô-
mica brasileira, nossa Câmara se manteve estável, com o

Britcham Brasil: estratégia
e foco nos associados 
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Mensagem do Presidente
Chairman’s Message

held relevant discussions and offered members the op-
portunity to hear from a number of valuable speakers. 

A new GBBC (Great British Business Club) business
round was organized at the British Brazilian Center in São
Paulo to in March. The event aimed to strengthen net-
working and create new business opportunities for
British companies that have a footprint in Brazil.

It is worthwhile noting that we resumed an event for-
mat that has been a success in the past and it confirmed
its popularity in 2018 - the CEO Lunch. Armínio Fraga,
economist and former chairman of Brazil’s Central Bank,
and Pedro Parente, CEO of BRF, were the guests at this
year’s editions. The lunches, held in São Paulo and Rio de
Janeiro, were attended by a select group mainly made up
of member company CEOs. 

Our traditional Personality of the Year Award was
handed to Pedro Parente at a gala dinner at the Rio de
Janeiro Center. Repeating the success in previous years,
this year we also held the 16th edition of the Energy Sem-
inar, which was attended by BP’s Chief Economist, Spence
Dale, and other recognized industry speakers.

At the request of the British Ambassador to Brazil, we
will be expanding our work with Consulates and Em-
bassies in 2019 and building closer ties with Consuls. The
contacts made in 2018 resulted in a number of new proj-
ects and in the first half of next year, we plan to launch
new Britcham branches in Belo Horizonte and Curitiba
and revitalize the Rio Grande do Sul branch, moving
ahead with our partnerships and offering additional sup-
port to our members across the State.

Given our potential to work proactively and with our
new branches up and running, we will be working hard
to increase our membership and, as usual, retain the cur-
rent members who have placed their trust in us for so
long. We will be continuing our successful initiatives, such
as the GBBC, which will be visiting other states, especially
Rio de Janeiro, in 2019.

In the first half of the year, a new and updated edition
of “Doing Business in Brazil” will be launched. This is a
specialist guide focusing on Brazilian legislation for for-
eign business owners and executives planning to invest
in Brazil. Each chapter has been written and updated by
specialists from some of the top law firms that are
Britcham members. We also plan to unveil a new web-
site. It will be a modern, clear and objective website with
all the information our members and prospects need.  

I want to take this opportunity to underline our com-
mitment to meeting our members’ need and as Chairman
of this long-standing institution, I am always available to
do anything that is within my power. My sincere thanks
to our board members, staff, sponsors, supporters and
members. I wish everyone a successful 2019! 

seleto, em sua maioria CEOs de empresas associadas. 
O tradicional Personality of the Year Award homena-

geou Pedro Parente em jantar de gala, no Centro do Rio de
Janeiro. Também realizado neste ano, repetindo o sucesso
dos anos anteriores, a 16ª edição do Seminário de Energia
contou com a presença do Economista-Chefe da BP, Spence
Dale, e demais palestrantes em destaque na área.

Em 2019, a pedido do Embaixador Britânico no Bra-
sil, ampliaremos o trabalho conjunto aos Consulados e
Embaixadas, além de estreitar os relacionamentos com
seus Cônsules. Dos contatos iniciados em 2018, novos
projetos surgiram e temos a expectativa de lançar, ainda
no primeiro semestre, novas filiais da Britcham em Belo
Horizonte e Curitiba, além da promessa de revitalização
da filial do Rio Grande do Sul, dando sequência às par-
cerias e garantindo maior suporte aos associados pre-
sentes no Estado.

Reconhecendo o nosso potencial de assertividade e já
em posse das novas filiais, trabalharemos na ampliação
do nosso quadro de associados e, como sempre, na ma-
nutenção daqueles que depositam sua confiança em
nosso trabalho há tanto tempo. Manteremos iniciativas
de sucesso, como o GBBC, que em 2019 será levado a ou-
tros estados, principalmente ao Rio de Janeiro.

No primeiro semestre, será lançada uma nova edição
atualizada do ‘Doing Business in Brazil’, um guia especiali-
zado em legislação brasileira, voltado aos executivos e em-
preendedores estrangeiros que pretendem investir no
mercado brasileiro e cujos capítulos foram elaborados e
atualizados por especialistas dos principais escritórios de
advocacia associados à Britcham. Também em nossos pla-
nos está o lançamento de um novo website. Um portal mo-
derno que disponibilizará, de forma clara e objetiva, todas
as informações necessárias aos associados e prospects.  

Reforço nosso comprometimento em atender aos an-
seios de nossos associados e, na posição de Presidente
desta tradicional instituição, estou à disposição para
fazer o que estiver ao meu alcance. Meus sinceros agra-
decimentos aos conselheiros, colaboradores, patrocina-
dores, apoiadores, staff e associados. Desejo a todos um
excelente 2019! 

In March 2018 I was honored to name Chairman of
Britcham, an institution with over 100 years’ tradition
and many past successes that is now looking towards an
even more promising future. With support from a robust
Board of Directors, our strategies for success have now
been defined. The first months of my tenure have seen
the Chamber tightening its focus on our mission to de-
velop commercial ties, investment and services through
our advocacy and networking-oriented initiatives.

Despite Brazil’s current economic landscape, our
Chamber has continued to chart a steady course over the
past year, meeting its budget targets and achieving a rea-
sonable surplus. Our branches in Sao Paulo and Rio de
Janeiro held a number of events, and I would like to high-
light those organized by the Sector Committees, which

Britcham Brazil: strategy
and focus on members

Sergio Clark
Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Administrative Council
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Rio de Janeiro, RJ, 20030-002

Tel:  +55 21 2262 5926

akanhan@britcham.com.br

Britcham RJ
Rio de Janeiro 
Branch

Presidir a Britcham no Rio de Janeiro é extrema-
mente gratificante, em virtude da possibilidade única
que oferece de dialogar com tantos colegas e colabora-
dores, em prol do objetivo comum de estreitar os laços
comerciais que unem Brasil e Reino Unido. Esse papel
vem sendo desempenhado incessantemente pela nossa
instituição ao longo dos seus mais de cem anos de exis-
tência e, nesse ano que se passou, não foi diferente.

O ano de 2018 ficou marcado pela qualidade e va-
riedade temática dos eventos organizados pelas comis-
sões que integram a Britcham. De fato, foram diversos
“almoços-palestras” organizados com absoluto esmero,
que propiciaram a interação dos nossos associados com
especialistas sobre assuntos de suma relevância. Des-
taco, em especial, as reuniões que tiveram por objeto

as perspectivas para o desenvolvimento da
matriz energética brasileira, das quais par-
ticiparam notáveis autoridades governa-
mentais, como o Presidente da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), o Diretor Geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) e o Diretor da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE).

No cenário nacional, as reformas previ-
denciária e tributária estiveram no centro
da pauta política, e o que se constatou foi o
crescente consenso quanto ao caráter ur-
gente dessas medidas, cuja implementação
propiciará a retomada do crescimento eco-
nômico no Brasil.

A reforma fiscal é especialmente pre-
mente, pois, além de viabilizar o influxo de
investimentos estrangeiros no País, também
conferiria credibilidade ao pleito brasileiro
de adesão à Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Nesse aspecto, o Brasil vem recebendo o
apoio irrestrito do Reino Unido, que, inclu-
sive, se comprometeu a investir até 80 (oi-
tenta) milhões de libras no recém-lançado
“Programa de Trabalho com o Brasil sobre
Preços de Transferência”, que tem como
propósito a convergência das regras brasi-
leiras de transfer pricing àquelas praticadas
pela OCDE. Soma-se a esse panorama a imi-
nente concretização da saída do Reino
Unido da União Europeia (Brexit), que le-
vará à reestruturação da sua política ex-
terna e ao consequente fortalecimento das
suas relações econômicas e culturais com o
Brasil. Um claro exemplo dessa aproximação
foi o memorando de entendimento recen-

temente celebrado entre os países, com a finalidade de
reduzir as barreiras comerciais atualmente existentes,
intensificar a cooperação bilateral e fomentar o cresci-
mento mútuo das exportações.

Portanto, não há dúvidas de que os próximos anos
serão de profícua interação comercial entre Brasil e
Reino Unido, o que eleva a responsabilidade da Brit-
cham e apresenta um desafio que torna a nossa missão
institucional ainda mais prazerosa.

It has always been a great pleasure chairing Britcham
in Rio de Janeiro because it is a unique opportunity to in-
teract with so many colleagues and staff as we strive for
the common goal of building closer commercial ties be-
tween Brazil and the United Kingdom. Our institution has
been playing this role tirelessly since it first opened its
door over 100 years ago and last year was no different.

The year of 2018 was marked by the quality and theme
diversity of the events organized by our Britcham committees.

Foto: Divulgação

Gustavo Brigagão
Presidente / Chairman
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Filiais Britcham
Britcham Branches

Kenneth Cattley - Cattley Advogados
Demais Membros / Other Members

Comitê
Executivo 
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro 
Executive 
Committee

Vice-Presidente
Vice-President

André Gomes de Oliveira
Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados

Presidente
President

Gustavo Brigagão

Tesoureiro
Treasurer

Nicholas Burridge

HM Cônsul-Geral
HM Consul-General

Simon Wood

Some of these events included the very profession-
ally organized “lunch-lectures”, where our members
were able to mingle with specialists on a wide range of
major issues. It is particularly worth highlighting the
meetings that focused on analyzing the current perspec-
tive for the Brazilian energy matrix, which where at-
tended by distinguished governmental authorities, such
as the President of the National Petroleum Agency
(ANP), the General Director of the National Electric En-
ergy Agency (ANEEL) and the Director of the Energy Re-
search Company (EPE).

Here in Brazil, the Social Security and tax reforms
have taken center stage on the political landscape and
we have seen a growing consensus around the urgency
of these measures, whose adoption will help rekindle
economic growth in Brazil.

The fiscal reform is needed particularly urgently, be-
cause it will not only encourage foreign investment in
Brazil, it will also boost the credibility of Brazil’s request
to join the Organization for Economic Co-operation
(OECD). Indeed, Brazil’s request has been wholeheart-
edly supported by the United Kingdom, which has also
committed itself to invest up to 80 (eighty) million
pounds in the recently launched “Work Program with
Brazil regarding Transfer Pricing”, which is intended to
bring Brazilian transfer pricing rules into line with OECD
regulations. Additionally, the United Kingdom is on the
verge of withdrawing from the European Union (Brexit),
which means the UK will be restructuring its foreign pol-
icy and consequently strengthening its economic and
cultural ties with Brazil.  A clear example of this closer
relationship was the recent memorandum of under-
standing both countries recently signed to reduce cur-
rent trade barriers, intensify bilateral cooperation and
boost exports from both countries.

There is little doubt that trade is set to flourish be-
tween Brazil and the UK over the next several years, in-
creasing Britcham's responsibilities and posing the
welcome challenge of making our institutional mission
even more of a pleasure to pursue.
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Comitês Setoriais
Sectorial Committees  

Comitê de Energia Elétrica e Renováveis / 
Power & Renewables Committee

O recém criado PRC, atuando sincronizadamente com
o Comitê de Óleo & Gás e o Department of Investment &
Trade (DIT) do Governo Britânico, apoiará o desenvolvi-
mento dos setores de energia elétrica e renováveis no Bra-
sil e Reino Unido e, portanto, dos respectivos associados
Britcham, em um cenário de muitas oportunidades de ne-
gócios, facilitando a troca e junção de experiências e in-
teresses bilaterais na área de baixo carbono. Eventos de
tipos diversos, por exemplo, ‘cross-fire meetings’ e lunch-
talks, proporcionarão networking e melhor inteligência do
ambiente de negócios, especialmente nas áreas regulató-
ria e tecnológica. Ressalta-se que o governo britânico lan-
çará em 2019 um programa ambicioso no Brasil para
apoiar sua transição para energias de baixo carbono.

The recently created PRC, working hand in hand with
the Oil & Gas Committee and the British Government’s
Department of Investment & Trade (DIT) will support de-
velopment of the renewables and power sector in Brazil
and the UK, as well as respective Britcham members, in a

landscape that offers a wide range of business opportunities, helping to exchange experiences and support bilateral in-
terests in the low carbon area. A range of events, such as cross-fire meetings and lunch talks, which will provide greater
insight into the business environment, with particular emphasis on technology and regulatory issues. We also draw your
attention to the fact the British government will be launching an ambitious program in Brazil in 2019 to support its tran-
sition to low carbon energies.

Presidente/
President

Fabio Caldas 
LightSaber

Vice-Presidente/
Vice-President

Renato Cordeiro 
DIT RJ
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Comitê Legal, Tributário e Regulatório / 
Legal, Tax and Regulatory Committee

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

The committee’s aim is to drive debate on legal issues
of interest to Britcham members and increase integration
among members. Discussions take place during meetings,
breakfasts, lunches and seminars where current affairs

Presidente/
President

Paula Costa
Ulhôa Canto 
Advogados

Vice-Presidente/
Vice-President

Paula Abreu  
Associada Individual
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O principal objetivo do comitê, ano após ano, é incrementar a participação de re-
presentantes da indústria de petróleo e gás nas reuniões mensais, onde são tomadas
decisões sobre os temas que serão tratados na agenda anual, sejam em debates in-
ternos, estudos ou eventos promovidos pelo Comitê. E, com a entrada de novas em-
presas no mercado brasileiro, a oportunidade de trazer novos membros e ampliar a
visibilidade dos principais temas, com novas perspectivas, é sempre muito importante
no cenário de crescimento que a indústria prevê no país nos próximos anos. A relação
Brasil – Reino Unido e uma troca maior de informações e conhecimento, só tem a
agregar, tanto do ponto de vista técnico quanto regulatório.  Fomentar esta relação
é parte integrante do objetivo do Comitê. 

Each year, the committee’s main goal is to increase the number of oil and gas in-
dustry representatives attending our monthly meetings, where the Committee de-
cides what issues to address on its annual agenda through either internal debates,
studies or events sponsored by the Committee. As new companies arrive on the
Brazilian market, there is an opportunity to attract new members and increase visi-
bility of the most important issues, bringing in fresh perspectives. This is increasingly
important given the industry’s forecast outlook for growth in Brazil over the next sev-
eral years. The relationship between Brazil and the UK will add value to this process
from both a technical and regulatory standpoint.  One of the Committee’s objectives
is to support further development of this relationship. 

15

Comitê de Seguros e Resseguros  / 
Insurance and Reinsurance Committee

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

The committee’s aim is promoting the culture of insurance and other topics re-
lated to reinsurance and risk management.  We plan to hold an annual event with a
theme that is relevant to the British and Brazilian community and of interest to
Britcham associates, with speakers selected by committee members by mutual agree-
ment. It will also support other events which strive to promote different segments
of the economy. We hope to attract new associates to the Chamber, playing the im-
portant role of promoting, supporting and developing the culture of insurance and
reinsurance.

Presidente/
President

Fernando Coelho 
JLT Brasil
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Britcham Branches

Comitê de Óleo & Gas /
Oil & Gas Committee

Presidente/
President

Bruno Marcondes  
KPMG Auditores
Independentes
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and events of relevance to the British and Brazilian business communities are debated. These events are also networking
opportunities for people focusing specifically on legal matters in various areas of the law, increasing the value of any con-
tacts that are made and helping attendees increase their understanding of the issues discussed. All issues are addressed
on an integrated basis with the other committees to provide a wider-ranging and more complete discussion of the issues
involved.
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Rua Ferreira de Araújo, 741, 1º andar, 
São Paulo, SP, 05428-002

Tel: +55 11 3819-0265

fsoares@britcham.com.br

Britcham SP
São Paulo 
Branch

Rodrigo Correia da Silva
Presidente / President

É com prazer que mais uma vez registro algumas pa-
lavras na edição 2018/2019 do Revista da Câmara Bri-
tânica. Liderar as atividades da Britcham em São Paulo
tem sido cada vez mais desafiador e prazeroso, princi-
palmente por se tratar de uma entidade com mais de
100 anos e que a cada dia nos faz sentir com ar de ino-
vação, uma verdadeira startup. Claro que isso não seria
possível sem o empenho e dedicação dos presidentes e
membros dos comitês temáticos da filial que atual-
mente cobrem as áreas de “Capital Humano”, “Comér-
cio e Investimentos Internacionais”, “Legal, Tributário &
Regulatório” e “Meio Ambiente”, criando oportunidades

para nossos associados e gerando
conteúdo difundido não só nas reu-
niões e eventos, mas também nos ca-
nais de comunicação que a Britcham
dispõe e que busca atualizar para
manter um diálogo constante com
seus membros e parceiros. E vamos
adiante! Para 2019 teremos o prazer
de sediar mais eventos do GBBC –
Great British Business Club (o clube de
negócios britânicos no Brasil), bem
como auxiliar cada vez mais as empre-
sas a expandirem o seu potencial, es-
clarecendo duvidas e criando
oportunidades de debates e networ-
king através do Business Support
Group (BSG). Continuaremos a cum-
prir a nossa missão em São Paulo de
forma alinhada às iniciativas do Con-
selho de Administração para propor-
cionar um ambiente cada vez mais
favorável aos negócios dos nossos as-
sociados. Junte-se a nós!

It is once again my pleasure to say
a few words in the 2018/2019 edition
of the British Chamber’s Magazine.
Leading Britcham’s activities in Sao
Paulo has been quite challenging but
very enjoyable, particularly as the or-
ganization has passed its centenary
but remains focused on innovation,
operating like a true start-up. Obvi-
ously, none of this would be possible
without the effort and dedication of
the chairs and members of the
branch’s various committees, which
currently cover areas such as “Human
Capital”, “International Trade and In-

vestment”, “Legal, Tax & and Regulatory” and the “En-
vironment”, creating opportunities for our members
and producing content that is distributed at our events
and meetings and over Britcham’s communication chan-
nels, which are always being updated to ensure we
maintain an ongoing dialog with all our members and
partners. And now we look forward to next year! In
2019, we will have the pleasure of hosting more GBBC
– Great British Business Club events and we also intend
to launch our Business Support Group (BSG), which will
offer even more assistance to companies that are look-
ing to expand. BSG will also respond to queries and cre-
ate discussion and networking opportunities. We will
continue pursuing our mission in Sao Paulo in line with
the Administrative Council’ guidance, building an in-
creasingly positive business environment for our mem-
bers. Come join us!

Foto: Fábio Ricardo Rizzato
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Filiais Britcham
Britcham Branches

Demais Membros / Other Members

Eduardo Henry
Henry Advogados Associados

Richard D. Stevens OBE 

Comitê Executivo São Paulo
São Paulo Executive Committee

HM Cônsul-Geral
HM Consul-General

Joanna Crellin

Presidente
President

Rodrigo Correia da Silva
Correia da Silva Advogados

Comitês Setoriais
Sectorial Committees

Comitê de Capital Humano / 
Human Capital Committee

O Comitê de Capital Humano tem por objetivo discutir temas relacionados ao tra-
balho e pessoas no mundo empresarial, abrangendo temas como inovação, tecnolo-
gia, diversidade, liderança, educação, competências, treinamento e desenvolvimento,
entre outros que compõem aspectos relevantes da gestão de pessoas e negócios.
Nosso foco é fomentar a discussão e o compartilhamento de melhores práticas entre
Brasil e Reino Unido, combinando experiências expressivas de empresas com conhe-
cimentos consistentes provindos de pesquisas no meio acadêmico e corporativo.   

Em 2019, o comitê ampliará sua atuação, buscando atrair novos membros que
tenham interesse em envolverem-se na discussão de temas pertinentes e na organi-
zação de eventos em seus diferentes formatos (reuniões periódicas, seminários e
cafés da manhã). 

The Human Capital Committee focuses on discussing work and people-related
themes in a business context, looking at issues such as innovation, technology, diver-
sity, leadership, education, skills, training and development, as well as others that
play a significant role in people and business management.  We are focused on driving
debate and sharing best practices between Brazil and the UK, combining companies’
long-standing experience with the robust insights produced by academic and corpo-
rate surveys.  

The committee will expand its remit in 2019 to attract new members who want
to be a part of the debate discussing relevant issues and it will be organizing a variety
of events in different formats (periodic meetings, seminars and breakfasts).

Presidente/
President

Ana Paula 
Vitelli Morgado   
The University 
of Manchester
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O Comitê Legal e Regulatório congrega profissionais
da área jurídica das empresas e dos escritórios associados
que atuam nos mais variados ramos do direito, tendo
como objetivo promover a integração de seus membros
por meio da realização de reuniões mensais, cafés da
manhã, workshops e seminários, além de mantê-los sem-
pre atualizados sobre os temas atuais do mundo jurídico.

As reuniões contam com presença assídua de diversos
membros e os temas discutidos são bastante atuais e di-
versificados, o que permite aos associados ampliar seus
conhecimentos para além de sua área de atuação.

The Legal and Regulatory Committee is a venue for
legal professionals from member companies and law firms
who work in a very wide variety of legal practices. The
Committee is a platform for members to build closer ties
through monthly meetings, breakfasts, workshops and
seminars and keeps members abreast of current issues in
the legal world.

Meetings are frequented assiduously by many of our
members where they discuss a wide range of currently
relevant topics, giving members a window onto matters
in areas outside their day-to-day practice.

O Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais
tem o objetivo ambicioso de se solidificar como o centro
de referência, informações e debates para assuntos de co-
mércio e investimentos internacionais, sempre profundos,
mas objetivos, e envolvendo os melhores especialistas da
área, inclusive levando os temas e demandas mais rele-
vantes para que sejam tratados diretamente pelos órgãos
competentes no governo. Busca-se, assim, influenciar e
auxiliar o desenvolvimento do comércio brasileiro, bem
como da cooperação, relações comerciais e investimentos
entre Brasil e Reino Unido. Além disso, o Comitê pretende
servir como plataforma de networking para os seus mem-
bros, associados e público externo.

The International Trade and Investments Committee
has the ambitious aim of establishing itself as a centre of
reference, information and debate for deep but objective
matters on international investment and trade, involving
the leading experts in the field. It will also present the
leading issues and demands to be directly addressed by
the respective government agencies. It is therefore seek-

ing to influence and assist the development of Brazilian trade in addition to cooperation, trade relations and investments
between Brazil and the UK. Moreover, the Committee intends to provide a networking platform for its members, asso-
ciates and external public.
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Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais  / 
International Trade and Investments Committee

Presidente/
President

Carolina Ures 
Sidera Consult

Vice-Presidente/
Vice-President

Thomas Fesl  
KPMG Auditores
Independentes
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Comitê Legal, Tributário e Regulatório /
Legal, Tax and Regulatory Committee

Presidente/
President

Luiz Guilherme 
Primos  
Primos e Primos 
Advogados

Vice-Presidente/
Vice-President

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

Os eventos são uma excelente oportunidade de networking, pois os associados e
demais representantes dos setores privado e não governamental podem interagir e
trocar experiências nas reuniões que, muitas vezes, também contam com participação
de representantes do setor público, o que fomenta o contato e debate com visões di-
ferentes. Para 2019 focaremos, dentre outras coisas, nos desafios da Agenda Ambien-
tal para os próximos anos e o importante papel da iniciativa privada, as atualidades
sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e as pretendidas mudanças no licen-
ciamento ambiental.  

Given the multidisciplinary characteristics of environmental issues, the Commit-
tee’s main goal is to generate debate and help exchange experience about current en-
vironmental trends of interest to a very varied group - companies, lawyers, financial
institutions, non-governmental organizations and environmental consultants. No less
importantly, the Committee also aims to support ongoing development of sustainable
business between the UK and Brazil.

Its events are an excellent networking opportunity, where members and other pri-
vate sector and non-governmental organization representatives can interact and ex-

change experiences at meetings that are often attended by public sector officials, encouraging interactions with different
points of view. In 2019, among other issues we will be focusing on the challenges facing the Environmental Agenda over
the next several years, the important role the private sector has to play, the latest news on managing contaminated areas
and planned changes in environmental licensing.      

Filiais Britcham
Britcham Branches

Comitê de Meio Ambiente / 
Environment Committee

Presidente/
President

Bianca Signorini 
Antacli  
TozziniFreire 
Advogados
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Com mais de 100 anos de atuação no Brasil e cada vez
mais focada na missão de ser uma Câmara ativa e eficaz
no que se refere à geração de benefícios aos seus mem-
bros, a Britcham mantém-se empenhada na busca de
novos e na manutenção de seus tradicionais associados.
Aliás, não tratam-se apenas de associados, mas também
e principalmente de grandes parceiros.

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

Desta forma, a Britcham proporciona um ambiente
único e exclusivo para desenvolvimento de relaciona-
mento e negócios, uma vez que os associados podem en-
contrar em um só lugar eventos para networking
(almoços, cafés da manhã, jantares,seminários, recepções
a missões comerciais de/para o Reino Unido); oportuni-
dades de negócios através do recém lançado Clube de Ne-
gócios Britânicos no Brasil (GBBC – Great British Business
Club); descontos em produtos e serviços oferecidos por
outros associados; comitês e grupos de discussão seto-
riais; entre outras atividades que são desenvolvidas ao
longo do ano, propiciando aos associados agregação de
valor institucional e comercial.

Britcham has been a fixture in Brazil for over 100 years
and is now, more than ever, focused on being an active
and effective source of support for its members; in parallel,
the Chamber is continuing its efforts to attract new and
retain current members. In fact, our members are our
biggest partners.

Companies of all sizes and from many industries that
have shown an interest in doing business and building re-
lationships with the Brazil-UK business community have
been invited to become British Chamber members, help-
ing strengthen their networks at the many events our in-
dustry committees organize to address a wide range of
issues.

In doing so, Britcham has created a unique and exclu-
sive environment that nurtures business and other rela-
tionships. Britcham is a one-stop-shop for networking
events (breakfasts, lunches, dinners, seminars, receptions
and trade missions to and from the UK); business oppor-
tunities, through the recently launched GBBC – Great
British Business Club; discounts on goods and services of-
fered by other members; industry-specific discussion
groups and committees; and organizes many other activ-
ities throughout the year, generating institutional and
business value for all our members.

Associação |  Membership

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

Vantagens e Benefícios Advantages & Benefits

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

• Fórum para incremento do
relacionamento, comércio bilateral,
investimentos e serviços;

• Mecanismos para o debate de questões
setoriais;

• Auxílio a empresas britânicas e brasileiras
na busca por parceiros certos em ambos
os lados do Atlântico;

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

• We offer a forum for building
relationships, bilateral trade, investments
and services;

• Britcham offers mechanisms to debate
industry issues;

• We assist companies in the UK and Brazil
find the right partners on both sides of
the Atlantic;
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Associação
Membership

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

• Associação nacional, independente da
localização de sua empresa;

• Participação em eventos fechados e
exclusivos com CEOs e VIPs do Brasil e
Reino Unido;

• Oferta e acesso a produtos e serviços com
condições diferenciadas (Member to
Member).

• Publicação de notícias, artigos e
entrevistas;

• Participação nos Comitês Setoriais.

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

• Brazil-wide membership, regardless of the
location of your activities;

• Closed-door and exclusive meetings with
UK and Brazilian CEOs/VIPS;

• Offer and access to products and services
on preferential terms (Member to
Member).

• Publication of news, articles and
interviews; 

• Participation in various Sectorial
Committees; 
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Empresa de consultoria estratégica fundada em
2012, por executiva anglo-brasileira com ampla

experiência em projetos multi-jurisdicionais;  Due
Diligence;  rastreamento de ativos; inteligência

sobre concorrência; KYC; e compliance. Registrada
também na Inglaterra e País de Gales, a empresa
assessora clientes como escritórios de advocacia,

bancos de investimento e multinacionais no Brasil
e na América Latina em processos de M&A,

investimentos, joint ventures e contratação de
fornecedores/distribuidores, dentre outros.

Aratus Advisory
www.aratusadvisory.com

Novos associados da Britcham Brasil
Britcham Brasil new members

Fundada em 2004, a CDS CONSULTORIA é uma
empresa especializada em inspeções navais, em

inspeções de helideques e em consultoria em
normas e procedimentos da Marinha aplicáveis a

plataformas e embarcações de apoio offshore e
seus helideques. A finalidade das inspeções é

verificar e reportar não-conformidades com as
normas marítimas brasileiras (NORMAMs). A CDS

também realiza serviços de homologação de
EPTAs Cat. M (VHF Aeronáutico).

CDS Consultoria Naval e Offshore Ltda.
www.cdsconsultoria.com.br

Serviços especializados de tradução
simultânea, com ampla experiência em

diversas áreas de atuação e em diferentes
situações: reuniões, conferências,

treinamentos, palestras, transmissões pela
TV ou internet, visitas a fábricas, etc. Em

pequenas reuniões de negócios, a tradução
simultânea é uma excelente ferramenta para

agilizar a comunicação, otimizando o
precioso tempo dos empresários. Neste caso,

um equipamento portátil discreto ajuda a
tornar o serviço mais eficiente, garantindo

diálogos fluidos e ininterruptos. Atendimento
personalizado, sigilo, pontualidade e,

sempre, grande expertise no ramo.

Flávia Fusaro Tradução Simultânea
www.flaviafusaro.com

Strategic Business Intelligence Consultancy
established in 2012 by an Anglo-Brazilian
executive with experience in Cross Border
Transactions, Due Diligence, Asset Tracing,
Competitor Intelligence, KYC and compliance.
Registered also in England and Wales, Aratus
assists clients such as Law firms, investment
banks and multinationals in Brazil and wider
Latam in M&A transactions, investments,
joint ventures and the screening of partners
and suppliers, amongst others.

CDS CONSULTORIA, established in 2004, is a
company specialized in marine inspections,
helideck inspections and consulting services on
Norms, regulations and procedures applicable to
platforms and offshore support vessels and their
helidecks. The purpose of those inspections is to
verify and report non-conformities with the
Brazilian maritime regulations (NORMAMs). CDS
CONSULTORIA also performs services related to
certification of EPTA Category M (Aviation VHF).

Specialised simultaneous interpreting
services, broad experience in several areas,
enabling communication in different
settings: business meetings, trainings,
conferences, shop floor visits, press
conferences, conference calls, TV or
internet webcasts, and more. In small
business meetings, simultaneous
interpreting is an excellent tool to enable
communication, optimising executives’
valuable time. A portable equipment helps
turning services even more efficient,
ensuring seamlessly conversations.
Customised support, confidentiality,
punctuality and always great expertise.
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GM Venture is a management and
consulting company established in 2006
and based in São Paulo. We are
responsible for the general and cash
management of subsidiaries in Brazil,
offering excellence in service and
enabling a complete control of local
operations. We act as interim managers
on behalf of foreign companies in Brazil,
with a special focus on: day-to-day
activities (company / branch
management and financial/accounting
management) and extraordinary
activities (M&A, market penetration).
We take care of all financial and
administrative tasks by offering general
management and CFO activities in
outsourcing. As a single point of contact
for the foreign top management, we
enable gains in efficiency and create
value while minimising risks.
International operators can, this way,
concentrate in their core businesses.

GM Venture
www.gmventure.com.br

Founded in 2016 by six partners who
have been working together for over
15 years, Graça Couto, Sequerra,
Levitinas, Bicudo, Leal & Abby
Advogados has offices in Rio de Janeiro
and São Paulo. The Firm’s main
practice areas include Arbitration and
Litigation (Marcelo Levitinas and
Alexandre Abby); Corporate and M&A
(Natalie Sequerra); Environment (Oscar
Graça Couto and Guilherme J. S. Leal);
and Real Estate and Urban Law (Pedro
Bicudo). With an impressive track-
record in complex and high-profile
legal matters, combined with the
academic excellence of its team, the
Firm is in an ideal position to provide
top-level strategic and effective advice
to its clients.

Graça Couto, Sequerra, Levitinas,
Bicudo, Leal & Abby
Advogados
www.gcouto.com.br

A GM Venture é uma empresa de
consultoria e gestão estabelecida em
2006 com sede em São Paulo. Somos

responsáveis pela administração
geral e financeira de subsidiárias no

Brasil, oferecendo excelência em
atendimento e possibilitando um
controle completo das operações

locais. Atuamos como gerentes
interinos em nome de empresas

estrangeiras no Brasil com foco
especial em: atividades do dia a dia
(gerenciamento de empresa/filial e

gestão financeira/contábil) e atividades
extraordinárias (M&A, penetração no

mercado). Como um único ponto 
de contato para o management

estrangeiro, possibilitamos ganhos 
de eficiência e criação de valor,

minimizando os riscos. Os operadores
internacionais podem, assim,

concentrar-se nas atividades “core”.

Fundado em 2016 por seis sócios
que trabalham juntos há mais de 15

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

Advogados tem escritórios no Rio
de Janeiro e São Paulo e atua,
principalmente, nas áreas de

Direito Ambiental (Oscar Graça
Couto e Guilherme J. S. Leal);

Arbitragem e Contencioso (Marcelo
Levitinas e Alexandre Abby);

Imobiliário e Urbanístico (Pedro
Bicudo); e Societário e M&A

(Natalie Sequerra). O escritório
trabalha em parceria com seus
clientes, aliando experiência e

conhecimento especializado
para assessorá-los de forma 

útil e estratégica.
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A LightSaber baseia seus serviços na longa
experiência, inclusive internacional, de seu

sócio-fundador em gestão e riscos não-
técnicos, englobando estratégia, desenho

de processos e organizacional, ética
corporativa, gestão da reputação, mais

especificamente issues, crises e relações
institucionais, sustentabilidade e

responsabilidade social corporativa.

LightSaber 
Consultoria Empresarial

Somos uma empresa especializada em
produção de eventos, atuando no seu

planejamento e gerenciamento. Oferecemos
soluções inovadoras e diferenciadas para os

nossos clientes, pois sabemos que cada evento
é único e apresenta seus próprios desafios e

oportunidades. Trabalhamos com uma equipe
qualificada e especializada, adequada a cada

projeto. Nossa política é sermos mais que
parceiros, cuidando de todos os detalhes em

todas as fases do projeto para que o seu
evento seja o nosso sucesso!

MLZ Eventos
www.mlzeventos.com.br

Firma de advocacia altamente recomendada
por muitas empresas no mundo, bem como

pelos maiores escritórios de advocacia,
sendo reconhecida pela qualidade do seu
trabalho. Constituída em 2008, tem como

objetivo prestar exclusivamente os serviços
de procurador para empresas estrangeiras e

representação legal para suas subsidiárias
brasileiras. Nós acreditamos que o serviço de
representação prestado pelo nosso escritório
é único e não se encontra paralelo no Brasil.
Oferecemos aos nossos clientes as garantias

necessárias para que eles não experimentem
os desafios e dificuldades que outros

empreendedores enfrentaram.

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

LightSaber bases its business services on
the long term, international experience of
its founding partner in management and
non-tecnical risks, including strategy,
process and organizational design,
corporate ethics, reputation management,
more specifically issues, crisis and
institutional relations, sustainability 
and corporate social responsibility.      

We are an events production company
specialised in planning and managing
live events. We offer innovative, tailor-
made solutions to our clients as we
know that each event is unique and
presents its own challenges and
opportunities. We work with a qualified
team of specialists able to meet the
needs of each project as they arise,
taking care of all the details at each
stage of the project to ensure a
seamless and stress-free event.

Brazilian Law Firm highly recommended by
many companies as well as the biggest law
firms, having an outstanding reputation for
the quality of its work. The firm was
established in 2008 and it is exclusively
focused on providing attorney-in-fact
services for foreign companies and
management services before their
Brazilian subsidiaries. We believe that the
legal representation services rendered by
our firm are unique and second to none in
Brazil. We offer to our clients the essential
reliability and experience to avoid
challenges and difficulties that other
endeavors have faced.
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Companhia de mineração e
exploração de ouro que atua no

estado do Pará, no Norte do
Brasil. Suas principais operações

são as minas de ouro Palito,
São Chico e Coringa.
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Novos Associados
New Members

• Abel da Silva Leitão
• Fabio Ferraz Marques
• Jonathan Ling Rogers

• Marcelo Nascimento Reis
• Paula Santos de Abreu
• Rafael Mitchell

Associados Individuais / Individual Members

O Grupo Moneycorp recentemente adquiriu
uma participação significativa da Novo

Mundo Corretora de Câmbio SA e encontra-
se em processo junto ao Banco Central do

Brasil para adquirir o controle acionário e a
licença de “Banco de Câmbio”. Isso permitirá

ao grupo oferecer um leque ainda mais
completo de serviços de câmbio e soluções

de pagamento internacional, além de
melhores taxas e maior agilidade em seus

serviços. A Moneycorp é uma das empresas
de câmbio de mais rápido crescimento no

Reino Unido e está no mercado há mais de
35 anos, fornecendo serviços de câmbio e

pagamentos internacionais para pessoas
físicas e jurídicas ao redor do mundo.

O grupo também conta o 
Moneycorp Bank, em Gibraltar.

Novo Mundo Corretora de Câmbio 
www.novomundocc.com.br 

Fundada em 1994, a empresa tem foco
no outsourcing contábil; fiscal; folha de

pagamento; financeiro; controladoria;
controles internos; e etc. Voltada para o

atendimento de empresas multinacionais
que possuem operação no Brasil.

Ravelli Serviços Contábeis

Serabi Mineração Ltda.
www.serabigold.com 

Gold exploration and production company
involved in the evaluation and development
of gold deposits in Brazil. The company’s
primary interests are its 100% owned Palito
Mining Complex and the recently acquired
Coringa Gold Project both located in the
Tapajos region of northern Brazil.

The Moneycorp Group has recently
acquired a significant interest in Novo
Mundo Corretora de Cambio SA and is in
process with the Central Bank of Brazil to
acquire a controlling stake and an
"Exchange Bank” licence. This will allow the
group to offer an even more comprehensive
range of foreign exchange services and
international payment solutions, as well as
better rates and greater agility in its
services. Moneycorp is one of the fastest
growing exchange companies in the UK and
has been in the market for more than 35
years, providing currency exchange and
international payments services to
individuals and corporations around
the world. The group also owns the
Moneycorp Bank, in Gibraltar.

Founded in 1994, company is focused
to provide outsourcing services of
accounting, fiscal, payroll, treasury,
management reports, compliance
polices activities for foreign companies
with subsidiaries in Brazil.
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Garcia & Keener Advogados
www.garciakeener.com.br

Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

Henry Advogados Associados

Loeser, Blanchet e Hadad Advogados
www.lbhlaw.com.br

Lessa Bastos Advogados
www.lessabastos.com.br

Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados
www.cbsg.com.br

Cattley Advogados

CMS Cameron McKenna
www.cms.law

Correia da Silva Advogados
www.correiadasilva.com.br

Kasznar Leonardos Advogados
www.kasznarleonardos.com

Demarest Advogados
www.demarest.com.br

Gaia Silva Gaede Advogados
www.gsga.com.br

Advocacia / 
Law

Machado Meyer Advogados
www.machadomeyer.com.br

Montgomery Sociedade de Advogados 
www.montgomery.adv.br

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

www.gcouto.com.br

Britain Brasil 2018/2019

BritainBrasil2018-2019_3_Layout 1  15/01/2019  14:06  Page 26



27

      

Primos e Primos Advogados
www.primoseprimos.com.br

Técio Lins e Silva, Ilídio Moura 
& Advogados Associados

www.linsesilva.adv.br

TozziniFreire Advogados
www.tozzinifreire.com.br

Ulhôa Canto Advogados
www.ulhoacanto.com.br

HSBC Brasil S/A. - Banco de Investimento

Novo Mundo Corretora de Câmbio
www.novomundocc.com.br

Bancos e Serviços Financeiros / 
Banking

Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

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

Boxer do Brasil Ltda.
www.boxernet.net 

Diageo Brasil Ltda.
www.diageo.com 

Alimentos & Bebidas / 
Food & Beverages

Centro dos Estudantes UBEN - CEU
www.uben.org.br  

Associação de Estudantes / 
Students Association

Pinheiro Neto Advogados
www.pinheironeto.com.br

Nabas International Lawyers
www.nabaslegal.com

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

Unilever Brasil Ltda.
www.unilever.com.br

Bens de Consumo / 
Consumer Goods
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Altmann S/A Importação e Comércio 
www.altmann.com.br

TRADIMPEX Importação Exportação Ltda.
www.tradimpex.com.br

Comércio Exterior / 
International Trade

DS Language Consultants
www.dslc.com.br

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

www.stpauls.br

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

www.britishschool.g12.br

PowerTalk Brazil
www.powertalk.com.br

Engenharia /
Engineering

GKN do Brasil Ltda.
www.gkndriveline.com

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

Draxos Consultoria e Gestão Ambiental
www.draxos.com

Consultoria Ambiental /
Environmental Consultancy

Educação e Treinamento /
Education and Training

Associação Conselho Britânico
www.britishcouncil.org.br Embalagens Plásticas /

Plastic Packaging

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

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

The University of Manchester 
www.manchesterbusinessschool.com.br 

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

Britain Brasil 2018/2019
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

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

Etanol, Petróleo & Gás /
Ethanol, Oil & Gas

Aker Solutions do Brasil Ltda.
www.akersolutions.com

BP Biocombustíveis
www.bp.com.br

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

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

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

SyEnergy Consulting & Representation Limited
www.syenergy.co.uk 

Subsea 7 do Brasil
www.subsea7.com

MLZ Eventos
www.mlzeventos.com.br

Eventos /
Events

Mineração /
Mining & Metals

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

Serabi Mineração S/A
www.serabigold.com

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

Recursos Humanos /
Human Resources

Economist Intelligence Unit
www.eiu.com

Publicações e Análises / 
Publications & Analysis

CDS Consultoria Naval e Offshore
www.cdsconsultoria.com.br

British Airways
www.ba.com

Linhas Aéreas /
Airlines
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AstraZeneca do Brasil Ltda.
www.astrazeneca.com.br

Mesclar - Administração de Pacientes Domiciliares
www.mesclar.net

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

Interim Home Care
www.interimhomecare.com.br

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

Saúde & Farmácia /
Health & Pharmaceutical

Aratus Advisory
www.aratusadvisory.com

Segurança /
Security

G4S
www.br.g4s.com

Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda.
www.grupoaerotech.com

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

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

Seguros e Resseguros /
Insurance & Reinsurance

Serviços Profissionais /
Professional Services

Adail Costa Assessoria Contábil
www.adailcosta.com

Astoria Capital Partners Ltda.
www.astoriacp.com 

CBVAT 
www.cbvatbrasil.com 

BDO RCS Auditores Independentes
Sociedade Simples

www.bdobrazil.com.br

ASK Accountants & Consultancy
www.askconsultancy.co.uk

Britain Brasil 2018/2019
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

Control Risks do Brasil Ltda.
www.controlrisks.com

KPMG Auditores Independentes
www.kpmg.com.br

PwC Brasil - PricewaterhouseCoopers
www.pwc.com.br 

Datamark Ltda.
www.datamark.com.br

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

Helenium Services Ltd.
www.helenserv.com

Ravelli Serviços Contábeis

Sannam S4 Consultoria em Negócios Ltda.
www.sannams4.com 

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

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

Prise Consultoria em Gestão
www.prise.com.br

GM Venture Empreendimentos e Participações Ltda.
www.gmventure.com.br

LightSaber
Consultoria Empresarial 

Tabaco /
Tobacco

Souza Cruz LTDA
www.souzacruz.com.br

Bruno Barasch Informática
www.brunob.com.br

Micro Focus
www.microfocus.com.br

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

Tecnologia da Informação - TI / 
I nformation Technology - IT

Telecomunicações /
Telecommunications

BT
www.bt.com/brasil
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Fastrad Traduções Ltda.
www.fastrad.com.br 

Traduções e Interpretações / 
Translation & Language Services

Flávia Fusaro - Tradução Simultânea
www.flaviafusaro.com.br

Britain Brasil 2018/2019
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• Abel da Silva Leitão

• Aldo Antonio Castelli

• Aloísio Moisés Andrade

• Arthur Achiles de Souza Correa

• Carlos Alberto Lenz Cesar Protasio

• Christopher J. O. Freeman

• David John Richardson

• Fabio Ferraz Marques

• Felipe Valente Maluly

• Jean Noel Hardy

• Joanna (Jo) Crellin

• Jonathan Ling Rogers

• Luiz Eduardo Arena Alvarez

• Marcelo Nascimento Reis

• Marcelo Sclebin Santin

• Maria Izabel Luongo Araujo

• Matthew Paul Evans

• Newton F. G. Freire

• Paula Santos de Abreu

• Paulo Roberio Tavora Pinho

• Phillip Krinker

• Rafael Mitchell

• Renata Ramalhosa

• Richard David Taylor

• Rodrigo Bastos Leite

• Ruy Jorge Frayha

• Simon Wood

• Vijay Rangarajan

• Volkhart Hanewald

• William Joseph Ballantyne

• Wlamir Chagas Martins
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Trajetória da Cultura Inglesa 
traduz a sua qualidade de ensino 
e gestão inovadora
Em 2018, foram realizados importan-
tes investimentos para consolidar a
excelência acadêmica e a experiência
de aprendizado. A instituição tornou-
se a primeira escola de idiomas no
país a fechar uma parceria com o Goo-
gle para a utilização da plataforma
Google for Education. A iniciativa vai

aprimorar a colaboração entre profes-
sor e aluno por meio de aplicativos ex-
clusivos. O período foi marcado
também pelo lançamento do Cultura
Inglesa High School, um programa de
dupla certificação do ensino médio.
Outra novidade foi a incorporação das
unidades Cultura Inglesa de Salvador.
Crescimento e perspectivas positivas
são as palavras de ordem para 2019.

Cultura Inglesa's growth reflects its
teaching quality and innovative
management 
The institution made several signifi-
cant investments in 2018 to consoli-

date academic excellence and the
learning experience. The institution
became Brazil's first language school
to partner with Google to use the
Google for Education platform. The
initiative involves using exclusive
apps to improve teacher-student col-
laboration. Additionally, the institu-
tion unveiled Cultura Inglesa High
School, a dual certification high
school program. Cultura Inglesa also
opened units in Salvador during the
year. Growth and a positive outlook
are the watchwords for 2019.
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Foco nos
Associados Britcham
Focus on Britcham Members

Associação
Cultura 
Inglesa - SP 

www.culturainglesasp.com.br  

AstraZeneca em 2018: 
compromisso social e com a
inovação em Saúde no Brasil
Em 2018, a AstraZeneca anunciou
uma série de ações como parte do
Ano Brasil-Reino Unido de Ciência e
Inovação 2018/2019, iniciativa lide-
rada pelos governos dos dois países
para desenvolvimento de projetos
em saúde e ciências da vida. Uma
das ações é a parceria entre Astra-
Zeneca e Sociedade Beneficente Is-
raelita Brasileira Albert Einstein,
parte do projeto global de inovação

iDream Hubs, que estabelecerá cen-
tros de colaboração em pesquisa e
desenvolvimento focados em doen-
ças cardiovasculares, renais e meta-
bólicas. O compromisso com
desenvolvimento social também ga-
nhou espaço, com lançamento de
mais uma etapa do Programa Ado-
lescente Saudável, que educa jovens
de comunidades vulneráveis de São
Paulo sobre a prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis.

AstraZeneca in 2018: 
commitment to social issues and
Health innovation in Brazil 
In 2018, AstraZeneca announced a
series of actions as part of the
Brazil-UK Science and Innovation

Year 2018/2019, an initiative being
led by both countries to developed
life science and health projects. One
initiative is a partnership between
AstraZeneca and the Albert Einstein
Jewish-Brazilian Charitable Associa-
tion, part of the global iDream Hubs
project, which will set up centers
for collaboration on research and
development focusing on cardiovas-
cular, renal and metabolic diseases.
There were also efforts to increase
the focus on social development,
with the launch of a further phase
in the Healthy Adolescent Program,
which educates youngsters in Sao
Paulo’s vulnerable communities
about preventing chronic non-com-
municable diseases.

AstraZeneca
do Brasil
Ltda.

www.astrazeneca.com.br
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Em 2018, a BT expandiu suas ofertas
de conectividade para clientes
globais com novas parcerias
A BT lançou o serviço Cloud Connect
na América do Sul com os parceiros
IBM Cloud e AWS. A BT também
anunciou o BT Connect Cisco SD-
WAN, um serviço global que ajuda os
clientes a equilibrar desempenho e
custo. Com o objetivo de atender
seus clientes em um ambiente ao
vivo e interativo, em Março a BT

abriu o Centro de Experiência do
Cliente em São Paulo, o primeiro da
América Latina. Em 2019, Philip
Jansen se juntará à empresa como
seu próximo CEO. A BT está focada
em capacitar clientes, empresas e
funcionários para uma
transformação digital.

In 2018, BT expanded its
connectivity offerings for global
customers with new partnerships
BT launched Cloud Connect service
in South America with the partners
IBM Cloud and AWS. BT also

announced BT Connect Cisco SD-
WAN, a global service to help
customers balance performance and
cost. Aiming to support the
customers with a live interactive
environment, in March BT opened a
Customer Experience Center in São
Paulo, the first in Latin America. In
2019, Philip Jansen will join the
company as its next CEO. BT is
focused on empowering customers,
businesses and employees toward a
digital transformation. 

BT

www.bt.com/brasil 

Demarest Advogados é o ganhador
do prêmio "Brazil Client Service Law
Firm of the Year"
Chambers Latin America Awards é
uma das mais prestigiadas
premiações do mercado jurídico e na
categoria Brasil, Demarest
Advogados recebeu o prêmio "Brazil
Client Service Law Firm of the Year",
que reflete a proeminência e

conquistas dos escritórios pelo
trabalho desenvolvido nos últimos 12
meses, focando em excelência no
trabalho, crescimento estratégico e
primor no atendimento ao cliente.
Esta importante conquista coroa os
70 anos de atuação do escritório,
celebrados em 2018.

Demarest Advogados has won the
"Brazil Client Service Law Firm of the
Year” award
Chambers Latin America Awards is
one of the legal industry’s most

prestigious awards and Demarest
Advogados has won the "Brazil Client
Service Law Firm of the Year” award
in the Brazil category, given its
prominent role on the market and
the firm’s achievements over the
past 12 month, particularly its high
standard of work, strategic growth
and customer service excellence. This
major achievement crowns the firm’s
70th anniversary, which it celebrated
in 2018.

Demarest
Advogados

www.demarest.com.br 

Domingues e Pinho Contadores 
lança guia para investidor 
estrangeiro no Brasil
A publicação, em inglês, traz
informações sobre o cenário fiscal e
tributário brasileiro, decifrando para

o investidor estrangeiro os principais
aspectos legais do país: a série de
trâmites, regulações e os tributos
que cercam os novos negócios. Entre
os temas, destacam-se: “Relatórios
financeiros e auditoria”; “Sistema
Tributário”; e “Impostos federais,
estaduais e municipais”. O acesso ao
guia é feito por meio de um
cadastro, realizado diretamente no
site da Domingues e Pinho

Contadores. Acesse:
https://dpc.com.br/brazil-tax-guide

Domingues e Pinho Contadores
launches guide for foreign
investors in Brazil
The publication, which is written in
English, includes information on
Brazilian tax and fiscal matters and
explains some of the main legal
issues facing foreign investors in

Domingues 
e Pinho 
Contadores 
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Brazil: the range of bureaucratic
processes, regulations and taxes
that affect businesses here. Issues
include: “Financial and audit

reporting”; “The Tax System”; and
“Federal, state and municipal taxes”.
Investors who would like to access
the guide and register directly with

the Domingues e Pinho Contadores
website. Access: 
https://dpc.com.br/brazil-tax-guide

www.dpc.com.br

A GKN do Brasil recebeu da
Associação Brasileira de Recursos
Humanos, Seccional Rio Grande 
do Sul (ABRH-RS), o Prêmio 
Top Ser Humano 2018
A empresa foi vencedora na
categoria Organização com o
Programa “Corações e Mentes”,
que tem como objetivo desafiar as
lideranças e os colaboradores da
empresa a levarem a organização a
um novo patamar de resultados de

forma sustentável.  Seu principal
diferencial é a sinergia entre as áreas,
que gera vínculos e transforma as
estratégias de negócios globais e
locais em objetivos cocriados com o
apoio de lideranças engajadas. Desta
maneira, os líderes compartilham as
metas e estabelecem conexões,
trocam ideias e discutem soluções
para os impactos e riscos do negócio.

GKN Brazil was awarded the Top
Human Being Award 2018 from the
Rio Grande do Sul Chapter of the
Brazilian Association for Human
Resources (ABRH-RS)

The company won the Organization
category with its “Hearts and Minds”
Program, which challenged company
leaders and staff to raise the bar for
company results on a sustainable
basis.  Its main differential is the syn-
ergy across areas, which generates
bonds and transforms local and
global business strategies into jointly
created goals supported by engaged
leaders. As a result, leaders share tar-
gets and build connections, exchange
ideas and discuss solutions for the
business’s impacts and risks.

GKN do Brasil
Ltda. 

www.gkndriveline.com

Destaques de 2018
Em 2018 a KPMG implementou uma
parceria estratégica com a Eurasia
Group, uma das principais empresas
de risco político do mundo, para
ajudar as organizações nos novos
desafios geopolíticos e auxiliar
clientes em decisões mais corretas
neste ambiente de incertezas. Link
do estudo CEO Geopolitics -
https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/xx/pdf/2018/03/the-
ceo-as-chief-geopolitical-officer.pdf.
Além disso, apostando no aumento
dos investimentos estrangeiros e na

internacionalização de empresas
brasileiras, a KPMG aprimorou sua
estratégia de International Desks,
alcançando crescimento de 10% em
comparação com 2017. Os 10 Inter-
national Desks atendem os seguin-
tes países: China, Japão, Coreia,
Estados Unidos, Alemanha, Ho-
landa, Itália, França, Espanha e
Reino Unido e reúnem especialistas
em Audit, Tax e Advisory com expe-
riência nos países que prestam
apoio. Por essa razão, Simon Fishley
foi convidado para liderar o UK Desk
e o executivo já está contribuindo
com o conhecimento que tem sobre
empresas do Reino Unido.

2018 Highlights
In 2018, KPMG began partnering

with the Eurasia Group, one the
world’s foremost political risk consul-
tancies, to assist organizations in ad-
dressing new geopolitical challenges
and help customers take better deci-
sions in this uncertain environment.
Link to the CEO Geopolitics study -
https://assets.kpmg.com/content/da
m/kpmg/xx/pdf/2018/03/the-ceo-as-
chief-geopolitical-officer.pdf. Addi-
tionally, KPMG has expanded its
International Desks strategy, which is
up 10% on 2017, as it expects to see
an increase in foreign investment and
Brazilian companies increasing their
international footprint. The 10 Inter-
national Desks currently serve the
following countries: China, Japan,
Korea, the United States, Germany,
the Netherland, Italy, France, Spain

KPMG 
Auditores 
Independentes
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Machado Meyer Advogados recebeu
premiação oficial do Selo Municipal
de Direitos Humanos e Diversidade
O escritório foi reconhecido na
categoria Mulheres pelo programa
“Mulheres no Machado Meyer". A
iniciativa, promovida pelo Comitê de
Diversidade interno, visa
proporcionar cada vez mais a

equidade na proporção entre
homens e mulheres em cargos de
liderança ao adotar melhores
práticas para atrair, treinar,
desenvolver e reter talentos. 
De 2010 a 2018, a participação das
mulheres o escritório passou de 53%
para 54%. No mesmo período, o
percentual de sócias aumentou de
24% para 33%.

Machado Meyer Advogados received 
the official Municipal Seal for Human
Rights and Diversity

The firm was recognized in the
Women category for the “Women at
Machado Meyer” program. The
initiative, organized by the firm’s in-
house Diversity Committee, aims to
increase the balance between men
and women in leadership positions
by adopting best practices to attract,
train, develop and retain talent. 
The proportion of women at the firm
rose from 53% to 54% between 2010
and 2018. The number of women
partners rose from 24% to 33% over
the same period.

Machado
Meyer 
Advogados 

www.machadomeyer.com.br

the United Kingdom with Audit, Tax
and Advisory specialists who have ex-
perience in the countries they sup-

port. Based on this approach, Simon
Fishley has been invited to head up
the UK Desk and is already making a

contribution based on his knowledge
of UK companies.

www.kpmg.com.br 

Montgomery & Associados é acla-
mado por anuários jurídicos interna-
cionais, inaugura nova área de
atuação e estabelece presença na ci-
dade do Rio de Janeiro
Em 2018, o escritório, que desde sua
fundação tem sido pioneiro no inova-
dor modelo de negócios de Lean Full
Service – LFS®, recebeu especial
menção por suas áreas de Direito
Aeronáutico e Direito Societário /
Fusões e Aquisições nos principais
anuários jurídicos internacionais. 
“Chambers and Partners” afirmou
que o escritório “mantém uma prá-
tica abrangente com especial desta-

que para a condução dos aspectos
regulatórios e contenciosos da indús-
tria da aviação para um número de
companhias aéreas internacionais,”
enquanto o “Legal500” confirmou
que a banca “possui extensa expe-
riência em operações societárias.”
Neste ano, o escritório também inau-
gurou uma nova área de “Fashion
and Cosmetics Law”, sob a batuta da
advogada carioca Roberta Portela,
estabelecendo, assim, também uma
presença na cidade do Rio de Janeiro. 

Montgomery & Associados is 
highlighted by a number of 
international legal publications, 
unveils new practice and opens 
its Rio de Janeiro office
In 2018, the firm, which has pio-

neered an innovative Lean Full Serv-
ice - LFS® business model since its in-
ception, received a special mention in
leading international law publications
for its Aeronautic Law and Corporate
Law / Mergers and Acquisitions areas. 
“Chambers and Partners” said the
firm “has a wide-ranging practice fo-
cusing particularly on regulatory and
litigation issues for the aviation indus-
try, serving a number of international
companies” while “Legal500” said the
firm “has extensive experience in cor-
porate transactions”. This year, the
firm also unveiled its new “Fashion
and Cosmetics Law” area, led by Rio-
based attorney Roberta Portela,
which also resulted in the firm open-
ing an office in Rio de Janeiro. 

Montgomery
& Associados 

www.montgomery.adv.br
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Destaque para o Barra Unit Senior
Building do British School em 
Rio de Janeiro
O arquiteto britânico John McAslan
(mcaslan.co.uk) recebeu o
reconhecimento do concurso “2018
UK’s Civic Trust Awards” pelo design
do “The British School, Rio de Janeiro

– Barra Unit Senior Building”.  Ele
visitou a escola em maio de 2018
para conhecer o projeto final e
também foi entrevistado pelo jornal
O Globo, discursando sobre sua
carreira e projetos. Veja as fotos nos
canais oficiais da escola
@thebritishschoolrj

Barra Unit Senior Building 
of The British School, 
Rio de Janeiro highlighted
The British architect John McAslan

(mcaslan.co.uk) was awarded a
commendation in the “2018 UK’s Civic
Trust Awards” competition for the
design of the “The British School, Rio
de Janeiro - Barra Unit Senior Building”.
He visited the school in May 2018 to
appreciate the finalised project and
was also interviewed for the
newspaper O Globo about his career
and project developments.  Check out
photos in the school’s official social
media @thebritishschoolrj

The British
School, Rio
de Janeiro

www.britishschool.g12.br 

A Universidade de Manchester
avança no ranking das universidades
mais inovadoras do mundo
Manchester avança no ranking do
Reuters Top 100: As Universidades
Mais Inovadoras do Mundo 2018, su-
bindo praticamente 30 posições desde
o ano passado. É uma de apenas cinco
universidades britânicas na lista. De
acordo com os jurados, a Universi-
dade de Manchester avançou princi-

palmente por causa de suas “pesqui-
sas inéditas” do super-material Gra-
feno, um dos materiais mais fortes do
mundo embora seja extremamente
leve, flexível e altamente condutiva, e
um ingrediente importante para ino-
vações futuras em setores como pro-
dutos eletrônicos, energia, transporte
e outros.

Manchester University ‘surges' in
rankings for world's most innovative
universities
Manchester ‘surges’ on the Reuters
Top 100: The World's Most Innova-

tive Universities list - 2018, jumping
nearly 30 places on last year’s posi-
tion. It is one of only five UK institu-
tions to make it. According to the
Judges, Manchester’s improvement is
largely due to the University's
"groundbreaking research" into the
super-material, Graphene, one of the
strongest materials on Earth, yet also
extremely light, flexible and highly
conductive, and an important ingre-
dient for future innovations in elec-
tronics, energy, transportation and
other industries.

The University
of Manchester

www.manchesterbusinessschool.com.br

TozziniFreire Advogados anuncia a
criação da Latin American Compliance
& Investigation League (LACIL)
A iniciativa conta com a participa-
ção de grandes players da área e
tem como objetivo desenvolver um
fórum de debates relativos a Com-

pliance. Segundo Shin Jae Kim,
sócia responsável pela área no es-
critório, a ideia de criação do grupo
vem ao encontro da necessidade de
nivelar os conhecimentos e práti-
cas, já que as questões envolvidas
são cada vez mais extraterritoriais.
O primeiro encontro, em novembro
de 2018, reuniu representantes de
escritórios de advocacia de Argen-
tina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,

Equador, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.

TozziniFreire Advogados announces
creation of the Latin American Com-
pliance & Investigation League
(LACIL)
The initiative involves major players
from the area and aims to develop a
forum for debating Compliance is-
sues. Shin Jae Kim, the partner re-

TozziniFreire
Advogados
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UC aparece no ranking 
da Leaders League
O escritório foi incluído no ranking 
da Leaders League, agência interna-

cional de mídia e rating,  como um
dos melhores escritórios do país 
nas áreas tributária, M&A/societária,
projetos/infraestrutura e contenciosa. 

UC included on the
Leaders League ranking
The firm has been included on the

ranking drawn up by the Leaders
League, an international media and
rating agency, and is classified as one
of Brazil’s best law firms for tax,
M&A/corporate, project/infrastruc-
ture and litigation issues.

Ulhôa Canto
Advogados 

www.ulhoacanto.com.br 

Unilever lança Revista digital 
“Olhar Sustentável”
A publicação traz temas referentes
a sustentabilidade, com grande
relevância para a sociedade em
geral. “Por meio dela (a Revista),
pretendemos manter um canal
aberto de discussão com a
indústria e demais setores, para

que todos caminhem conosco na
busca de um futuro melhor.” -
Antonio Calcagnotto, Head de
Assuntos Corporativos,
Comunicação e Sustentabilidade da
Unilever Brasil. A versão na íntegra
está disponível na aba de
downloads do site da empresa.

Unilever launches “Sustainable
Look” digital magazine
The publication covers sustainability-
related issues of great significance to

society. “We want the magazine to
be an open discussion channel for
the industry and other sectors, so
that everyone takes the same path as
us towards a better future”. - Antonio
Calcagnotto, Head of Corporate
Affairs, Communication and
Sustainability at Unilever Brazil. The
full version is available in the
downloads area of the Company
website.  

Unilever
Brasil Ltda.

www.unilever.com.br 

www.tozzinifreire.com.br

sponsible for this area at the firm,
said the idea to create the group was
based on the need to standardize
knowledge and practices, as the is-

sues involved are increasingly cross-
border matters. The first meeting,
held in November 2018, attracted
representatives from law firms in Ar-

gentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru,
Uruguay and Venezuela.
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A Britcham proporciona networking qualificado através
de seminários e workshops bilaterais propostos pelos
comitês setoriais das filiais, bem como almoços com
palestrantes expressivos dos cenários local e global.

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

CADASTRE-SE!
Receba informações sobre os eventos que serão
realizados por nossas filiais:
www.britcham.com.br/cadastro

DIVULGUE SUA MARCA!
Oportunidades de patrocínio ou apoio, associando sua
marca, produtos e serviços a iniciativas de sucesso.
Mais informações:
São Paulo - eventossp@britcham.com.br
Rio de Janeiro - riodejaneiro@britcham.com.br

REGISTER NOW!
To receive news on events being organized by our branches: 
www.britcham.com.br/subscribe

PROMOTE YOUR BRAND!
Support and sponsorship opportunities to link your brand,
product or service with successful initiatives.
For further Information, please email:
São Paulo - eventossp@britcham.com.br
Rio de Janeiro - riodejaneiro@britcham.com.br
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08/02/2018
Empresas inovadoras: 
como uma mentalidade
empreendedora pode ajudar
a sua empresa
Innovative companies: 
How an entrepreneurial
mindset can help your
business

São Paulo

1

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Foto/Photo: 
1 Palestrantes: João Teodoro de Matos,
Ana Paula Vitelli - Presidente do Comitê de
Capital Humano da Britcham SP, Vivian
Muniz, e Roberto Martins.

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP.

Palestrantes/Speakers:
V João Teodoro de Matos - Gerente Sênior
de Marketing para Vodka na Diageo;
V Roberto Martins - Diretor de People &
Organization na PwC Brasil;
V Vivian Muniz - Diretora de Innovation
Development na PwC Brasil.

Apoio Institucional/Institutional Support: 
▪ British Society São Paulo.

BritainBrasil2018-2019_3_Layout 1  15/01/2019  14:06  Page 41



42

Britain Brasil 2018/2019

15/03/2018
O Futuro da Infraestrutura no Brasil

The Future of Infrastructure in Brazil

1

Fotos/Photos: 
1 Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva

Advogados) - Presidente da Britcham SP, e João
Arruda - Deputado Relator da Nova Lei de Licitações.
2 Evaristo Camelo (Palestrante), Rodrigo Correia da

Silva (Correia da Silva Advogados) - Presidente da
Britcham SP, Carolina Ures (Sidera Consult) -

Presidente do Comitê de Comércio e Investimentos
Internacionais da Britcham SP, Jorge Carneiro (Sage)

- Vice-Presidente da Britcham, e Palestrantes:
Evaristo Camelo e Marco Aurélio Barcelos.

3 Palestrantes: Marcos Aurélio Lima de Oliveira,
Mauricio Endo, Luciene Machado e George Sherriff.

3

São Paulo

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Palestrantes/Speakers: 
V Evaristo Camelo - Presidente do SINICON;

V George Sherriff - Head Prosperity 
São Paulo, British Consulate-General;

V João Arruda - Deputado Relator 
da Nova Lei de Licitações;

V Luciene Machado - Superintendente da Área
de Saneamento e Transportes (AST) do BNDES;

V Marcos Aurélio Lima de Oliveira -
Coordenador da Coordenação Geral de

Acreditação (Cgcre) do INMETRO;
V Marco Aurélio Barcelos - Secretário de

Articulação para Investimentos e Parcerias 
do Programa de Parcerias de Investimentos 

da Presidência da República;
V Mauricio Endo - Sócio-líder de Governo 

e Infraestrutura (G&I) da KPMG.

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP;

▪ JLT Brasil;
▪ Loeser, Blanchet e Hadad Advogados.

Apoio Institucional/Institutional Support: 

▪ ABIFER;
▪ ABRINSTAL;

▪ ABTC;
▪ ABTLP;

▪ AEB;
▪ ASPACER;

▪ ANTP;

▪ British Society 
São Paulo;

▪ Sidera Consult;
▪ SINDAMAR;

▪ SINDRATAR SP;
▪ SINICON;
▪ SINICESP.

2
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Fotos/Photos: 
1 Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP.
2 Renata Ramalhosa - Cônsul-Geral Adjunta em
São Paulo e Diretora do DIT (Department for
International Trade).
3 Jorge Carneiro (Sage) - Vice-Presidente da
Britcham, Fabricio Soares (Britcham) e Sergio
Clark (JLT) - Presidente da Britcham.

15/03/2018
GBBC
Clube de Negócios
Britânicos no Brasil
Great British Business Club

São Paulo

Patrocínio/Sponsorship:  
▪ Associação Cultura Inglesa - SP;
▪ JLT Brasil;
▪ Loeser, Blanchet e Hadad Advogados.

Apoio Institucional/Institutional Support: 
▪ Epigram Superunion.

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

3
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

10/04/2018
Uma Visão Integrada do

Planejamento Energético de
Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis em uma era de
transição: onde estaremos 

em 10 anos?
An Integrated Vision of Oil,

Natural Gas and Biofuel Planning
in a time of transition: where will

we be in 10 years?

Palestrante/Speaker: 
V José Mauro Ferreira Coelho - Diretor da

Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ PwC Brasil.

1

2

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: José Mauro Ferreira Coelho.

2 José Mauro Ferreira Coelho (Palestrante),
Ronaldo Valiño (PwC), Bruno Marcondes

(KPMG) - Presidente do Comitê de Óleo &
Gás da Britcham RJ, Simon Wood - Cônsul-

Geral Britânico no Rio de Janeiro e Sergio
Clark (JLT) - Presidente da Britcham.
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45Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

23/05/2018
Perspectivas do Gás
Natural no Brasil
Outlook for Natural Gas 
in Brazil

Palestrante/Speaker: 
V Helio da Cunha Bisaggio - Especialista em
Regulação da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

1

2

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: Helio da Cunha Bisaggio.
2 Helio da Cunha Bisaggio, Sergio Clark
(JLT) - Presidente da Britcham, e Renato
Cordeiro (DIT) - Vice-Presidente do
Comitê de Energia Elétrica e Renováveis
da Britcham RJ.
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Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

05/06/2018
Lei Geral do Licenciamento

Ambiental: Principais
Mudanças e Desafios

General Environmental
Licensing Act: Principal

Changes and Challenges

Palestrantes/Speakers: 
V Larissa Amorim dos Santos - Diretora de

Licenciamento Ambiental do IBAMA;
V Guilherme J. S. Leal - Sócio de Graça

Couto Advogados.

1

São Paulo

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP;

▪ Graça Couto Advogados

Foto/Photo: 
1 Sergio Clark (JLT) - Presidente da

Britcham, Palestrantes: Guilherme J. S.
Leal e Larissa Amorim, e Bianca Signorini

Antacli (TozziniFreire Advogados) -
Presidente do Comitê de Meio Ambiente

da Britcham SP.

Apoio Institucional/Institutional Support: 
▪ Conselho Regional de Química.
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06/06/2018
Tratamento das subvenções
perante o IRPJ e a CSL
IRPJ and CSL Grant Treatment

Palestrante/Speaker: 
V Ricardo Mariz de Oliveira - Sócio
de Mariz de Oliveira e Siqueira
Campos Advogados.

1

Foto/Photo: 
1 Palestrante: Ricardo Mariz de Oliveira.
2 Paula Costa (Ulhôa Canto Advogados) -
Presidente do Comitê Legal, Tributário e
Regulatório da Britcham RJ, Ricardo Mariz
de Oliveira (Palestrante), Gustavo Brigagão
- Presidente da Britcham RJ, e Sergio Clark
(JLT) - Presidente da Britcham.

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

Rio de Janeiro

2
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Fotógrafo: Marco Rodrigues48

XII Personalidade do Ano
Britcham 2018
XII Britcham Personality of
the Year 2018
Pedro Parente 

2

1

Fotos/Photos: 
1 Gustavo Brigagão - Presidente da Britcham RJ,

Homenageado - Pedro Parente, Sergio Clark (JLT) -
Presidente da Britcham, e Vijay Rangarajan -

Embaixador Britânico no Brasil.
2 Homenageado - Pedro Parente e Gustavo

Brigagão - Presidente da Britcham RJ.

25/06/2018 Rio de Janeiro
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Fotógrafo: Marco Rodrigues 49

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ BP;
▪ Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados;
▪ Deloitte;
▪ JLT;
▪ Pinheiro Neto Advogados;
▪ PwC Brasil;
▪ Souza Cruz;
▪ Subsea 7;
▪ Ulhôa Canto Advogados.3

4

Fotos/Photos:  
3 Simon Wood - Cônsul-Geral Britânico
no Rio de Janeiro e Vijay Rangarajan -
Embaixador Britânico no Brasil.
4 Richard Taylor - Conselheiro
Honorário da Britcham, Luz Marina, e
Fabio Cadas (LightSaber) - Presidente
do Comitê de Energia Elétrica e
Renováveis da Britcham RJ.
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26/06/2018
Diálogos sobre a Tributação

de Softwares: ICMS e ISS
ICMS/ISS Software Taxation

1

São Paulo

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Foto/Photo: 
1 Cassiano Inserra Bernini e Palestrantes:

Alberto Macedo, Tatiana Martines,
Leonardo Villela e Thiago Amaral.

Palestrantes/Speakers: 
V Alberto Macedo - Assessor Especial da Secretaria

Municipal da Fazenda do Município de São Paulo;
V Leonardo Villela - Sócio de Correia da Silva

Advogados;
V Tatiana Martines - Supervisora Fiscal na

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
V Thiago Amaral - Sócio de Demarest Advogados.

Patrocínio/Sponsorship: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoio Institucional/Institutional Support: 
▪ Brasscom;

▪ British Society São Paulo.

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

▪ Sage;
▪ Sidera Consult. 
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22/08/2018 
Perspectivas da Indústria de
P&G no Brasil em 2018
Outlook for Brazil’s Oil & Gas
Industry in 2018

Palestrante/Speaker: 
V Adriano Bastos - Presidente da
BP Energy do Brasil.

1

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: Adriano Bastos.
2 Sergio Clark (JLT) - Presidente da
Britcham, Adriano Bastos
(Palestrante), e Bruno Marcondes
(KPMG) - Presidente do Comitê de
Óleo & Gás da Britcham RJ.

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

2
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1

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

10/10/2018
CEO Lunch

Perspectivas e cenários
alternativos da economia

nacional, nos próximos
cinco anos.

Alternative perspectives
and scenarios of the

national economy over the
next five years.

1

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: Armínio Fraga.

2 William Ballantyne - Conselheiro
Honorário da Britcham, Gustavo Brigagão -

Presidente da Britcham RJ, Armínio Fraga
(Palestrante), Sergio Clark (JLT) - Presidente

da Britcham, e Mario Lindenhayn (BP
Biofuels) - Conselheiro da Britcham.

3 Participantes.

Palestrante/Speaker: 
V Armínio Fraga - Economista e ex-presidente

do Banco Central do Brasil. 2

3
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Fotógrafo: Fábio Ricardo Rizzato

24/10/2018 
Equidade de Gênero
Gender Equality

Perspectivas do Brasil e do
Reino Unido sobre a mulher
no mercado de trabalho.
Outlooks from Brazil and
the UK for women on the
job market.

Palestrantes/Speakers: 
V Ana Paula Vitelli Morgado - Diretora da Alliance
Manchester Business School na América do Sul,
Consultora na temática de gênero e Presidente do
Comitê de Capital Humano da Britcham SP;
V Maria Helena Bragaglia - Sócia no Demarest
Advogados e coordenadora do grupo de equidade
de gênero “Demulheres” do escritório;
V Maria José Tonelli - Professora titular na FGV-
EAESP e coordenadora do NEOP - Núcleo de
Estudos em Organizações e Gestão de Pessoas;
V Victoria Marques Lezama - HR Delivery Partner
Latam na BT Brasil e Líder do Comitê de
Diversidade na BT.

Patrocínio/Sponsorship:
▪ Associação Cultura Inglesa - SP;
▪ The University of Manchester.

Apoio Institucional/Institutional Support:
▪ British Society São Paulo;
▪ BPW;
▪ IBEF;
▪ Jurídico de Saias.

Apoio na divulgação/Promotional Support:
▪ BT;
▪ Correia da Silva Advogados;
▪ Demarest Advogados;
▪ FGV.

1

Foto/Photo: 
1 Palestrantes: Ana Paula Vitelli Morgado,
Victoria Marques Lezama, Maria Helena
Bragaglia, e Maria José Tonelli.

São Paulo
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Britain Brasil 2017/2018

09/11/2018  
Situação atual e

perspectivas do Setor
Elétrico Brasileiro

The current landscape
and outlook for Brazil’s

Electricity Sector

Palestrante/Speaker: 
V André Pepitone da Nóbrega

- Diretor-Geral da ANEEL.

1

2

Patrocínio/Sponsorship:
▪ GREAT Britain & Northern Ireland;

▪ Shell Brasil Petróleo Ltda. 

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: André Pepitone da Nóbrega.

2 Flavio Rodrigues (Shell), Fabio Caldas
(LightSaber) - Presidente do Comitê de Energia

Elétrica e Renováveis da Britcham RJ, André
Pepitone (Palestrante), Simon Wood - Cônsul-

Geral Britânico no Rio de Janeiro, e Sergio
Clark (JLT) - Presidente da Britcham.
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14/11/2018
A polêmica do retorno à
tributação dos dividendos -
evolução histórica, situação atual
e as propostas de tributação
Controversy surrounding the
return of tax on dividends - past
changes, the current situation and
taxation proposals

Evento organizado pela Britcham Rio de Janeiro
Event organized by Britcham Rio de Janeiro

Palestrantes/Speakers: 
V Everardo Maciel - Consultor Tributário, Professor do
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e ex-
secretário da Receita Federal do Brasil;
V [Debatedor] Giancarlo Matarazzo - Sócio da área
Tributária de Pinheiro Neto Advogados;
V [Debatedor] Gustavo Brigagão - Sócio de Brigagão,
Duque Estrada, Emery - Advogados e Presidente da
Britcham RJ.

1

Apoio Institucional/Institutional Support:
▪ Pinheiro Neto Advogados.

Fotos/Photos: 
1 Palestrante: Everardo Maciel.
2 Sergio Clark (JLT) - Presidente da
Britcham e o Debatedor: Gustavo Brigagão -
Presidente da Britcham RJ.
3 Palestrante e o Debatedor: Giancarlo
Matarazzo (Pinheiro Neto Advogados).

São Paulo

Fotógrafo: Eduardo Tarran

2

3
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29/11/2018
XVI Seminário

Internacional de Energia:
O Gás como combustível

da transição no Brasil
XVI International Energy

Seminar: Gas as a
transitional fuel in Brazil

1

Palestrantes/Speakers: 
V Décio Oddone - Diretor Geral da ANP;

V Iain Frew - Prosperity Counsellor
British Embassy;

V Spencer Dale - Economista-Chefe da BP;
V [Moderadora] Ieda Gomes;

V [Debatedor] Alexandre Cerqueira - 
Business Development Manager na Shell; 

V [Debatedor] Fátima Giovanna - Diretora
Técnica de Economia e Estatística da ABIQUIM;

V [Debatedor] João José de Nora Souto -
Secretário-Adjunto de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME;
V [Debatedor] Rafael Senna Santos 

Imbuzeiro - Gerente Geral de Logística 
de Gás e Energia da Petrobras.

Patrocínio/Sponsorship:
▪ BP;

▪ Brigagão, Duque-Estrada, Emery Advogados
▪ Mott MacDonald;

▪ Shell Brasil Petróleo Ltda.

Fotos/Photos: 
1 Debatedores.

2 Décio Oddone (Palestrante).
3 Spencer Dale (Palestrante).

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

2

3
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Fotógrafo: Fábio Ricardo Rizzato

05/12/2018
CEO Lunch

Perspectivas sobre a atual e
vindoura conjuntura econômica
brasileira.
Current and future prospects for
the Brazilian economy

Palestrante/Speaker: 
V Pedro Parente - Presidente Executivo da BRF.

Patrocínio/Sponsorship:
▪ VHOUSE Faria Lima.

São Paulo
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06/12/2018  
Governança, risco 

e compliance - 
temas atuais

Governance Risk 
and Compliance -

current themes 

Palestrantes/Speakers: 
V Antonio Carlos Bezerra Leonel - Secretário

Federal de Controle Interno da CGU;
V Fabyola En Rodrigues - Sócia 

do Demarest Advogados;
V José Alexandre Buaiz Neto - Sócio 

de Pinheiro Neto Advogados;
V Otávio Yazbek - Sócio do Yazbek Advogados

e ex-Diretor da BM&F e da CVM.

1

Patrocínio/Sponsorship:
▪ Associação Cultura Inglesa - SP. 

São Paulo

Foto/Photo: 
1 Luiz Guilherme Primos (Primos e Primos Advogados)

- Presidente do Comitê Legal, Tributário & Regulatório
da Britcham SP; os Palestrantes: José Alexandre,

Antonio Carlos, Fabyola Rodrigues e Otávio Yazbek; e o
Vice-Presidente do Comitê - Rômulo Coutinho

(Demarest Advogados).

Fotógrafo: Fábio Ricardo Rizzato

Apoio Institucional/Institutional Support:
▪ ABFINTECHS;

▪ IBEF São Paulo.

Apoio na divulgação/Promotional Support:
▪ Demarest Advogados;

▪ Domingues e Pinho Contadores;
▪ The University of Manchester.
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