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Editorial 
 
 A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil 

– Britcham tem a honra de apresentar aos seus associa‐
dos e à comunidade de negócios e relações governa‐
mentais Brasil‐Reino Unido a Revista Britain Brasil 2022, 
edição especial em celebração aos 105 anos da Britcham 
no Brasil. 

Esta edição está realmente muito especial, pois apre‐
senta as realizações e conquistas da Britcham e de seus 
membros durante os dois últimos anos, período em que 
a entidade esteve sob a gestão do Conselho de Adminis‐
tração eleito para o biênio março/2020‐março/2022, 
sendo liderado por Ana Paula Vitelli que, orgulhosamente, 
é a primeira mulher a presidir a Câmara Britânica em seus 
105 anos de história. 

A publicação traz as valiosas contribuições e visões do 
embaixador do Reino Unido no Brasil, Sr. Peter Wilson, 
CMG, bem como do cônsul geral britânico no Rio de         
Janeiro, Sr. Anjoum Noorani, do cônsul britânico em Minas 
Gerais, Sr. Lucas Brown, do cônsul honorário britânico no 
Paraná, Sr. Adam Patterson, e também do diretor execu‐
tivo de Comércio do DIT Brasil, Sr. Martin Whalley, acerca 
do relacionamento de comércio e investimentos entre o 
Brasil e o Reino Unido, bem como sobre a cada vez mais 
forte parceria da Britcham com o corpo diplomático bri‐
tânico, juntando esforços em busca de melhorias ao am‐
biente de negócios. 

A Presidente da Britcham, Sra. Ana Paula Vitelli, traz 
seus comentários sobre os desafios e conquistas da Câmara 
Britânica em um momento de tantas incertezas decorren‐
tes da pandemia do novo coronavírus, ocasionando uma 
mudança repentina na forma de operação de muitos ne‐
gócios, o que não foi diferente para a Britcham, mas 
que, com o esforço de um time de altíssimo nível que 
compõe o Conselho de Administração, os Comitês Exe‐
cutivos, os Comitês Setoriais e a equipe executiva, todos 
unidos em prol do desenvolvimento e crescimento da 
Câmara Britânica e de seus associados, fez com que, a 
despeito da pandemia, novos projetos e iniciativas ino‐
vadoras fossem implementadas, trazendo crescimento, 
resultados e conquistas inéditas na história dos 105 
anos da Britcham. 

Os presidentes e diretores regionais das Filiais da 
Britcham também trazem suas importantes contribuições 
acerca do desenvolvimento regional com foco nos negó‐
cios dos associados, assim como os líderes dos Comitês 
Setoriais trazem as perspectivas para atuação e geração 
de valor aos membros através dos grupos temáticos nos 
próximos anos, visando o engajamento cada vez mais con‐
sistente dos associados nas atividades da Câmara. 

A Revista traz uma seção imperdível com foco nas ini‐
ciativas da Britcham para melhoria do ambiente de negó‐
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cios, focando na atuação da entidade em uma agenda de 
Advocacy e relações governamentais que aborda três pau‐
tas: tributária (com foco na Reforma Tributária), climática 
(com foco na COP26 realizada em Glasgow) e regulatória 
(com foco na redução de barreiras para a melhoria do am‐
biente de negócios), tudo orquestrado com a contribuição 
da recém‐criada Comissão Consultiva de Advocacy (CCA) 
da Britcham. 

Esta edição também registra as boas‐vindas da Câmara 
Britânica aos novos associados ingressos desde a última 
publicação, bem como elenca todos os membros classifi‐
cados por seus produtos ou serviços oferecidos, além dos 
associados individuais (pessoas físicas). 

Assim, convidamos vocês, leitoras e leitores, a aprecia‐
rem esta edição tão especial da Revista Britain Brasil, na‐
vegando pelas conquistas e realizações que esta entidade 
mais que centenária traz nesta publicação, com destaque 
à seção dos eventos, que traz imagens dos webinários e 
iniciativas realizadas. 

Aproveitamos para registrar, mais uma vez, nossos 
agradecimentos a todas e todos que direta ou indireta‐
mente contribuíram na produção desta publicação e prin‐
cipalmente aos anunciantes que viabilizaram o projeto em 
um período mais do que desafiador. 

 
The British Chamber of Commerce and Industry in 

Brazil ‐ Britcham ‐ is proud to present to its members and 
the Brazil‐UK business and government relations commu‐
nity with the 2022 Britain Brasil Magazine, a special edition 
celebrating Britcham’s 105th anniversary in Brazil. 

This very special edition will present Britcham and its 
members’ successes and achievements over the past two 
years under the guidance of the Board elected to serve a 
two‐year term from March 2020 to March 2022. The Board 
is currently chaired by Ana Paula Vitelli who, we are very 
proud to say, is the first woman president in the British 
Chamber’s 105 year history. 

The magazine includes a number of valuable contri‐
butions and insights from the UK ambassador in Brazil, 
Mr. Peter Wilson, CMG, the British consul general in Rio 
de Janeiro, Mr. Anjoum Noorani, the British consul in Mi‐
nas Gerais, Mr. Lucas Brown, the honorary British consul 
in Paraná, Mr. Adam Patterson, as well as executive direc‐
tor for Trade at DIT Brazil, Mr. Martin Whalley. They discuss 
trade and investment between Brazil and the UK as well 
as Britcham’s partnership with the British diplomatic corps, 
which is moving from strength to strength as we work to‐
gether to improve the business environment. 

Britcham’s president Mrs. Ana Paula Vitelli comments 
on the British Chamber’s challenges and achievements 
during a time of significant uncertainty triggered by the 
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Editorial / Publishing team

new coronavirus pandemic; this forced many businesses 
to suddenly change the way they do business and 
Britcham was no exception, however, the very high‐level 
team serving on the Administrative Council, the Executive 
Committees, Sector Committees and the executive team 
joined forces to support the British Chamber and its mem‐
bers’ growth and development. Despite the pandemic, 
they managed to implement a number of new projects 
and initiatives, drive growth and achieve a number of 
firsts in Britcham’s 105 history. 

The regional presidents and officers of the Britcham 
Affiliates also made major contributions to regional de‐
velopment focused on members’ businesses, and the 
teams leading the Sector Committees produced insights 
to assist and create value for members via thematic groups 
which are expected to increase members’ engagement 
with the Chamber’s activities over the next several years. 

The Magazine includes a must‐read section on 
Britcham's efforts to improve the business environment, 
which involves advocacy and government relations ef‐
forts to address a number of tax (especially Tax Reforms), 
climate (focusing on Glasgow’s COP26 Conference) and 
regulatory issues (reducing barriers to create a better 
business environment), all of which was organised with 
the assistance of the recently created Britcham AAC ‐ 
Advocacy Advisory Commission. 

In this edition, we will also be welcoming our new 
members who have joined the British Chamber since our 
previous publication. The Magazine also includes a list of 
corporate members grouped product and service and our 
individual members. 

We would like to invite you, our readers, to enjoy this 
very special edition of the Britain Brasil Magazine and 
find out more about the organization’s results and achieve‐
ments over the past century and more, with special em‐
phasis on the events section, which contains images of 
our webinars and other initiatives. 

We would once again like to thank everybody who has 
directly or indirectly contributed to producing this publi‐
cation, especially our advertisers, who have made this pro‐
ject possible despite today’s challenging environment.

Fabrício Soares 
Gerente Executivo Nacional 
National Executive Manager 
Tel. (11) 3819‐0265 
Cel. (11) 97404‐6789 
E‐mail: fsoares@britcham.com.br
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2021 foi um ano de muita celebração para a Câmara 
Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham), 
pois a instituição completou 105 anos de operações no 
Brasil, em um momento de muitos desafios, mas também 
de muita superação e muitas conquistas. 

Vale destacar que essa trajetória teve início em 2020, 
ano em que assumi a Presidência da Câmara, orgulhosa‐
mente como a primeira mulher a ocupar esta posição em 
toda a história da Britcham.  Acompanhada por um forte 
Conselho de Administração, assumimos os trabalhos logo 
no início da pandemia, em março de 2020, momento em 
que o desconhecido se aproximava, inclusive para as au‐
toridades de saúde de todo o mundo. 

Naquele cenário, percebemos a importância e a ne‐
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Tradição com  
espírito inovador:  
Câmara Britânica 
completa 105 anos  
de atuação no Brasil



sustentabilidade, movimentações legislativas no cenário 
de óleo e gás, debates econômicos, transição energética, 
desenvolvimento tecnológico, entre outras áreas. Ações 
que ganharam ainda mais valor com o apoio de uma As‐
sessoria de Comunicação e Imprensa, outra novidade no 
ano de 2021.  

Ainda, é muito gratificante relatar que todas essas 
realizações tiveram um impacto muito positivo na base 
de associados mantenedores, com um crescimento de 
70% nesses últimos dois anos.  Isso reforça nosso com‐
promisso em atuar com uma proposta de valor robusta 
às empresas associadas. 

Finalmente, para um belo fechamento do ano de 2021, 
comemoramos os 105 anos da Britcham em um evento 
híbrido no Centro Brasileiro Britânico em São Paulo, e 
transmitido simultaneamente no canal da Britcham no 
YouTube, com um jantar que teve a participação presen‐
cial do embaixador do Reino Unido no Brasil, do cônsul 
britânico em São Paulo e comissário de Comércio de Sua 
Majestade Britânica para a América Latina e Caribe, ou‐
tras autoridades, CEOs de grandes empresas britânicas e 
associados. Na ocasião, também tivemos a honra de ho‐
menagear o Sr. Andrew Parsons, presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional (CPI), como a Personalidade do 
Ano Britcham 2021, no reconhecimento do brilhante 
trabalho desenvolvido pelo CPI na condução dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 2020, dando aos atletas a oportu‐
nidade de participação de forma segura mesmo em tempos 
de pandemia, o que foi um grande exemplo de resiliência. 

Foram muitas as conquistas e realizações nos últi‐
mos dois anos, o que nos deixa imensamente orgulho‐
sos de nossa Britcham que percorre um sólido caminho 
de crescimento.   

E é assim que me dirijo a você, cara leitora e caro leitor 
da Revista Britain Brasil 2022, celebrando a oportunidade 
de fazermos parte da história da Britcham, celebrando a 
parceria criada com pessoas e profissionais tão compe‐
tentes e especiais, celebrando a oportunidade de estar‐
mos juntos de um Corpo Diplomático, de um Conselho de 
Administração, de Comitês Executivos e Comitês Setoriais 
muito comprometidos em servir e fazer da Britcham uma 
Câmara cada vez melhor e mais forte, celebrando por ter‐
mos um grupo de associados engajados na busca por um 
ambiente de negócios cada vez melhor e mais justo. 

A todas e todos deixo aqui os meus mais sinceros agra‐
decimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 was a year for celebration at the British Chamber 

of Commerce and Industry in Brazil (Britcham) as it com‐
pleted its 105th year in the country at a time of significant 
challenges but also great achievements. 

We started on our current path in 2020 when I was 
proudly appointed the Chamber’s first woman President in 

cessidade de uma efetiva estratégia para atração e re‐
tenção de associados. Mesmo em tempos difíceis, tínha‐
mos o compromisso de reforçar a nossa missão de 
sermos a referência da comunidade empresarial Reino 
Unido ‐ Brasil, propiciando um fórum relevante para in‐
crementar o relacionamento, o comércio bilateral, inves‐
timentos e os serviços. 

O presencial cedeu espaço ao virtual causando uma re‐
pentina adaptação dos negócios, o que não foi diferente 
para a Britcham.  Fizemos dessa nova fase uma excelente 
oportunidade de engajamento e visibilidade aos associa‐
dos, com eventos virtuais realizados com a participação de 
palestrantes indicados pelos membros, colocando‐os em 
uma vitrine de altíssimo nível e agregando‐lhes mais valor. 

Também demos visibilidade e reconhecimento aos as‐
sociados por suas ações de solidariedade no sentido de 
amenizar os impactos da pandemia na sociedade. Cria‐
mos o boletim exclusivo “COVID‐19 Series” para divulga‐
ção dessas ações e estendemos esse reconhecimento às 
empresas no evento virtual “Personalidade do Ano 2020”, 
que orgulhosamente homenageou as Dras. Ester Sabino 
e Jaqueline Goes de Jesus ‐ cientistas brasileiras que tive‐
ram papel fundamental no sequenciamento do genoma 
do novo coronavírus em apenas 48h após o primeiro caso 
registrado no Brasil. 

Os esforços para promover valor aos associados foram 
intensificados com a sinergia estratégica da Britcham com 
a Embaixada e Consulados Britânicos no Brasil, parceiros 
fundamentais para que a Britcham implementasse em 
2021 a oferta de atividades de Advocacy e Relações Go‐
vernamentais em busca de melhorias ao ambiente de ne‐
gócios. A criação da Comissão Consultiva de Advocacy 
(CCA) no âmbito da Câmara Britânica veio com a missão 
de analisar e estruturar as pautas e demandas dos asso‐
ciados, além de balizar os temas e mapear stakeholders.  

A agenda de Advocacy, definida em conjunto com os 
associados, compreendeu como eixos principais as ques‐
tões tributárias, climáticas e regulatórias, que resultaram 
em uma série de encontros de alto nível com a participa‐
ção de executivos das empresas associadas e com a pre‐
sença de autoridades‐chave, além de iniciativas como a 
emissão de posicionamentos sobre a reforma tributária e 
sobre a necessidade de o Brasil retomar seu protagonismo 
em relação à pauta do clima na COP26. 

Vale ainda destacar que, durante o período de realiza‐
ção da COP26, em Glasgow, a Britcham emitiu boletins 
diários para atualização dos associados quanto aos mais 
recentes acontecimentos, contando com grande cober‐
tura de mídia em veículos relevantes. 

Para apoiar essas novas iniciativas, a equipe executiva 
foi ampliada para atender a frente de Advocacy e Relações 
Governamentais, bem como Comunicação Institucional e 
Eventos. A nova estrutura central é liderada por um ge‐
rente executivo nacional e atende a todas as filiais da   
Britcham, aos Comitês Setoriais e aos associados. 

Com a nova estrutura em operação, os 12 Comitês Se‐
toriais da Britcham tiveram um papel de destaque ainda 
maior em 2021. Os grupos contam com lideranças com‐
postas por presidente e vice‐presidente e realizaram reu‐
niões periódicas para definição e acompanhamento de 
pautas prioritárias aos associados, o que, na maioria das 
vezes, se desdobraram na realização de webinars. 

Impactamos um público de mais de 7.500 pessoas 
com mais de 100 eventos nesses últimos dois anos, mo‐
bilizando discussões sobre compliance, meio ambiente e 
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Ana Paula Vitelli 
Presidente do Conselho de Administração 
President of the Administrative Council

Britcham’s history. Supported by a strong Administrative 
Council, our mandate began just as the pandemic was 
starting in March 2020 and everyone, including the 
world’s healthcare agencies, was completely unaware of 
what laid ahead. 

As the situation unfolded, we understood the impor‐
tance of having an effective strategy in place to attract and 
retain members. Despite mounting difficulties, we were 
committed to our mission of being a center for the 
UK/Brazil business community and offering a forum for 
fostering relationships, bilateral trade, investments and 
services. 

In‐person meetings were superseded by online events, 
suddenly forcing everyone, including ourselves, to adapt.  
We saw this new phase as a great opportunity to increase 
engagement through online events with speakers our 
members wanted to hear, giving them a very high‐level, 
added value audience. 

We also gave a stage to members who were working 
with the community to mitigate the pandemic’s impacts 
and created our exclusive “COVID‐19 Series” bulletin to 
publicise these initiatives. These companies were also 
recognised during our online “2020 Personality of the 
Year” event that proudly recognised Drs. Ester Sabino and 
Jaqueline Goes de Jesus ‐ Brazilian scientists who played 
a crucial role sequencing the new coronavirus genome 
just 48 hours after the first case was recorded in Brazil. 

We continued to create value for members as we 
worked synergistically with the Embassy and British 
Consulates in Brazil and built partnerships in 2021 to 
help Britcham implement its Advocacy and Government 
Relations sector and improve the business environment. 
The British Chamber’s Advocacy Advisory Commission 
(AAC) was tasked with analysing and addressing our 
members’ requirements, responding to issues and map‐
ping stakeholders.  

We agreed an Advocacy agenda with our members 
that focused primarily on tax, climate and regulatory is‐
sues and culminated in a series of high‐level meetings 
with executives from member companies and key regula‐
tors, as well initiatives to clear state our positions on tax 
reform and the need for Brazil to retake a leading role on 
climate change (COP26). 

Britcham issued daily bulletins while COP26 was un‐
derway in Glasgow to keep members updated on the 
most recent events receiving major media coverage. 

The executive team expanded to serve these new ini‐
tiatives to respond to Advocacy and Government Relations 
requirements and support Institutional Communication 
and Events. The new central structure is led by a national 
executive manager and serves Britcham’s affiliates, the 
Sector Committees and members. 

The 12 Sector Committees started playing a very im‐
portant role in 2021 as part of this new structure. Each 
group was led by a president and vice president and or‐
ganised frequent meetings to define and monitor mem‐
bers’ priority issues, many of which were addressed 
through a series of webinars. 

Britcham has engaged with over 7500 people during 
more than 100 events over the past two years, organising 
debates on compliance, environment and sustainability, 
oil and gas legislation, economy, energy transition, tech‐
nological development and many other issues. Further 
value was added to these initiatives by the support of a 
Communication and Media Relations team, which was 

also created in 2021.  
I’m very happy to report that all of these achievements 

had a very positive impact on the supporting members 
category, which has risen 70% over the past two years. 
This outcome reinforces our commitment to build a ro‐
bust value proposition for all member companies. 

Ending 2021 on an even more positive note, we cele‐
brated Britcham’s 105th anniversary during a hybrid event 
at the Brazilian British Center in São Paulo. The event was 
transmitted live on the Britcham YouTube channel and we 
were proud to host the UK ambassador in Brazil, the British 
consul in São Paulo and her British Majesty’s Trade Com‐
missioner for Latin America and the Caribbean, alongside 
other dignitaries, CEOs from major British companies and 
members. It was an honor to announce Mr. Andrew Parsons, 
president of the International Paralympic Committee (IPC), 
as Britcham’s 2021 Personality of the Year after the bril‐
liant work he has done developing the IPC and organising 
the 2020 Tokyo Paralympic Games where, despite the 
pandemic, athletes were given the opportunity to partici‐
pate safely in a great example of resilience. 

We have achieved much over the past two years and 
we are incredibly proud of Britcham as it continues to 
flourish.   

And I am happy to be writing to you, dear reader of 
the 2022 Britain Brasil Magazine, to celebrate this oppor‐
tunity to be part of Britcham’s history, to celebrate our 
partnership with such competent and special people and 
experts, to celebrate an opportunity to work alongside a 
Diplomatic Corp, Board of Directors, Executive Commit‐
tees and Sector Committees that are incredibly commit‐
ted to serving you and making Britcham a stronger and 
better Chamber and to celebrate having such a highly en‐
gaged group of members looking to build an ever better 
and more equitable business environment. 

My sincerest thanks to you all.



Conselho de Administração 
 
Administrative Council
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Período / Period 
Março de 2020 a Março 2022 / March 2020 to March 2022

David Bunce 
 
Denis Daniel 
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a segurança e o clima. Pessoalmente, o comércio é uma 
das áreas mais importantes. Nossas prioridades comer‐
ciais incluem um acordo intergovernamental de equipa‐
mentos de defesa; crescimento limpo; agricultura; saúde; 
e ensino da língua inglesa. O comércio é bom para o 
Reino Unido e tem a capacidade de transformar o Brasil 
em termos de seu acesso a parcerias, capital e experiên‐
cia. É uma grande satisfação trabalhar em uma parceria 
que realmente cria oportunidades, tanto para os cida‐
dãos brasileiros quanto para os britânicos.  

Eu gostaria de reiterar que ambas as nações possuem 
o mesmo objetivo de médio prazo de assinar um Acordo 
de Livre Comércio com o Mercosul. Enquanto isso, esta‐
mos focados em muitas outras formas de fortalecer 
nossa parceria comercial, inclusive a celebração de um 
Acordo que evite a Dupla Tributação, uma das priorida‐
des da Câmara. 

Já temos uma rede forte para fomentar esses traba‐
lhos, como o Comitê Conjunto de Comércio Econômico 
(Joint Economic Trade Committee ‐ JETCO), voltado para 
comércio e investimentos; o Diálogo Econômico e Finan‐
ceiro (Economic and Financial Dialogue ‐ EFD) para finan‐

Desde que cheguei ao Brasil em meados de janeiro de 
2021, tive a oportunidade de ver a Câmara Britânica e 
suas parcerias com a Embaixada e os Consulados Britânicos 
se fortalecerem. Temos uma comunidade empresarial 
robusta no Brasil e também a grande ambição de desen‐
volver negócios que beneficiam ambos os países. 

Esse é um ano histórico para as relações entre o Brasil 
e o Reino Unido, pois celebramos 105 anos de Britcham. 
Isso significa mais de um século promovendo laços de co‐
mércio, inovação, investimento e amizade entre os dois 
países. Nosso sucesso futuro depende de uma Câmara 
robusta e parcerias estratégicas.  

Os próximos dois anos serão importantes. Especial‐
mente, 2022. Este ano o Brasil comemora 200 anos de 
Independência, um evento em que o Reino Unido teve 
um papel significativo, e um Almirante Escocês liderando 
a marinha nacional. Sua Majestade a Rainha também co‐
memora seu Jubileu de Platina em junho, celebrando 70 
anos de serviço. E as eleições brasileiras em outubro 
devem atrair os olhos do mundo. 

A rede diplomática britânica no Brasil se concentrará 
em três campanhas externas e interligadas: o comércio, 

Nossas  
prioridades 
nos próximos 
dois anos

Foto: Divulgação
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not just good for the UK, but also transformative for Brazil 
in terms of access to partnerships, capital and expertise. 
We are proud to be working on a partnership that really 
does create opportunities for Brazilian citizens, as well as 
British ones.  

In this spirit, I want to reiterate that we share with 
Brazil the same medium‐term objective of signing a Free 
Trade Agreement with Mercosur. In the interim, we are 
focussed on many other ways to enhance our trade part‐
nership, including reaching an agreement to avoid double 
taxation, which I know is a priority for the Chamber. 

We have good structures in place to do this, such as 
the Joint Economic Trade Committee (JETCO), for trade 
and investment; the Economic and Financial Dialogue 
(EFD) for finance and financial services; and the Joint Agri‐
culture Dialogue (JAC), for issues related to agriculture 
and sustainability, for which we are planning a meeting 
soon. Of course, those structures only matter if they 
achieve practical results.  Our work with the Chamber is 
vital to making that a reality. 

For bilateral trade to be more integrated, we need to 
use these Dialogues as part of a wider effort to deliver 
concrete results that benefit the economies, companies 
and markets of both countries. That is why we aim to fo‐
cus on granular issues of trade policy, such as resolving 
non‐tariff barriers, which negatively affects the journey 
of exports and productive investments in both the UK 
and Brazil. 

Part of this broader conversation on trade must con‐
tinue to cover climate. This issue is vital in our trading 
relationships with all countries. And the role of the private 
sector is essential if we are going to make progress on 
climate. I believe there are great opportunities here for 
Brazil, and for British companies in Brazil. We will continue 
to work hard with companies, and Government at State 
and Federal levels. Britcham is a key partner for us in 
this, and I applaud the actions you have taken as individ‐
ual companies and as a group to promote clean growth 
in Brazil. 

Over the next two years, we have a great joint endeav‐
our, to take UK‐Brazil ties to a new level. I and my whole 
team look forward to working with you on this journey! 

ças e serviços financeiros; e o Diálogo Conjunto de Agri‐
cultura (Joint Agriculture Dialogue ‐ JAC), para questões 
relacionadas à agricultura e sustentabilidade, e uma reu‐
nião está agendada para o futuro próximo. É claro que 
essas estruturas somente são importantes se geram re‐
sultados práticos. Nosso trabalho com a Câmara é vital 
para tornar isso uma realidade. 

Precisamos usar esses diálogos como parte de um es‐
forço mais amplo de entregar resultados concretos que be‐
neficiem as economias, empresas e mercados de ambos 
os países, e desenvolver um comércio bilateral mais inte‐
grado. É por esse motivo que nossa meta é de abordar de‐
talhes da política comercial, como corrigir barreiras não 
tarifárias que prejudicam o fluxo de exportações e investi‐
mentos produtivos no Reino Unido e no Brasil. 

O clima também deve fazer parte dessa conversa 
mais ampla sobre o comércio. É uma questão vital em 
nossas relações comerciais com qualquer país. E o papel 
do setor privado é essencial em qualquer trabalho de 
combate à mudança climática. Acredito que esse tema 
apresenta grandes oportunidades para o Brasil e para as 
empresas britânicas no País. Continuaremos trabalhando 
muito com as empresas e o governo a nível estadual e 
federal. A Britcham é um parceiro fundamental nesse as‐
pecto e reconheço a sua participação com empresas in‐
dividuais e como grupo para promover o crescimento 
limpo no Brasil. 

Teremos um importante projeto nos próximos dois 
anos de elevar a parceria entre o Reino Unido e o Brasil 
para outro nível. Eu e toda a minha equipe queremos tra‐
balhar com vocês nessa jornada!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Since I arrived in Brazil in late January 2021, I have 

had many opportunities to see the British Chamber, and 
its partnership with the British Embassy and Consulates, 
go from strength to strength. We have an impressive 
business community in Brazil.  And we have a strong am‐
bition together to grow our trade, for the mutual benefit 
of both countries.  

This is a historic and important year for the Brazil‐UK 
relationship, as we celebrate 105 years of Britcham. That 
means over a century promoting ties of trade, innovation, 
investment and friendship between the two countries. A 
strong chamber, and a strategic partnership, such as the 
one we enjoy now, is essential for our future success.   

The next two years will be important ones. 2022 will 
be a particularly big year. Brazil will celebrate its 200th 
anniversary of Independence, in which the UK played a 
significant role, and a Scottish Admiral led the Brazilian 
Navy.  Her Majesty the Queen will celebrate her Platinum 
Jubilee in June celebrating 70 years of service. And Brazil’s 
elections in October will attract global attention. 

Looking ahead, the British diplomatic network in 
Brazil will focus on three interlinked external campaigns: 
trade; security; and climate. Trade is a key focus for me. 
Our trade priorities include a government‐to‐government 
agreement on defence equipment; clean growth; agricul‐
ture; health; and English language teaching. This trade is 

Our priorities for the 
next two years

Peter Wilson, CMG 
Embaixador do Reino Unido no Brasil 
HM Ambassador to Brazil
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oportunidade comercial. Gostaria de mencionar três 
oportunidades específicas para a “economia verde”, com 
base em nossa experiência até agora. 

Primeiro, energia. O Brasil sempre teve uma matriz 
energética relativamente limpa graças à energia hidre‐
létrica. Mas sua oferta é reduzida à medida que as chu‐
vas se tornam mais imprevisíveis. E a demanda está 
crescendo à medida que a indústria brasileira se recu‐
pera da pandemia. Essa lacuna pode ser preenchida por 
petróleo e gás. Essa lacuna também pode ser preenchida 
por investimentos estrangeiros – pois o governo brasi‐
leiro recentemente aprovou uma legislação (baseada nas 
melhores práticas do Reino Unido) que fomenta essa 
nova indústria. Ou pode ser preenchida por energia 
solar, graças ao sol abundante em lugares como Minas 
Gerais ou a região Nordeste. Ou também, a longo prazo, 
pelo hidrogênio verde. 

Em segundo lugar está a mobilidade. As cidades bra‐
sileiras estão crescendo e os cidadãos estão exigindo de 
seus governos um transporte público cada vez melhor e 
mais limpo. Aqui no Rio, o número de ciclovias e o uso 
de bicicletas compartilhadas aumentaram consideravel‐

Como recém‐chegado cônsul‐geral britânico no Rio de 
Janeiro, estou muito feliz que meu primeiro artigo seja es‐
crito para a publicação Britain Brasil 2022. Há uma longa 
história e profunda cooperação entre a Britcham e a rede 
diplomática britânica em todo o Brasil, e meu objetivo ao 
chegar aqui é continuar essa tradição. 

Eu possuo outra responsabilidade além daquelas que 
tenho pelo Rio e outros estados do leste do Brasil. Ser o 
diretor de Energia e Mudanças Climáticas da rede Brasil, 
apoiando o embaixador e nossa excelente equipe de pro‐
fissionais que trabalham nos âmbitos político, comercial 
e programático dessas questões cruciais. O artigo de hoje 
foca neste tema. 

Porque a mudança climática é um grande desafio. E 
trabalhar com o Brasil para enfrentá‐lo é uma grande 

Perspectivas para 
um futuro verde

Foto: Divulgação
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by UK best‐practice) which fires the starting pistol for 
this new industry. Or it could be plugged by solar, thanks 
to the plentiful sun in places like Minas Gerais or the 
North‐East. Or it could be plugged in the longer‐term by 
green hydrogen. 

Second, mobility. Brazilian cities are growing, and citi‐
zens are demanding ever‐better and cleaner public trans‐
port from their governments. Here in Rio the number of 
cycle‐ways, and use of shared bikes, has increased rapidly 
in recent years, mirroring the situation in other global 
cities such as London or Manchester. Many Brazilian cities 
will be experimenting with electric buses, new metro lines 
or railways, or biofuels‐powered aviation. And campaigns 
such as ‘Race to Zero’, where 14 States and 50 cities in 
Brazil have already committed to reach zero carbon, will 
only intensify this trend. 

And third, finance. Developed countries have com‐
mitted to invest at $100bn per year on international cli‐
mate finance for the developing world. But this is nothing 
compared to the demand – and the gap will be met by 
private finance. This means green bonds, green stock ex‐
changes, carbon markets, and so on. And, once again, 
companies who fail to ‘green’ their activities – or coun‐
tries who fail to set up the right regulatory framework – 
will find themselves locked into more expensive, scarcer 
sources of finance. Just look at the UK, where big pen‐
sion funds and asset investment managers are increasin‐
gly feeling the pressure – from their clients, not from 
Government – to stop funding activities which are caus‐
ing deforestation, for example. 

There is a huge first‐mover advantage in all these in‐
dustries. Whoever invests on the market in the next 5‐10 
years, will be able to profit for the next few decades. My 
aim is that it is British firms – the supply chain across the 
breadth of the UK, from Aberdeen to Cornwall and from 
Belfast to Cardiff – which takes advantage of that first‐
mover in the new ‘green economy’ of Brazil. 

And I look forward to working with you and guaran‐
tee the best opportunities. 

mente nos últimos anos, seguindo o exemplo de outras 
cidades globais como Londres ou Manchester. Muitas ci‐
dades brasileiras irão implementar ônibus elétricos, 
novas linhas de metrô, ferrovias ou aviação movida a 
biocombustíveis. E campanhas como a ‘Race to Zero’ só 
vão intensificar essa tendência, com 14 estados e 50 ci‐
dades do Brasil já comprometidas com o objetivo de 
anular emissões de carbono. 

E terceiro, finanças. Os países desenvolvidos se com‐
prometeram a investir US$100 bilhões por ano em finan‐
ciamento climático internacional para os países em 
desenvolvimento. Porém, isso não é nada comparado à 
demanda – e a lacuna só será suprida pelo financiamento 
privado. Isso significa títulos verdes, bolsas de valores ver‐
des, mercados de carbono e assim por diante. E, mais uma 
vez, as empresas que não conseguirem “neutralizar” suas 
atividades – ou países que não estabelecerem a estrutura 
regulatória correta – ficarão presos a fontes de financia‐
mento mais caras e escassas. Basta olhar para o Reino 
Unido, onde grandes fundos de pensão e gestores de in‐
vestimentos em ativos estão sentindo cada vez mais a 
pressão – de seus clientes, não do governo – de parar de 
financiar atividades que estão causando desmatamento, 
entre outras práticas. 

Essas indústrias possuem a vantagem do pioneirismo. 
Quem investir no mercado nos próximos 5 a 10 anos po‐
derá lucrar ao longo das próximas décadas. Meu objetivo 
é que as empresas britânicas – a cadeia de fornecimento 
em todo o Reino Unido, de Aberdeen à Cornwall e de    
Belfast até Cardiff – aproveitem essa vantagem pioneira 
na nova “economia verde” do Brasil. 

Estou entusiasmado para trabalhar e garantir a vocês 
as melhores oportunidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
As the newly‐arrived British Consul‐General in Rio de 

Janeiro, I’m delighted that the first article I’m penning is 
in Britain Brasil 2022. There’s a long history and deep co‐
operation between Britcham and the British diplomatic 
network across Brazil and my aim on arriving here is to 
continue that proud tradition of cooperation. 

As well as responsibility for Rio and other States in 
the east of Brazil, I have another hat, which is as Director 
for Energy and Climate Change for the Brazil network, 
supporting the Ambassador and our excellent team of 
professionals working on the policy, commercial and pro‐
gramme angles of these hugely important issues. And it’s 
on this topic that I wish to focus today’s article. 

Because climate change is a huge challenge. And work‐
ing with Brazil to tackle it is a huge commercial opportu‐
nity. I would cite three particular opportunities for the 
‘green economy’, based on our experience so far. 

First, energy. Brazil has always had a relatively clean 
energy matrix thanks to hydropower. But supply is falling, 
as rains become more unpredictable. And demand is grow‐
ing, as Brazilian industry recovers from the pandemic. 
That gap could be plugged by oil and gas. But equally,  
it could be plugged by offshore wind – with the Brazilian 
Government recently approving legislation (informed 

Prospects for  
a green future 

Anjoum Noorani 
Cônsul‐Geral Britânico no Rio de Janeiro 
British Consul‐General in Rio de Janeiro
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2021 foi um ano importante para o Consulado Britâ‐
nico em Belo Horizonte. Minas Gerais (MG) tornou‐se o 
primeiro estado da América Latina e Caribe a aderir à 
campanha global ‘Race to Zero’ através de nosso apoio. 
Essa conquista fortaleceu ainda mais nosso relaciona‐
mento com o governo de Romeu Zema e levou à primeira 
missão diplomática de um governador mineiro ao Reino 
Unido (desde que o Consulado foi instaurado em 2015) e 
a uma participação impressionante da delegação do es‐
tado de MG na COP26. 

Observamos um efeito dominó após MG aderir ao 
Race to Zero, com mais 11 estados aderindo à campanha 
entre julho e novembro de 2021. Uma das principais li‐
ções aprendidas com o sucesso da campanha foi a impor‐
tância de se envolver com governos subnacionais para 
impulsionar mudanças em nível nacional. O fomento das 
ambições climáticas em nível estadual enviou uma men‐
sagem clara ao governo federal.  

Minas Gerais na 
geração de 
oportunidades 
estratégicas para os 
negócios entre Brasil  
e Reino Unido

Foto: Divulgação
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COP26 from the MG delegation.  
After MG joined the Race to Zero, there was a domino 

effect, with 11 more Federal States joining the campaign 
between July and November, 2021. One of the key lessons 
learned from the success of the Race to Zero campaign 
was the importance of engaging with subnational gov‐
ernments to drive change at a national level. The increased 
climate ambitions at State level sent a clear message to 
the Federal government.  

Last year’s commitments means that the priority in 
2022 is for implementation. We will continue to support 
MG’s ambitions to decarbonise its economy, but also 
want to work more with the private sector and focus on 
specific industries, such as mining and steel. These sectors 
are responsible for 15% of global emissions and represent 
both challenges and opportunities for MG. This is where 
the Consulate can do more with Britcham.  

The creation of the Mining Committee last year was 
a fantastic example of the MG Chapter adding value to 
the Chamber. A transition to a Net Zero economy will re‐
quire more strategic minerals that are needed to produce 
low‐carbon technologies. Brazil has significant reserves 
of many of these important minerals, which means that 
we will see an increase in mining operations worldwide. 
We want to promote a cleaner mining sector – such as 
renewable energy solutions reducing operations’ emis‐
sions (whilst creating significant operational savings) and 
better security, transparency and management of tailings 
dams. There is an incredible opportunity for British busi‐
nesses to support this transition. I am keen to work with 
the Committee on the ESG agenda, identifying the trade 
barriers for UK businesses and supporting stronger rela‐
tionships with the industry’s institutions.  

To conclude, I would like to give a special thank you 
to the outgoing Regional Director of the MG Chapter, 
Alexandre Aroeira Salles. I could not have asked for a 
better relationship with Alexandre, Thiago Porto and fur‐
ther support from John Oyama in London. From the host‐
ing of high‐level meetings, to the collaboration in or‐
ganising and executing Governor Zema’s agenda in 
London, Britcham MG’s partnership with the Consulate 
was crucial to guaranteeing last year’s accomplishments. 
Alexandre will step down from the role this year, leaving 
a well‐structured Chapter to his successor – to whom I 
look forward to working with, building on Alexandre’s 
excellent work. 

Com o comprometimento firmado ano passado, a 
prioridade em 2022 é a sua implementação. Continua‐
remos apoiando as ambições de MG de diminuir a de‐
pendência da economia no carbono, mas também 
queremos trabalhar mais com o setor privado e focar em 
indústrias específicas, como mineração e siderurgia. 
Esses setores são responsáveis   por 15% das emissões 
globais e representam desafios e oportunidades para 
MG. Aqui, o Consulado pode realizar ainda mais em par‐
ceria com a Britcham. 

A criação do Comitê de Mineração no ano passado foi 
um grande exemplo de como a Filial em MG agrega valor 
à Câmara. Uma transição para uma economia com emis‐
sões nulas exigirá mais minerais estratégicos, necessários 
para a produção de tecnologias de baixo carbono. O Brasil 
possui reservas significativas de muitos desses minerais 
importantes, o que significa que veremos um aumento 
nas operações de mineração em todo o mundo. Quere‐
mos promover um setor de mineração mais limpo – com  
soluções de energia renovável que reduzam as emissões 
das operações (enquanto geram economias operacionais 
significativas) e melhor segurança, transparência e gestão 
de barragens de rejeitos. As empresas britânicas que 
apoiarem essa transição estarão diante de uma grande 
oportunidade. Estou entusiasmado para trabalhar com o 
Comitê na agenda ESG, identificando as barreiras comer‐
ciais para as empresas do Reino Unido e apoiando o de‐
senvolvimento de relacionamentos duradouros com as 
instituições do setor.  

Finalizando, gostaria de fazer um agradecimento es‐
pecial ao diretor regional da Filial de MG que está se des‐
pedindo, Alexandre Aroeira Salles. Não poderia ter 
pedido uma relação melhor com Alexandre Salles e 
Thiago Porto, além do apoio de John Oyama em Londres. 
A parceria da Britcham MG com o Consulado foi funda‐
mental para as conquistas do ano passado, desde a rea‐
lização de reuniões de alto nível, até a colaboração na 
organização e execução da agenda do governador Zema 
em Londres. Alexandre deixará o cargo este ano, dei‐
xando uma Filial bem estruturada para seu sucessor – 
com quem estou ansioso para trabalhar após o excelente 
trabalho de Alexandre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 was an important year for the British Consulate 

in Belo Horizonte. With our support, Minas Gerais (MG) 
became the first State in Latin America and the Caribbean 
to join the global Race to Zero campaign. This achieve‐
ment further strengthened our relationship with Romeu 
Zema’s government and led to the first mission to the 
UK with a governor from Minas (since the opening of the 
Consulate in 2015) and an impressive participation at 

Minas Gerais generating 
strategic opportunities 
for the business between 
Brazil and the United 
Kingdom

Lucas Brown 
Cônsul Britânico em Belo Horizonte 
British Consul in Belo Horizonte
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terra do governo estadual e ajudou a desenvolver a infra‐
estrutura local. Sua capital Curitiba possui um Consulado 
Britânico desde 1905 e a cidade chegou a ter um prefeito 
britânico em 1920. Talvez isso se deva em parte ao clima 
semelhante de Curitiba e do Reino Unido!  

A inauguração da Britcham Paraná mostra o potencial 
econômico local para potencializar negócios bilaterais, 
investimentos e parcerias. O comércio anual entre o 
Reino Unido e o Paraná cresceu nos últimos anos e, em 
2021, atingiu mais de 360   milhões de dólares apenas em 
bens industriais, um crescimento anual de 15% (com as 
exportações britânicas em particular crescendo mais de 
50%). 

Muitas corporações líderes multinacionais britânicas 
estão instaladas no estado, com grupos baseados no 
Reino Unido trabalhando em fusões e aquisições locais e 
oportunidades de investimentos. A Britcham tem um 

Sabemos que o Reino Unido e o Brasil possuem cone‐
xões políticas e econômicas extensas e históricas, que re‐
montam a mais de 200 anos. Sem dúvida, o estado do 
Paraná possui alguns dos vínculos históricos mais profun‐
dos. Afinal, foi uma empresa de investimentos britânica, a 
Paraná Plantations, que fundou muitas vilas e cidades no 
norte do estado depois de adquirir grandes extensões de 

A importância do 
Paraná na rota de 
negócios
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2021 just in industrial goods was worth over 360 million 
dollars, a year over year growth of 15% (with British ex‐
ports in particular growing over 50%).  

Many leading British multinational corporations are 
present in the state and UK based groups have been busy 
with local M&A and investment. We can go further and of 
course Britcham has a key role to play in amplifying market 
knowledge in both countries and flagging up opportunities. 
It is a key pillar of our regional engagement.  

Paraná is one of Brazil´s richest and most developed 
states. Over the last few years the Consulate and 
Britcham have worked with State Government to flag 
up opportunities for British based players in infrastruc‐
ture, smart cities and urban mobility, including at the 
UK regional level.  

In particular, I see a lot of potential in the agribusi‐
ness, financial services and innovation segments. 
Agribusiness here is huge, representing almost 35% of 
the state’s GDP. Considered one of the “breadbaskets” 
of the country, it is currently the second largest hub of 
Brazilian agro‐industrial production and one of the top 
national exporters of Soybeans, Poultry, sugar, Forestry 
products and paper/cellulose.  

The state also has an exciting fintech sector. Curitiba 
was recently voted one of the most promising cities in 
the world for it´s fintech ecosystem (innovation and en‐
trepreneurship more broadly). And it just loses to São 
Paulo for Unicorn generation, including the billion‐dollar 
success case of EBANX which opened offices in London 
a few years ago. With the UK being the world’s leading 
fintech hub and a global venture capital giant, there is 
much synergy, for both British fintechs looking to expand 
in Brazil, and vice‐versa.  

Added to broader opportunities in the industrial, edu‐
cation and sustainability agendas, the future is undoubtedly 
bright for the UK in Paraná and Britcham. I am always im‐
pressed by the sheer positivity and curiosity of local busi‐
nesses and investors around the British market and bilateral 
opportunities, specially post‐Brexit. This is where Britcham 
can be pivotal.  

It has been said that the best way to predict the fu‐
ture is create it. I am looking forward to doing just that 
with Britcham colleagues and members in the State from 
now on. 

papel fundamental na ampliação do conhecimento do 
mercado nos dois países e na busca de oportunidades, 
capacitando ambos para irem além das expectativas. Ela 
é um pilar fundamental do nosso envolvimento regional.  

O Paraná é um dos estados mais ricos e desenvolvidos 
do Brasil. Nos últimos anos, o Consulado e a Britcham tra‐
balharam com o Governo do Estado, buscando oportuni‐
dades em infraestrutura, cidades inteligentes e mobilidade 
urbana para operadores britânicos, inclusive regional‐
mente no Reino Unido.  

Vejo muito potencial particularmente nos segmen‐
tos de agronegócio, serviços financeiros e inovação. O 
agronegócio regional é vasto, representando quase  
35% do PIB estadual. Considerado um dos “celeiros” do 
País, é atualmente o segundo maior polo da produção 
agroindustrial brasileira e um dos maiores exportadores 
nacionais de soja, aves, açúcar, produtos florestais e 
papel/celulose. 

O estado também tem um setor de fintech atraente. 
Curitiba foi recentemente eleita uma das cidades mais 
promissoras do mundo por seu ecossistema de fintech 
(inovação e empreendedorismo de forma mais ampla). 
Nesta geração Unicórnio, a capital do estado só perde 
para São Paulo e seu potencial é demonstrado no case 
de sucesso bilionário do EBANX, que abriu escritórios em 
Londres há alguns anos. Existe oportunidade para uma 
ótima sinergia para as fintechs britânicas que desejam se 
expandir no Brasil e vice‐versa, pois o Reino Unido é o 
principal polo fintech do mundo e um gigante global de 
capital de risco.  

Somado a oportunidades mais amplas nas agendas 
industriais, educacionais e de sustentabilidade, o futuro 
do Reino Unido no Paraná e na Britcham é, sem dúvida, 
brilhante. Fico sempre impressionado com a pura positi‐
vidade e curiosidade das empresas e investidores locais 
em torno do mercado britânico e das oportunidades bi‐
laterais, especialmente pós‐Brexit. A Britcham pode ser 
fundamental nesse aspecto.  

Já foi dito que a melhor maneira de prever o futuro é 
criá‐lo. Estou ansioso para fazer exatamente isso com co‐
legas e membros da Britcham no Paraná daqui adiante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
We know that the UK and Brazil have extensive his‐

toric political and economic connections going back over 
200 years. Here in Paraná, the state arguably boasts some 
of the deepest historical links. After all, it was a British 
investment company, Paraná Plantations, which founded 
many towns and cities in the North of the state after ac‐
quiring large tracts of land from the state government 
and helped develop local infrastructure. There has been 
a British Consulate in the state capital Curitiba since 
1905 and the city even had a British Mayor in 1920. Per‐
haps this is in part due to the similarity of the Curitiba 
and British weathers!  

Inaugurating Britcham Paraná shows the economic 
potential locally to enhance bilateral business, invest‐
ment and partnerships. Annual commerce between the 
UK and Parana has grown over the last few years and in 

Importance of Paraná 
on the business route

Adam Patterson 
Cônsul Honorário Britânico no Paraná 
British Honorary Consul in Paraná
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e Minas Gerais e ministros do governo federal. Assim, as 
empresas britânicas puderam ter acesso direto aos toma‐
dores de decisões do governo local, o que permitiu obter 
um maior conhecimento sobre o mercado e construir a 
base para estratégias de negócios no Brasil, ajudando a 
criar empregos e promovendo investimentos. 

A crise econômica global causada pela pandemia de 
Covid‐19 ainda não foi completamente superada, apesar 
de todos os esforços das iniciativas privadas e públicas. 
Seus efeitos, que incluem altas taxas de inflação e desem‐
prego, queda da atividade econômica e obstáculos logísti‐
cos, ainda irão afetar diversos mercados por algum tempo. 
O comércio internacional deve servir como uma ferra‐
menta para achar soluções em tempos de crise como este, 
embora seja essencial que existam mecanismos adequa‐
dos para alavancar todos os benefícios socioeconômicos 
que possam surgir e garantir seu pleno funcionamento. 

Por isso, parte fundamental da atuação da Britcham 
tem sido colaborar conosco em diversas agendas setoriais 
que facilitam os fluxos comerciais em setores prioritários, 
como agricultura, energias renováveis, saúde e ciências da 
vida, educação, entre outros. Acredito que não devemos 

Tenho mantido contato direto com a Britcham desde 
o início da minha função como diretor executivo do        
Departamento de Comércio Internacional ‐ DIT no Brasil. 
Isso significa que acompanho desde cedo o processo de 
implantação do programa de advocacy na Câmara, serviço 
que nós, o governo britânico e a Britcham oferecemos em 
conjunto para as empresas associadas. 

O programa de advocacy demonstra o interesse das 
empresas britânicas em conectar e aprofundar seus co‐
nhecimentos e interações com o mercado brasileiro. Nossa 
agenda foi repleta de grandes eventos, como reuniões com 
o vice‐presidente da República, governadores de São Paulo 

Britcham como 
parceiro estratégico 
para o Reino Unido

Foto: Divulgação
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Despite all the efforts of private and public initiatives, 
the global economic crisis caused by the Covid‐19 pan‐
demic has not yet been fully overcome. Its effects, such 
as high rates of inflation and unemployment, a drop in 
economic activity and logistical bottlenecks, will still be 
felt for some time in several markets. In times of crisis 
like this, international trade must be used as a solution. 
However, it is essential that the right mechanisms exist 
to leverage all the socio‐economic benefits arising from 
it, thus ensuring its full functioning. 

In this sense, a fundamental part of Britcham's per‐
formance has been to collaborate with us on various sec‐
toral agendas that facilitate trade flows in high‐priority 
industries, such as Agriculture, Renewable Energies, 
Health and Life Sciences, Education, among others. I am 
convinced that we must not lose sight of our joint ambi‐
tion to promote an increasingly prosperous business en‐
vironment and I am sure that Britcham will continue to 
be our ally on this journey. 

The next few months will be of intense activity. We re‐
cently had a visit from the Prime Minister's Trade Envoy, 
Marco Longhi, in São Paulo, Rio de Janeiro and Belo         
Horizonte, who is now helping us to highlight the impor‐
tance of the Brazilian market to the British economy. The 
foreseen agenda will be intense for this year, we hope to 
also receive the British Minister for International Trade 
and the Minister of the DIT. In addition, we also hope to 
return with more face‐to‐face business missions, with a 
sectoral focus, to bring entrepreneurs from both countries 
closer together. 

These are some of the examples that will boost the 
business dialogue between Brazil and the United Kingdom. 
And of course, we count on partners like Britcham to make 
this agenda as effective as possible. I hope this will be an‐
other successful year for everyone. 

abrir mão de nossa ambição conjunta para promover um 
ambiente de negócios cada vez mais próspero, e tenho cer‐
teza de que a Britcham continuará sendo nossa aliada 
nessa jornada. 

Os próximos meses serão intensos. As capitais São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte recentemente re‐
ceberam uma visita do Enviado Comercial do Primeiro  
Ministro, Marco Longhi, que está nos ajudando a destacar 
a importância do mercado brasileiro para a economia bri‐
tânica. A agenda prevista para este ano é intensa, onde 
esperamos receber o ministro britânico do Comércio       
Internacional e o ministro do DIT. Além disso, também es‐
peramos retomar mais missões comerciais presenciais 
com foco setorial para construir relações entre empresá‐
rios dos dois países. 

Esses são apenas alguns dos esforços que vão impul‐
sionar o diálogo empresarial entre Brasil e Reino Unido. E 
é claro que contamos com parceiros como a Britcham para 
efetivamente realizar essa agenda. Espero que este seja 
mais um ano de sucesso para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I have had direct contact with Britcham since the be‐

ginning of my role as Executive Director of the Department 
for International Trade ‐ DIT in Brazil. This means that I 
have followed since early days the process of setting up 
the advocacy program in the Chamber, a service that we, 
British Government and Britcham, are jointly offering to 
member companies. 

The advocacy program demonstrates the interest of 
British companies to connect and deepen their knowledge 
and interactions in the Brazilian market. We had great 
events in our schedule, such as meeting with the Vice‐
President of the Republic, governors of São Paulo and 
Minas Gerais and ministers of the Brazilian government. 
It was in this context that British companies were able to 
have direct access to decision makers in local government, 
which allowed them to build a greater sense of the market 
and to build the base for their trade and business promo‐
tion strategies in Brazil, which contributes to generating 
jobs and promoting investments. 

Britcham as a strategic 
partner for the UK

Martin Whalley 
Diretor Executivo de Comércio do DIT  
do Governo Britânico no Brasil 
Executive Director of Trade of the  
British Government DIT in Brazil
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levantes para o setor privado. Além de serem causas ur‐
gentes, essas proposições devem ser levadas aos órgãos 
públicos para garantir avanços às atividades de diversos 
segmentos do ambiente empresarial. 

Estes objetivos comuns, somados à importância da 
troca de experiências e ideias, têm garantido à Britcham 
o alavancamento da agenda institucional de seus associa‐
dos, ampliando, de forma neutra e objetiva, a defesa de 
interesses e tentando implementar contribuições que fa‐
voreçam mais investimentos, mais negócios e maior ge‐
ração de emprego e renda.  

Em abril de 2021, a primeira reunião estratégica con‐
tou com a presença do vice‐presidente da República, 
Hamilton Mourão. Na ocasião, associados da Britcham e 
representantes do governo britânico expuseram as possi‐
bilidades de expansão dos negócios entre Brasil e Reino 
Unido ‐ incluindo a assinatura de acordos de livre comér‐
cio e para evitar a dupla tributação ‐, medidas para maxi‐
mizar esforços nas questões relacionadas ao comércio de 
bens agropecuários e a importância do desenvolvimento 
de uma economia verde no País. Reformas prioritárias 
para o setor privado, como previdência, tributária e ad‐
ministrativa, também foram apontadas para o represen‐
tante do executivo. 

Hamilton Mourão, por sua vez, destacou que o Brasil 
pretende atingir neutralidade climática até 2060 e está com‐
prometido em eliminar o desmatamento até 2030, além das 
ações que tem envolvido a proteção da floresta amazônica 
‐ as datas sinalizadas pelo vice‐presidente da República 
antecederam os acordos firmados na COP26. No encon‐
tro, ele ainda pontuou o esforço do governo federal em 
melhorar a segurança jurídica no Brasil, trazendo melho‐
rias através de legislações como a Nova Lei de Licitações, 
a BR do Mar (Programa de Estímulo ao Transporte por   
Cabotagem), a nova Lei do Gás, dentre outras iniciativas 
que visam contribuir para a melhoria do ambiente de ne‐
gócios e desempenho econômico do País. 

Políticas ambientais e programas de economia verde 
também foram abordados na reunião realizada com o go‐
vernador do estado de São Paulo, João Doria, no mês de 
junho do ano passado. Além da parceria estratégica para 
o cenário da pandemia e produção de vacinas, o potencial 
de cooperação com o Reino Unido foi reforçado no en‐
contro, principalmente nas áreas de transferência de tec‐
nologia, meio ambiente e oportunidades de negócios, 
também considerando cerca de 150 empresas britânicas 
que possuem operação na capital e no interior do estado. 
Durante a reunião, representantes de grandes empresas 
defenderam iniciativas para desburocratização, simplifi‐
cação do ambiente de negócios e promoção de novos in‐
vestimentos em transformação digital. 

Encontros estratégicos promovem debate 
entre os setores público e privado para 
avanço em pautas prioritárias

Um dos principais objetivos da Câmara Britânica de 
Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) é propor inicia‐
tivas e concretizar ações que visem incrementar a pauta 
de comércio e investimentos entre o Brasil e o Reino 
Unido e, consequentemente, ampliar as oportunidades 
de negócios para as empresas associadas. A Britcham de‐
seja ser porta‐voz de seus membros em pautas de rele‐
vância para o setor privado e nos setores em que estão 
presentes, acompanhando e influindo em políticas públi‐
cas para a melhoria do ambiente de negócios. 

Direcionadas exclusivamente para associados man‐
tenedores da Britcham, as ações de advocacy procuram 
atender, através de temas transversais, aos interesses 
dos membros do grupo com encontros de alto nível e 
reuniões estratégicas e agregadoras de valor que deem 
maior visibilidade e representatividade às pautas esta‐
belecidas, focando em três temas‐chave apontados pela 
Comissão Consultiva de Advocacy (CCA) da Câmara e 
através de constantes alinhamentos com as empresas 
associadas: questões regulatórias (visando a facilitação 
dos negócios e do comércio), questões tributárias (fo‐
cando principalmente na reforma tributária) e questões 
climáticas (relacionadas a pautas de sustentabilidade e 
ESG). A CCA é formada por Alexandre Aroeira Salles,    
Carolina Saldanha‐Ures, Fabio Caldas, Leonardo Martins 
e Luiz Guilherme Primos. 

Simplificação tributária, melhoria da segurança jurí‐
dica, diminuição de burocracias, agendas de negócios 
cada vez mais sustentáveis e que visem contribuir para 
uma sociedade melhor e menos desigual, estes temas es‐
tiveram presentes na agenda de Advocacy até o mo‐
mento. Com maior relevância entre as atividades 
promovidas, o resultado de grande impacto é constatado 
na emissão de documentos de posição, que foram envia‐
dos a autoridades reivindicando melhorias para o am‐
biente de negócios e gerando alto valor agregado a essas 
pautas institucionais. A visão de uma empresa somada à 
visão de outras, sejam do mesmo setor ou de setores di‐
ferentes, ganham força e maior legitimidade através da 
representação do grupo de associados que contribuem 
para as ações da Britcham.  

A forte colaboração e troca de ideias por trás dos 
temas desenvolvidos resultam em conquistas para todos 
os membros, gerando maior representatividade e garan‐
tindo a defesa de interesses. Há uma mobilização con‐
junta de prioridades que geram visibilidade para questões 
como: a importância da simplificação tributária, de en‐
quadramentos regulatórios menos burocráticos, de refor‐
mas estruturais, investimentos em infraestrutura que 
garantam melhorias logísticas para o escoamento e trans‐
porte de mercadorias, dentre outros pontos altamente re‐

A agenda de Advocacy da Britcham proporcionou aos associados mantenedores reuniões para relacionamento com entes 
públicos de alto poder de decisão, e debates para formulação de posicionamentos sobre a reforma tributária e a emer‐
gência ambiental e climática
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Assinatura do 
posicionamento 
sobre a reforma 
tributária em 
conjunto com o 
Centro de 
Estudos das 
Sociedades 
de Advogados 
(CESA) e outras 
55 entidades 
 
Publicação do 
posicionamento 
conjunto da 
Eurocâmaras 
sobre a reforma 
tributária

2021

Encontro de  
CEOs com o  
vice‐presidente  
da República, 
Hamilton 
Mourão

CEO meeting 
with Brazil’s 
vice‐president 
Hamilton 
Mourão

Abril / 

April

Encontro de 
CEOs com o 
governador 
do Estado de 
São Paulo, 
João Doria

Junho / 

June

CEO meeting 
with the 
governor of 
the State of 
São Paulo, 
João Doria

Reunião com 
membros da 
Eurocâmaras 
sobre a 
reforma 
tributária  
 
Reunião com 
associados 
sobre a 
reforma 
tributária

Julho / 

July

Encontro de 
CEOs com o 
secretário 
especial de 
Comércio 
Exterior e 
Assuntos 
Internacionais 
do Ministério 
da Economia, 
Roberto Fendt

Member 
meeting on the 
Tax Reform 
 
Meeting with 
Eurochamber 
members on 
the Tax Reform

CEO meeting 
with the Special 
Secretary for 
Foreign Trade 
and International 
Affairs from the 
Ministry of 
Economy, 
Roberto Fendt

Agosto / 

August

Position paper 
on the Tax 
Reform signed 
alongside the 
Attorneys’ 
Societies Study 
Center (CESA) 
and another 55 
organisations 
 
Publication of 
a joint position 
paper on the 
Tax Reform 
with the 
Eurochambers

Roberto 
Fendt

Hamilton 
Mourão

João 
Doria

Linha do tempo / 
Time line

Fotos: Divulgação/Britcham



Publicação do 
posicionamento 
da Britcham 
sobre a COP26

Desenvolvimento 
de ações sobre a 
COP26: boletins  
e divulgações na 
mídia

Webinar em 
parceria com 
o governo 
britânico: 
acordo para 
evitar a 
bitributação

Setembro / 

September

Outubro / 

Octuber

Novembro / 

November

Dezembro / 

December

COP26 agenda: 
bulletins and 
media 
disclosures

Publication of 
Britcham's 
position paper 
on COP26

Reunião com 
associados 
sobre a COP26 
e o programa 
Race to Zero 
 
Encontro de 
CEOs com o 
governador  
do Estado de 
Minas Gerais, 
Romeu Zema 
 
Reunião de 
associados 
com a diretora‐
presidente 
da Cetesb, 
Patrícia Iglecias

Members 
meeting on 
COP26 and the 
Race to Zero 
program 
 
CEO meeting 
with the 
governor of 
the State of 
Minas Gerais, 
Romeu Zema 
 
Members 
meeting with 
the CEO of 
Cetesb, 
Patrícia Iglecias

Publicação do 
posicionamento 
exclusivo da 
Britcham sobre 
a reforma 
tributária 
 
Reunião com 
o deputado 
federal Alexis 
Fonteyne 
(NOVO‐SP) 
sobre a reforma 
tributária 
 
Reunião no 
Palácio dos 
Bandeirantes 
com a 
participação   
de associados

Publication of 
Britcham’s 
exclusive 
position paper 
on the Tax 
Reform 
 
Meeting with 
federal deputy 
Alexis 
Fonteyne 
(NOVO‐SP)     
to discuss     
Tax Reform 
 
Meeting at 
Palácio dos 
Bandeirantes, 
with the 
participation 
of Britcham 
members

Alexis 
Fonteyne

Romeu 
Zema
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Webinar in 
partnership 
with the British 
government:  
Agreement to 
Avoid Double 
Taxation
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um posicionamento sobre o tema, e outra com a diretora‐
presidente da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), Patrícia Iglecias, que apresentou o Acordo 
Ambiental São Paulo, um programa voluntário de redução 
de emissão de gases de efeito estufa, a fim de conter o 
aquecimento global abaixo de 1,5ºC. Os encontros corro‐
boraram para a publicação do posicionamento da Britcham, 
liderado pelo Comitê que trata do setor. O documento ana‐
lisou a relação do Brasil com a emergência ambiental.   
(Confira a íntegra na página 109 desta Revista). 

Dentro da agenda do mês de setembro, associados da 
Câmara Britânica também foram convidados para uma 
reunião virtual com o governador do Estado de Minas    
Gerais, Romeu Zema. Na pauta sustentável do território 
mineiro, Zema reforçou a existência da tributação diferen‐
ciada para energias renováveis na unidade da federação, 
sendo líder em produção solar fotovoltaica no Brasil. Com 
destaque para a atração de R$ 130 bilhões em investimen‐
tos na atual gestão, membros da Britcham defenderam 
parcerias público‐privadas para o desenvolvimento de 
mão de obra qualificada no estado para diversas áreas, in‐
cluindo educação. 

Nas semanas que antecederam a COP26 e no período 
após a Conferência, percorrendo os meses de outubro e 
novembro, a Câmara Britânica atuou como especialista do 
tema na análise do cenário local e internacional junto aos 
associados e à imprensa. A emissão de posicionamentos, 
artigos e boletins, além de entrevistas exclusivas, auxilia‐
ram na divulgação de iniciativas do setor privado na 
agenda do clima e na defesa transversal da pauta susten‐
tável e ambiental como prioritária e emergencial. 

A agenda de “Encontros de CEOs” e outras atividades 
do Advocacy da Britcham proporcionou, ainda mais, valor 
agregado e resultados práticos aos associados, e fortaleceu 
a representatividade e presença institucional da Câmara 
frente às prioridades do setor privado. A ampliação de par‐
ceiros, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
câmaras de comércio de outros países e associações, e o 
estreitamento da relação com autoridades brasileiras ga‐
rantem, em diferentes frentes, maiores possibilidades de 
expansão do comércio internacional com o Reino Unido, 
proporcionando novas oportunidades concretas aos mem‐
bros da Britcham. 

 

Como um dos pilares da agenda de Advocacy, a re‐
forma tributária foi o tema central de três reuniões da 
Britcham em julho e agosto de 2021. Encontros fechados 
com associados, membros da Eurocâmaras e uma reunião 
com o deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO‐SP) resul‐
taram em documentos de posicionamento sobre o tema. 
O primeiro ofício foi assinado em conjunto com o Centro 
de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) e outras 
55 entidades contra o Projeto de Lei nº 2.337/2021, seguido 
de um parecer com as Câmaras de Comércio da Europa e, 
por fim, publicado exclusivamente pela Britcham, o posi‐
cionamento que destacou que a “simplificação das obri‐
gações tributárias é pauta antiga do setor privado e que a 
arrecadação de tributos precisa ser vista como conse‐
quência de uma economia pujante, jamais como um fim 
em si mesmo”. 

Ainda no mês de julho, em encontro virtual, o secre‐
tário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacio‐
nais do Ministério da Economia, Roberto Fendt, apontou 
para um estreitamento das relações com o Reino Unido ‐ 
3º maior destino de exportação de serviços do Brasil ‐ 
para ganhos mútuos e sinergias. O secretário expôs a re‐
lação de grupos de trabalho no âmbito do executivo bra‐
sileiro que buscam a equidade na agenda bilateral, como 
o Comitê Econômico e de Comércio Conjunto entre Brasil 
e Reino Unido. Também dentro dessa pauta, associados 
pontuaram, mais uma vez, a necessidade de priorização 
de um acordo para evitar a bitributação entre os dois paí‐
ses e a ampliação de acesso ao comércio internacional. 

Já em agosto, com o avanço das medidas de segurança 
e saúde em todo o País na proteção contra o novo coro‐
navírus, uma reunião da Câmara Britânica no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, contou com a participação 
de associados de forma presencial e online, em evento  
híbrido. Com a presença do presidente da InvestSP, 
Gustavo Junqueira, e do secretário executivo de Relações 
Internacionais, Affonso Massot, as empresas debateram 
a atuação do estado paulista em áreas como educação, 
meio ambiente, investimento para atração de negócios e 
infraestrutura. 

No mês que antecedeu o início da COP26, a Britcham 
realizou duas reuniões com associados sobre essa agenda: 
uma no âmbito exclusivo e interno do Comitê de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, com o objetivo de elaborar 

Strategic meetings promote debate between public 
and private sector to advance on priority topics
Britcham´s advocacy agenda offers maintaining members strategic meetings with public authorities with high level of 
decision and debates for the formulation of positioning papers on the Tax Reform and on environmental and climate 
emergency issues

One of the main objectives of the British Chamber of 
Commerce in Brazil (Britcham) is to propose initiatives and 
concretize actions that aim to increase trade and investment 
prospects between Brazil and the United Kingdom and, 
consequently, broaden business opportunities to member 
companies. Britcham wants to be the spokesperson for its 
affiliates on relevant agendas for the private sector and on 
the industry segments they act, monitoring and influencing 
public policies to improve the business environment.  

Directed exclusively for maintaining members of 

Britcham, the advocacy activities focus on attending the 
interests of its members with transversal topics through 
high level appointments and strategic meetings that have 
the objective of adding value and extend visibility and rep‐
resentativeness to the established guidelines focused on 
three main topics stablished by Britcham´s Advocacy Con‐
sultative Commission  (CCA) which were point through con‐
stant alignment with the companies – regulatory issues ( 
aimed at facilitating business and trade), tax issues (focusing 
mailing on the Tax Reform) and climate issues (that are 
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and business opportunities, also considering that around 
150 British companies have operations in the capital and 
the countryside of the state. During the meeting, repre‐
sentatives of large companies defended initiatives to reduce 
bureaucracy, simplify the business environment and pro‐
mote new investments in digital transformation. 

As one of the pillars of the Advocacy agenda, tax reform 
was the central topic of three meetings held by Britcham 
in July and August 2021. Closed meetings with associates, 
members of Eurochambers and a meeting with federal 
deputy Alexis Fonteyne (NOVO‐SP) resulted in position pa‐
pers on the topic. The first document was signed together 
with the Center of Studies from the Society of Lawyers 
(CESA) and other 55 associations against Bill 2.337/2021, 
followed by another statement signed with the European 
Chamber of Commerce (Eurochambers) and, finally, an ex‐
clusive publication by Britcham, a position paper that high‐
lighted that the “simplification of tax obligations is an old 
agenda of the private sector, and tax collection needs to 
be seen as a consequence of a thriving economy, never as 
an end in itself”. 

Also in July, with a virtual meeting, the Special Secretary 
for Foreign Trade and International Affairs from the Ministry 
of Economy, Roberto Fendt, pointed to a closer relationship 
with the United Kingdom – being Brazil's 3rd largest service 
export destination – pointing out for mutuals gains and 
synergies. The secretary mentioned the relation of working 
groups within the Brazilian executive side that seek equity 
in the bilateral agenda, such as the Joint Economic and 
Trade Committee. Covering this agenda, members pointed 
out, once again, for the need to prioritize an agreement to 
avoid double taxation between the two countries and the 
expansion of access to international trade. 

In August, with the advancement of safety and health 
measures across the country to protect against the new 
coronavirus, a hybrid event of the British Chamber – on‐
line and in person meeting ‐ was held at Palácio dos Ban‐
deirantes. With the presence of the president of Investe 
SP, Gustavo Junqueira, and the executive secretary of In‐
ternational Relations, Ambassador Affonso Massot, the 
companies discussed the performance of the state of São 
Paulo in areas such as education, environment, investment 
to attract business and infrastructure. 

The month before the start of COP26, Britcham held 
two meetings with members focused on this agenda: one 
exclusively and internally within the Environment and Sus‐
tainability Committee with the objective of elaborating a 
position paper on the subject, and another one with the 
President of the Environmental Company of the State of 
São Paulo (Cetesb), Patrícia Iglecias, who presented the São 
Paulo Environmental Agreement, a voluntary program to 
reduce the emission of greenhouse gases in order to contain 
global warming below 1.5ºC . The meetings contributed to 
the publication of Britcham's position paper, led by the Com‐
mittee that deals with the sector. The document analysed 
Brazil's relationship with the environmental emergency. (See 
the full text on page 109 of this magazine). 

In September, members of the British Chamber were 
also invited to a virtual meeting with the governor of the 
State of Minas Gerais, Romeu Zema. On the sustainable 
agenda of the Minas Gerais territory, Zema reinforced the 
existence of differentiated taxation for renewable energies 
in the federation unit, being the state leader in photovoltaic 
solar production in Brazil. Highlighting the attraction of R$ 
130 billion in investments in the current administration, 

concentrated on the areas of sustainability and ESG). The 
CCA is composed by five members ‐ Alexandre Aroeira 
Salles, Carolina Saldanha‐Ures, Fabio Caldas, Leonardo Mar‐
tins e Luiz Guilherme Primos. 

Tax simplification, improvement on legal security, reduce 
bureaucracy, business agendas becoming each time more 
sustainable and that should contribute for a fairer and less 
inequal society, those topics have been part of the advocacy 
agenda so far. With greater relevance among the activities 
promoted, one result of great impact is demonstrated on 
the issue of position papers sent to authorities demanding 
improvements for the business environment and generating 
high added value to these institutional guidelines. The vision 
of a company added to the vision of others, whether from 
the same or from different sectors, acquire strength and 
more legitimacy through the representation of the group 
of associates that contribute to Britcham's activities. The 
strong collaboration and exchange of ideas behind the 
themes result on achievements for all members, generating 
more representation and ensuring the defense of interests. 
There is a joint mobilization of priorities that generate vis‐
ibility for issues such as: the importance of tax simplification, 
less bureaucratic regulatory frameworks, structural reforms, 
investments in infrastructure that guarantee logistical im‐
provements for the flow and transport of goods, among 
other highly relevant agendas for the private sector. 

These common goals, added to the importance of ex‐
changing experiences and ideas, have guaranteed Britcham 
the leverage of the institutional agenda for its associates, 
expanding, in a neutral and objective way, the defense of 
interests, trying to implement contributions that promote 
more investments, more business and generates more job 
posts and income. 

The first strategic meeting was in April 2021 with the 
Vice President of the Republic of Brazil, Hamilton Mourão. 
On the occasion, Britcham members and representatives 
of the British government outlined the possibilities for ex‐
panding business between Brazil and the United Kingdom 
‐ including the signing of free trade agreements and the 
avoiding of double taxation ‐ measures to maximize efforts 
on issues related to the agricultural goods and the impor‐
tance of developing a green economy in the country. Priority 
reforms for the private sector, such as social security, tax 
and administrative reforms were also pointed out to the 
executive's representative. 

Vice presidente Mourão highlighted that Brazil intends 
to achieve climate neutrality by 2060 and is committed to 
eliminating deforestation by 2030, in addition to the actions 
that have involved the protection of the Amazon forest ‐ 
the dates indicated by the vice president of the Republic 
preceded the agreements signed at COP26. At the meeting, 
he also highlighted the efforts of the federal government 
to improve legal security in Brazil, bringing improvements 
through legislation such as the New Law on Tenders, the 
BR do Mar (Program to Stimulate Transport by Cabotage), 
the New Gas Law, among other initiatives that aim to con‐
tribute to the improvement of the country's business envi‐
ronment and economic performance. 

Environmental policies and green economy programs 
were also discussed at the meeting held with the governor 
of the state of São Paulo, João Doria, in June last year. In 
addition to the strategic partnership for the pandemic sce‐
nario and vaccine production, the potential for cooperation 
with the United Kingdom was reinforced at the meeting, 
mainly on the areas of technology transfer, environment, 
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The “CEO meetings” and other advocacy activities of 
Britcham offered even more added value and practical re‐
sults to members, besides strengthening representativeness 
and the institutional presence of the Chamber towards the 
priorities of the private sector.  The expansion of partners, 
such as the National Confederation of Industry (CNI), cham‐
bers of commerce from other countries and associations, 
and the closer relationship with Brazilian authorities guar‐
antee, on different fronts, greater possibilities for expanding 
international trade with the United Kingdom, providing 
concrete new opportunities for Britcham members.

Britcham members defended public‐private partnerships 
for the development of qualified labor in the state for sev‐
eral areas, including education. 

The weeks before the kick‐off of COP26 and after the 
Conference, throughout the months of October and Novem‐
ber, the British Chamber acted as a specialist on the envi‐
ronment agenda analysing the local and international sce‐
nario jointly with the members and the press. The 
publication of position papers, articles and bulletins, besides 
exclusive interviews, assisted the disclosure of initiatives 
from the private sector on the climate agenda and on the 
defense of the sustainability and environmental agenda as 
priority and emergency topics.  

Filiais Britcham e as oportunidades locais para 
melhoria do ambiente de negócios entre 
Brasil e Reino Unido / Britcham branches and 
local opportunities to improve the Brazil and UK 
business environment

PR

SP RJ

MGMS

Líderes analisam o cenário local de possibilidades e desafios junto às pautas prioritárias e de ESG, e a 
parceria com o Reino Unido em âmbito estadual / Leaders analyse the challenges and opportunities in 
priority areas and ESG, as well as state‐level partnerships with the United Kingdom

Britcham 
São Paulo
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Para uma maior interação com o Reino Unido, não 
podemos nos furtar de buscar mercados mais eficientes 
mediante a eliminação de barreiras desnecessárias ao co‐
mércio internacional, o combate à corrupção, a proteção 
à propriedade intelectual, a simplificação tributária e a 
promoção de investimentos em setores‐chave do de‐
senvolvimento regional, como educação, life sciences e 
saúde, energia limpa e acesso digital. São incontáveis 
os temas em que poderia haver melhoria regulatória, 
alguns horizontais, outros que afetam um ou outro     
segmento ‐ ainda que em sua maioria, mas não totalidade 
‐ em âmbito federal. 

Como parte do esforço de desenvolver o nosso am‐
biente de negócios, por exemplo, o Brasil vem realizando 
várias concessões visando promover os investimentos no 
País. A despeito disso, o capital britânico não tem partici‐
pado em grande volume em ofertas deste tipo. Conforme 
Relatório de Investimento Direto divulgado pelo Banco 
Central (2020), o Reino Unido foi responsável por menos 
de 5% dos recursos recebidos do exterior, sendo que o Es‐
tado de São Paulo e arredores ainda concentram a quase 
totalidade dos negócios. Há, indubitavelmente, muito es‐
paço para crescimento, de forma que reassumíssemos 
realmente um papel de protagonistas nas relações comer‐
ciais com os britânicos. 

Os procedimentos licitatórios brasileiros de uma ma‐
neira geral, mesmo os do Estado de São Paulo, são um 
dos grandes entraves aos investimentos estrangeiros, por 
serem incompatíveis para complexos projetos de infraes‐
trutura de longo prazo, adotarem preferencialmente o 
critério menor preço, serem burocráticos e demorados, 
além de opacos para estrangeiros, com prazos que fogem 
de parâmetros objetivos. Assim, seria de suma importân‐
cia maior transparência, além da padronização dos con‐
tratos e as especificações técnicas dos projetos no Brasil, 
a fim de reduzir custos, aumentar eficiência e criar mais 
segurança jurídica, assim como a convergência aos pa‐
drões internacionais, tendo em vista que investidores es‐
trangeiros tomam decisões baseadas em referências 
mundialmente conhecidas. 

Além disso, seria de absoluto benefício a empresas 
britânicas se houvesse um esforço de implementação de 
um Memorando de Entendimentos e Cooperação mais 

robusto e abrangente no tema de investimentos entre o 
Brasil e o Reino Unido. Conforme o Boletim de Investi‐
mentos Estrangeiros ‐ Países Selecionados (2019) divul‐
gado pela Secretaria Executiva da CAMEX, o Brasil possui 
poucos acordos desse tipo com a China, Estados Unidos, 
Japão, França e Itália, mas poucos são realmente efetivos. 

Por fim, para facilitar e elevar o número de investi‐
mentos britânicos na região Sudeste, poderíamos nos 
aproximar dos prefeitos dos municípios da região. Enten‐
demos que há um grande desafio aos municípios para en‐
contrarem soluções, sobretudo com o “novo” marco do 
saneamento, a política nacional de resíduos e a formata‐
ção de Parcerias Público Privadas. Nesse sentido, os Con‐
sórcios poderão ser referências regionais de apoio 
técnico, bem como fazer a interface com os interessados 
nos projetos públicos para investimento, seguindo os pre‐
ceitos das legislações de Licitações, PPPs, orientações dos 
órgãos de controle e a autonomia dos representantes le‐
gais das cidades. A Rede Nacional de Consórcios Públicos, 
por exemplo, pode exercer papel crucial no levantamento 
de informações precisas (e hoje inexistentes) ao Governo 
Britânico, de maneira a viabilizar a colaboração para a pro‐
moção comercial e oportunidades de investimentos bri‐
tânicos na Região Sudeste, em todos os locais onde 
possam estar inseridos os consórcios, com suas respecti‐
vas vocações e demandas.  

Por fim, devemos adotar um modelo licitatório que le‐
vasse em conta padrões mundiais ou ao menos compatí‐
veis com o britânico, além de mantermos um maior e 
mais constante diálogo com empresas britânicas a res‐
peito dos nossos planos para privatizações e concessões 
para os próximos anos, seja mediante a adoção de uma 
plataforma digital com informações confiáveis sobre a to‐
talidade dos editais como em reuniões periódicas que já 
ocorrem entre atores do setor privado britânico e brasi‐
leiro, e nossos respectivos governos. 

Com relação às pautas prioritárias da Britcham e seus 
associados, os Acordos para Evitar Dupla Tributação (ADTs) 
ocupam um importante espaço por determinarem regras 
para repartir a receita da tributação sobre lucros, royalties, 
juros, serviços e dividendos, evitando a bitributação, as 
evasões fiscais e as sonegações, conferindo isonomia ao 
investidor em relação aos concorrentes estrangeiros, au‐
mentando a segurança jurídica e estimulando os investi‐
mentos estrangeiros no País. Além disso, um ADT com o 
Reino Unido permitiria às empresas brasileiras acessarem 
novos mercados, diversificando riscos e acessando novas 
tecnologias, estimulando a competitividade, além de 
terem impacto direto no aumento das exportações e na 
melhoria da inserção da indústria brasileira nas cadeias 
de valor. Das empresas brasileiras com investimentos no 
exterior, 91% possuem investimentos com Alemanha, 
Austrália, Colômbia, Estados Unidos e Reino Unido, países 
apontados como prioridade alta para negociações de ADT.  

Atualmente, o Brasil possui acordos para evitar a bi‐
tributação com 33 países e, dentre as principais econo‐
mias da Europa, o Reino Unido, junto com a Alemanha, 
são as únicas com as quais o Brasil não possui um ADT fir‐
mado. A negociação de um acordo com o Reino Unido 
seria um atrativo para investidores, uma vez que uma das 
suas maiores dificuldades é justamente a excessiva tribu‐
tação imposta pelo governo.  

As estratégias de Sustentabilidade Corporativa das 
empresas, por sua vez, têm sido o parâmetro cada vez 
mais decisivo visando o retorno dos chamados “investi‐

Foto: Divulgação/Britcham
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time‐consuming, not transparent for foreigners and are 
based on unworkable deadlines. Transparency is incredibly 
important, as is standardising contracts and technical 
specifications for Brazilian projects; this would help reduce 
costs, increase efficiency and improve legal security, as 
well as drive convergence towards international standards, 
which is particularly important as many foreign investors 
base their decisions on global benchmarks. 

It would also be incredibly beneficial for British compa‐
nies if Brazil made an effort to implement a more robust 
and wide‐ranging Memorandum of Understanding and    
Cooperation for investments between Brazil and the UK. 
According to the Foreign Investor Bulletin – Selected Coun‐
tries (2019) published by CAMEX’ Executive Secretariat, 
Brazil has a few of these agreements with China, the 
US, Japan, France and Italy, but they are not particularly 
effective. 

We could also build closer ties with mayors from cities 
in the region to facilitate and increase British investments 
in the southeast. We believe cities face significant chal‐
lenges finding solutions, especially for  the “new” sanita‐
tion framework, the national waste policy and the format 
adopted for Public‐Private Partnerships. In this case, Con‐
sortiums could be regional reference centers to provide 
technical support and could interface with parties inter‐
ested in investing in government projects based on the 
provisions of the Government Procurement laws, liaise 
with PPP’s, provide guidance to regulators and give mu‐
nicipal representatives greater autonomy. For example, 
the National Network of Public Consortia could play a cru‐
cial role collecting accurate information (that currently 
does not exist) for the British Government; this could help 
promote British commerce and investment opportunities 
in the Southeast Region in every location where these 
consortia operate, where each of them has its respective 
needs and interests.  

We also need a public procurement model predicated 
on global standards ‐ or at least one compatible with 
British standards ‐  and have a broader and more consis‐
tent dialogue with British companies about our privatiza‐
tion and concession plans over the next several years; we 
could adopt a digital platform providing reliable informa‐
tion about all procurement processes or we could have 
periodic meetings, such as those that already take place 
between British and Brazilian private sector and govern‐
ment representatives. 

Double Taxation Agreements (DTAs) are high on the 
list of Britcham and its members’ priorities since they 
would provide rules on how to share tax revenues from 
profits, royalties, interest, services and dividends and 
avoid double taxation and tax evasion; such an agreement 
would put investors on an equal footing with their foreign 
competitors, increase legal security and encourage foreign 
investment in Brazil. A DTA with the UK would also give 
Brazilian companies an opportunity to access new mar‐
kets, diversify risk and acquire new technologies; this 
would be a stimulus for competitiveness, directly increase 
exports and expand the role Brazilian companies play in 
value chains. 91% of all Brazilian Companies invest over‐
seas in Germany, Australia, Colombia, the US and the 
United Kingdom, which are all high‐priority countries for 
DTA negotiations.  

Brazil currently has double taxation agreements with 
33 countries. The United Kingdom and Germany are the 
only large European economies with which Brazil has yet 

mentos responsáveis”, interferindo diretamente na atra‐
tividade que exercem sobre os investidores. 

Em todo mundo, mais de trinta bilhões de dólares de 
ativos sob gestão já fazem parte de fundos gerenciados por 
estratégias sustentáveis, e esse número só vem aumen‐
tando. Há diversas formas de se indicar o grau de susten‐
tabilidade das empresas, mas o mundo tem direcionado 
sua leitura para um conjunto muito claro de fatores: “Am‐
biental, Social e Governança”.  

Apesar de ter se popularizado, o conceito ESG en‐
volve uma série de ações fundamentais e estratégicas di‐
recionadas aos três pilares que sintetizam esta sigla. Traz 
com eficiência o holofote para as empresas que ofere‐
cem um retorno acima do mercado, justamente pela 
promoção de políticas e ações em conformidade com as 
regulações e com as expectativas do público e do con‐
sumidor. Por si só, a prática de estratégias ESG promove 
benefícios em todas as direções, seja para a sociedade, 
seja para os governos. 

A pandemia do coronavírus enalteceu as relações de 
interdependência entre os países, e a comunalidade de 
práticas sustentáveis deve nortear o rumo do Estado de 
São Paulo em busca de uma recuperação mais acelerada 
e com bases firmes. Assim, é preciso que o nosso estado 
continue promovendo um ambiente amigável à metodo‐
logia ESG, fazendo os ajustes necessários no marco regu‐
latório do mercado financeiro, além dos que já vêm sendo 
feitos. Além disso, seria recomendável termos critérios 
claros para o monitoramento dos fatores ESG, de forma a 
facilitar a análise dos investidores, bem como para nortear 
as empresas a incrementarem suas estratégias, tornando‐
se cada vez mais sustentáveis. 

Considerando as dimensões continentais do Brasil e a 
multiplicidade regulatória quanto a esses temas em âmbi‐
tos federal, estadual e municipal, é crucial a parceria com 
os Estados brasileiros para uma concreta e frutífera atua‐
ção do governo britânico, não apenas com os governado‐
res, mas também com municípios e os atores privados. 

 
In order to increase our interaction with United Kingdom, 

we need to look at ways to increase market efficiency 
and eliminate unnecessary barriers to international trade, 
reduce corruption, protect intellectual property, simplify 
taxation and promote investment in key sectors for re‐
gional development, such as education, life sciences and 
health, clean energy and digital access. More importantly, 
there are a number of areas that would benefit from reg‐
ulatory improvements, some of which are horizontal and 
others which affect individual sectors ‐ although most of 
them, but not all ‐ fall under federal jurisdiction. 

For instance, Brazil has been making a number of con‐
cessions to promote investment inflows as part of efforts 
to improve the business environment. Despite this, Brazil 
has not been able to attract significant volumes of British 
capital. According to the Central Bank Direct Investment 
Report (2020), the United Kingdom represented less than 
5% of overseas investment, almost all of it going to the 
state of São Paulo and surrounding regions. There is clearly 
a lot of room for growth and we need to retake a leading 
role in commercial relations with the British. 

Brazilian government procurement processes generally, 
even in the state of São Paulo, are one of the biggest bar‐
riers to foreign investment because they are incompatible 
with complex, long‐term infrastructure projects, tend to‐
wards choosing the lowest bids, are bureaucratic and 
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making the necessary adjustments in financial regulation 
over and above those already in place. We also need clear 
ESG monitoring criteria to facilitate investor analysis and 
offer companies guidance on how to improve their strate‐
gies and become more sustainable. 

Brazil is the size of a continent and there are multiple 
ESG regulations at federal, state and municipal level; con‐
sequently, it is crucial to partner with Brazilian states, 
cities and the private sector to generate tangible results 
from our interactions with the British government. 

 
Carolina Ures 
Presidente da Britcham São Paulo 
President of Britcham São Paulo 

to sign a DTA. An agreement with the United Kingdom 
would be attractive for investors, because one of the 
biggest difficulties they face is over‐taxation.  

Corporate Sustainability strategies have, in turn, been 
an increasingly decisive factor in returns from so‐called 
“responsible investments” and have directly affected the 
attractiveness they have for investors. 

Globally, there are more than $30 billion in assets un‐
der management in funds based on sustainable strategies 
and this figure is only likely to increase. There are several 
ways of measuring a company’s sustainability, but the 
world has chosen a very clear set of factors: “Environ‐
mental, Social and Governance”.  

Despite the fact it is now becoming more popular, ESG 
is predicated on a series of basic and strategic efforts 
focusing on three ESG pillars. This effectively shines a light 
on companies that offer above‐market returns specifically 
because their policies and initiatives comply with regula‐
tions and broader consumer expectations. ESG strategies  
provide benefits in every direction, for both society and 
governments. 

The coronavirus pandemic highlighted the degree of 
interdependence between countries and the state of São 
Paulo should be looking to adopt common sustainability 
practices to accelerate its economic recovery on a sounder 
footing. This means our state needs to continue building 
a business environment that is favorable towards ESG and 
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2021 foi um ano que será inesquecível em todos os 
sentidos, mas especialmente pela sua intensidade, cons‐
tituída pela quantidade e nível de impacto de fatos notá‐
veis em seu desenrolar global, no Brasil e no Reino Unido. 

A pandemia pela qual continuamos a passar e seu im‐
pulso digitalizador parecem ter acelerado a história hu‐
mana. A Britcham acompanhou, se adaptou e engajou 
nesta corrente caudalosa planetária e brasileira de forma 
muito assertiva e positiva.  

A certeza de tal realização e a agregação de valor en‐
tregue a seus membros confirma‐se na continuação do 

significativo aumento do número de associados, especial‐
mente os de categoria sênior.  

A qualidade e diversidade de atividades voltadas para 
a melhoria do ambiente de negócios são a expressão do 
que considero o melhor que a Britcham tem em sua oferta 
de valor: networking e informações sólidas e do mais alto 
nível para a tomada de decisão estratégica. É a notável 
quantidade e qualidade de cérebros presentes na nossa 
Britcham e seus parceiros, com alianças estratégicas cuja 
implementação foi aprofundada e acelerada, que permi‐
tem tal oferta. 

SP

RJ

MG

ES

Britcham 
Rio de Janeiro
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among others, to deliver very high‐level events that fo‐
cused on our mission to support and strengthen current 
and future bilateral trade flows between Brazil and the 
UK, particularly in a post‐Brexit landscape with many 
emerging opportunities. Our pioneering and long‐standing 
position papers on COP26 and Tax Reform were open 
and balanced; they are also important examples of the 
support we offer to our members and they represent 
members’ attitudes towards current and future business 
opportunities. 

The fact that Britcham celebrated its 105th anniversary 
in 2021 is an auspicious sign for 2022 as we leverage our 
vast and cutting‐edge experience. Only an institution with 
this level of experience and performance, whose culture 
and management are capable of constantly adapting to 
the increasingly volatile environment in which its members 
and partners operate, is capable of maintaining and im‐
proving this degree of modernity. 

I want to reiterate what I believe is the main reason 
for this: we have the highest quality people in every area 
and at every level, from the Board to the Executive Com‐
mittee, National Sector Committees and Executive Man‐
agement Team, who are all focused on important issues 
for our members and are working hard as a group – team‐
work is a key aspect of the Britcham culture. 

These characteristics make it an honor for me to be a 
part of Britcham and especially to be president in Rio de 
Janeiro, where I have had incredible support from Bruno 
Marcondes. This leads me to ask: how can we not be pos‐
itive about 2022 and the years ahead, whatever comes 
our way? There is no room for pessimism! We look for‐
ward to 2022 and we will continue delivering the best we 
have to offer with the goal of strengthening commercial 
ties in the Anglo Brazilian community! 

 
 
Fabio Caldas 
Presidente da Britcham Rio de Janeiro 
President of Britcham Rio de Janeiro 
 
Bruno Marcondes 
Vice‐presidente da Britcham Rio de Janeiro 
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Gostaria de destacar, entre os fatores de maior contri‐
buição em 2021, o aprofundamento ocorrido na sinergé‐
tica parceria e integração de ações com o Governo 
Britânico. Tal fato apoiou de forma decisiva a entrega 
pelos Comitês Setoriais Nacionais e a Comissão Consultiva 
de Advocacy, por exemplo, de eventos de altíssimo nível 
e foco na nossa missão de apoio e fortalecimento do fluxo 
de comércio bilateral atual e futuro entre o Brasil e o 
Reino Unido, ressaltando‐se o momento atual pós‐Brexit 
e as muitas oportunidades emergentes. Os pioneiros e 
históricos posicionamentos sobre a COP26 e a reforma tri‐
butária, abertos e equilibrados, são exemplos importantes 
do trabalho de fundo de apoio aos associados e a expres‐
são de seus anseios sobre tais oportunidades presentes 
no ambiente de negócios atual e futuro. 

A celebração dos 105 anos da Britcham em 2021 aponta 
para um 2022 auspicioso, a ser construído com o conheci‐
mento aquilatado em uma longa trajetória e que está mais 
moderna do que nunca. A manutenção e fortalecimento de 
tal modernidade só é possível hoje em uma instituição de 
marca centenária e de alto nível de performance, se ela 
possuir, em sua cultura e gestão, a capacidade de constan‐
temente se adaptar ao ambiente cada vez mais volátil em 
que ela e seus associados e parceiros operam. 

Friso aqui novamente minha visão sobre o principal 
fator que permite que isto se produza: gente da mais alta 
qualidade em todos os níveis e áreas da instituição, desde 
o Conselho, passando pelo Comitê Executivo, Comitês Se‐
toriais Nacionais e Gerência Executiva, todos focalizados 
em questões de alta relevância para os associados e tra‐
balhando duro e integradamente ‐ teamwork é um aspecto 
chave da nossa cultura Britcham que gostaria de destacar. 

Tais características e capacidade me trazem honra em 
pertencer à Britcham e, ainda mais, em presidi‐la no Rio 
de Janeiro com o inestimável apoio do muito prezado 
Bruno Marcondes. E me fazem perguntar: como não ser 
positivo para 2022 e além, qualquer que seja o quadro? 
Nada de pessimismo! Que venha 2022, para que continue‐
mos entregando o nosso melhor, visando o fortalecimento 
dos laços comerciais da comunidade anglo‐brasileira! 

 
2021 was, in every way, an unforgettable year, but 

particularly because of its intensity and due to the number 
and level of notable events that had an impact on the 
way the year globally unfolded in Brazil and the UK. 

The ongoing pandemic and the way it encouraged 
greater technology adoption appears to have accelerated 
human history. Britcham has been monitoring the situa‐
tion, then adapted and went on to play an assertive and 
positive role in developments at home and abroad.  

This, as well as the added value we offer our members, 
has been reflected by the significant rise in memberships, 
particularly in the senior category.  

The quality and range of activities focused on improv‐
ing the business environment express what I believe to 
be the best aspect of Britcham’s value offering: our net‐
working and the reliable, high‐level information we make 
available to support strategic decision‐making. The quan‐
tity and quality of the great minds at Britcham and its 
partners is remarkable and we have accelerated and ex‐
panded our strategic alliances. 

One of our biggest contributions in 2021 was to ex‐
pand our synergistic partnership and integration with the 
British government. This support was decisive in helping 
the National Sector Committees and Advocacy Committee, 
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O estado do Paraná é o maior produtor de energia do 
Brasil, muito por conta da usina hidrelétrica de Itaipú, mas 
também por possuir diversas outras usinas hidrelétricas 
e pela intensificação do investimento em eólicas e solar. 
Além disso, no setor mais sustentável de todos, o de ali‐
mentos, o estado é um gigante, com agronegócio respon‐
sável para mais de um terço de PIB, tendo o maior polo 
de produção orgânica do País. 

Em linha com o forte setor do agronegócio, o Paraná 
possui o maior terminal exportador de grãos do Brasil. O 
estado tem um pouco mais que 2% das terras brasileiras, 

Adam Patterson 
Diretor‐adjunto da Britcham Paraná 
Deputy director of Britcham Paraná

Aldo Macri 
Diretor regional da Britcham Paraná 
Regional director of Britcham Paraná

A OCDE diz que o Paraná é exemplo mundial em 
desenvolvimento sustentável com índices elevados de 
energia sustentável, proteção ambiental e redução de de‐
sigualdades. Sua capital, Curitiba, é destaque no indica‐
dor de sustentabilidade, aparecendo em primeiro lugar 
entre as capitais e na quarta posição geral com relação 
ao índice ESG. O Paraná é o primeiro estado a unir a ini‐
ciativa privada e o poder público para promover, de forma 
concreta, a sustentabilidade. No ano passado, o Governo 
do Estado lançou o primeiro comitê público‐privado sobre 
ESG do País. 
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sendo responsável pela produção de 17% de grãos Brasil. 
Esse resultado também é oriundo da maior produtividade 
por metro quadrado plantado no País, muito por conta do 
alto emprego tecnológico no campo. 

Em termos de ESG, o Paraná caracteriza‐se por ter a 
agropecuária como o setor com maior participação em 
fontes de emissão de gases de efeito estufa. De acordo 
com relatório do SEEG (Sistema de Estimativa de Emissão 
de Gases de Efeito Estufa) de 2020, esse segmento repre‐
senta cerca de 59% das emissões no estado, enquanto 
transportes representa cerca de 21% e a indústria cerca 
de 8%, o saneamento básico, 7%, e a produção de com‐
bustíveis e energia elétrica, 3%.  

O setor de varejo e consumo convive com um am‐
biente de incertezas, causadas pela alta da inflação e de‐
corrente perda de renda dos consumidores. Os níveis de 
confiança do consumidor estão em baixa, o que também 
acaba sendo um fator que ocasiona menor consumo. 
Olhando na perspectiva da indústria de manufatura, o ce‐
nário de inflação e falta de alguns insumos ainda impacta 
os negócios, assim como constantes problemas no trans‐
porte marítimo com a paralisação de portos, principal‐
mente chineses, a falta de contêineres e, recentemente 
no Brasil, a operação tartaruga de alguns órgãos públicos 
impactando o comércio exterior. No entanto, observam‐
se níveis de demandas de mercado ainda interessantes, 
como no setor automotivo, causadas pela retração de de‐
manda que ocorreu nos dois últimos anos, também como 
reflexo da pandemia. 

Quando falamos do agronegócio, setor que mais cres‐
ceu no último ano em razão dos altos níveis de produção 
e o câmbio favorecendo as exportações, vemos que 2022 
pode ser um ano um pouco pior para grãos em razão da 
escassez de chuvas em algumas áreas. Cenário diferente 
para o segmento de proteína animal, que continua em 
crescimento. 

A Região Sul bateu seu recorde em volumes de fusões 
e aquisições em 2021, atingindo 297 transações concluí‐
das, 95% maior que o ano anterior e maior que o cresci‐
mento do total Brasil, que foi de 76%, recorde histórico 
com 1.963 transações concluídas. O destaque ficou para 
o estado do Paraná, onde aconteceram 121 transações e, 
também, para os setores de tecnologia e internet, que re‐
presentaram 53% de todas as transações na região.  

O Paraná é o quarto estado com melhores condições 
para fazer negócios no Brasil. O dado é da pesquisa Doing 
Business Subnacional Brasil 2021 realizada pelo Grupo 
Banco Mundial e fecha 2021 como a unidade da federa‐
ção que mais gerou empregos no Sul do Brasil. O estado 
paranaense é o segundo maior polo de tecnologia do 
Pºaís em faturamento. O ano de 2021 foi marcado por 
empresas buscando a abertura de capital, startups rece‐
bendo investimentos, ecossistemas de inovação em cres‐
cimento e pela inclusão de mais uma empresa no hall das 
unicórnios brasileiras, a Olist.  

Nesta órbita de investimentos, o Paraná possui um pi‐
peline interessante para 2022 e os próximos anos. Empre‐
sas locais e multinacionais presentes na região têm 
apresentado planos de investimento relevantes, o que 
também acompanha o plano de investimentos em infra‐
estrutura no território. Tivemos renovações de conces‐
sões importantes no transporte ferroviário na Rumo 
Malha Sul na ordem de R$ 10 bi de investimentos e novas 
concessões como a Ferroeste com investimentos previstos 
na ordem de R$ 30 bi. Em rodovias, há a previsão de 

novos leilões para o estado na ordem de R$ 42 bi de in‐
vestimentos. Na área de portos, há projetos para novos 
arrendamentos, privatizações e concessões, além da in‐
tegração com hidrovias. Em energia, óleo e gás, e mine‐
ração, a região também teve participação em leilões e 
novos contratos assinados considerando os últimos três 
anos. Ainda falando do tema de energia, o segmento de 
renováveis vem crescendo bastante na região com inves‐
timentos relevantes de empresas, principalmente em 
energia solar/fotovoltaica. 

A presença de cônsules e representantes do governo 
britânico no estado do Paraná auxiliam no desenvolvi‐
mento de negócios e práticas que aproximam instituições 
e empresários brasileiros do Reino Unido e vice‐versa, aju‐
dando a liderar a missão de apoiar negócios britânicos no 
Brasil, e encoraja as melhores empresas locais a olharem 
para o Reino Unido como sua principal escolha. Temos o 
orgulho que, dentro da missão britânica, o Paraná foi no‐
meado como estado prioritário para ampliar as relações 
nos âmbitos governamentais e de negócios, dando ainda 
mais gás no engajamento regional.  

Diversos encontros já ocorreram entre as entidades de 
representação do governo britânico no estado com orga‐
nismos do governo estadual e municipal, em especial nas 
áreas de educação, comércio e clima, em busca da forma‐
lização de acordos e parcerias para execução de progra‐
mas de cooperação que beneficiam bilateralmente os 
países, além do estímulo frequente de negócios com os 
empreendedores locais e britânicos. Nesse caso, os pri‐
meiros buscando internacionalização e a entrada no mer‐
cado europeu, e os britânicos, que eventualmente buscam 
no Brasil uma possibilidade de expansão e entrada na 
América do Sul. No último ano, foram realizadas reuniões, 
sessões de networking e roundtables nos segmentos de 
infraestrutura, tecnologia e educação. 

Com certeza, esta representação do governo britânico 
é fundamental para trabalhar ao lado da Britcham no sen‐
tido de fomentar os laços comerciais, ampliar conheci‐
mento das oportunidades em ambos mercados e fornecer 
informações ao empresário local sobre parcerias e siner‐
gias. A ideia é sempre juntar esforços com o Consulado 
para um objetivo compartilhado: fortalecer as relações bi‐
laterais no comércio entre o Reino Unido e o Brasil. 

 
The OECD says Paraná is a global example of sustain‐

able development, with high scores on sustainable energy, 
environmental protection and inequality reduction. The 
state capital, Curitiba, is also well placed on the sustain‐
ability rankings: it is top of the ESG index for state capitals 
and fourth overall. Paraná was the first state to bring the 
private sector and government together to make tangible 
progress on sustainability. Last year, the State Government 
launched the first Brazilian public‐private ESG committee. 

Paraná is Brazil’s largest energy producer because of 
the Itaipu hydroelectric power station, as well as various 
other hydroelectric power stations and investment is rising 
in wind and solar power. The state is also one of the biggest 
players in the most sustainable of all sectors, food, and 
agribusiness represents more than a third of its GDP. The 
state is also Brazil’s largest center for organic farming. 

Paraná is also home to Brazil’s largest grain export 
terminal. The state represents a little over 2% of Brazil’s 
landmass but produces 17% of its grain. This is partly 
due to the highest productivity per square meter planted 
in the country which is, in turn, result of the high level of 
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port British businesses in Brazil and encouraging the best 
local companies to view the United Kingdom as their first 
choice trading partner. We are proud the British mission 
decided Paraná should be a priority for developing gov‐
ernment and business relationships, which will drive re‐
gional engagement.  

Organizations representing the British government 
have already met with state and municipal agencies on 
several occasions to discuss a variety of areas including 
education, trade and climate; they are also working to‐
wards partnerships and agreements to implement pro‐
grams that will benefit both countries and provide stimulus 
for business among local and British entrepreneurs. Local 
business owners are looking to expand internationally 
and gain a foothold in Europe while British businesses are 
exploring the possibility of expanding into Brazil and en‐
tering the South American market. Last year we organized 
meetings, networking sessions and roundtables in the in‐
frastructure, technology and education sectors. 

British government representatives are essential for 
our work at Britcham to strengthen commercial ties, in‐
crease access to opportunities available in both countries 
and provide local business owners with information 
about partnerships and synergies. The idea is to work 
alongside the Consulate to achieve a common goal: create 
stronger bilateral trade between the United Kingdom 
and Brazil. 

 
Aldo Macri 
Diretor regional da Britcham Paraná 
Regional director of Britcham Paraná 
 
Adam Patterson 
Diretor‐adjunto da Britcham Paraná 
Deputy director of Britcham Paraná 

 

technology used by farmers. 
In ESG terms, agriculture and livestock farming are re‐

sponsible for the largest proportion of the state’s green‐
house gas emissions. According to a 2020 report from the 
SEEG (Greenhouse Gas Emission Estimates System), the 
industry represents around 59% of state emissions, with 
transportation accounting for around 21% and industry 
for around 8%, basic sanitation for 7% and fuel and elec‐
trical energy production for 3%.  

The retail and consumer sector faces uncertainty as a 
result of high inflation and a drop in consumer income. 
Consumer confidence is down, which is also dampening 
consumption. Inflation and supply bottlenecks are having 
an impact on the manufacturing industry; this is being 
aggravated by constant shipping problems as ports, espe‐
cially in China, are being shut down. There is also a lack 
of containers and some government agencies in Brazil 
recently began working to rule, also impacting on foreign 
trade. However, following a drop in demand over the 
past two years caused by the pandemic, there is still a 
fair level of demand in several sectors, like the automotive 
industry. 

Agribusiness was the fastest growing industry last year 
as output rose and exchange rates boosted exports. How‐
ever, 2022 is expected to be slightly worse for grains because 
some areas are likely to see insufficient rainfall. Nonetheless, 
the animal protein industry continues to grow. 

In 2021, the South Region set a new record for mergers 
and acquisitions with 297 deals concluded, 95% up on 
2020 and higher than average for the entire country, 76%, 
which set another record with 1963 deals closing. Paraná 
performed very well with 121 deals finalized; the tech‐
nology and Internet sectors represented 53% of all re‐
gional deals.  

Paraná is ranked fourth on the list of the best states 
to do business in Brazil. This is based on the World Bank's 
2021 Doing Business Subnational Brazil survey, which 
noted Paraná generated more jobs than any other state 
in southern Brazil. Paraná is Brazil’s second biggest tech‐
nology hub by revenues. 2021 saw various companies 
planning IPOs, startups receiving investments, innovation 
ecosystems growing and the inclusion of another com‐
pany, Olist, on the list of Brazilian unicorns.  

Paraná has a healthy investment pipeline for 2022 and 
the years ahead. Local and multinational companies in 
the region have major investment plans mirroring the 
state’s infrastructure investment roadmap. We have re‐
newed important rail concessions on the Rumo Southern 
Network, which will see around R$ 10 billion in fresh in‐
vestment, and entered new concessions with Ferroeste, 
which is expected to invest around R$ 30 billion. The state 
is also planning to auction off a number of highways, 
which should attract around R$ 42 billion in investment. 
Projects for ports include new leases, privatizations and 
concessions, as well as waterway integration. The region 
has also held auctions for energy, oil and gas and mining 
projects and several new agreements have been signed 
over the past three years. The renewables industry has 
also shown significant growth in the region and companies 
have been making considerable investments, mainly in 
solar/photovoltaic energy. 

British government consuls and representatives in the 
state of Paraná help develop business and practices and 
build closer ties between Brazilian and UK business own‐
ers and institutions. They are leading the mission to sup‐
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campanha global com objetivo de alcançar emissões líqui‐
das zero de gases de efeito estufa até 2050. Entre as ações 
já desenvolvidas pelo estado visando a redução das emis‐
sões, a energia solar fotovoltaica se destaca dentro da es‐
tratégia de transição energética para sistemas mais 
sustentáveis. Minas é o estado líder no Brasil em geração 
solar fotovoltaica, representando 20% de toda a potência 
instalada no País, que gera mais de 60 mil empregos no es‐
tado e tem evitado a emissão de 394 mil toneladas de gases 
de efeito estufa por ano. Minas Gerais também oferece 
isenção de tributos para importação de equipamentos e 
componentes para a geração de energia solar e eólica. A 
medida garante aos projetos instalados em solo mineiro 
acesso a fornecedores de várias partes do mundo, isen‐
tando impostos para importação de equipamentos para ge‐
ração de energia solar e eólica e atraindo cada vez mais 

Thiago Porto Ribeiro 
Diretor‐adjunto da Britcham Minas Gerais 
Deputy director of Britcham Minas Gerais

Alexandre Aroeira Salles 
Diretor regional da Britcham Minas Gerais 
Regional director of Britcham Minas Gerais

Fotos: Divulgação/Britcham

O estado de Minas Gerais tem se destacado nos últimos 
anos como um modelo regional de empreendimento e de 
valorização das questões climáticas e de sustentabilidade. 
Em 2021, Minas foi um destaque no Doing Business Sub‐
nacional Brasil 2021, ranking do Banco Mundial acerca do 
ambiente de negócios no País. Esta foi a primeira vez que a 
instituição ranqueou todos os estados brasileiros conforme 
as boas práticas e os obstáculos regulatórios apresentados 
e o território mineiro apareceu como um dos locais mais 
fáceis de se abrir e manter um negócio, atrás apenas de São 
Paulo. Cabe ressaltar que Minas Gerais foi o destaque como 
o estado com o menor tempo de abertura de empresas do 
País (9,5 dias). 

Ainda em 2021, Minas Gerais ficou em evidência na 
COP26 de Glasgow e foi o primeiro estado da América La‐
tina e Caribe a ingressar no programa Race to Zero, uma 
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the country; this has generated more than 60,000 jobs 
across the state and has avoided 394,000 tons of green‐
house gas emissions annually. Minas Gerais also offers 
tax exemptions on imports of wind and solar energy gen‐
eration equipment and components. As a result, projects 
set up in the state are guaranteed access to suppliers 
across the globe. They also enjoy tax exemptions on equip‐
ment imported for solar and wind energy generation, 
which attracted an increasing number of power plants to 
the state. 

It is impossible to talk about Minas Gerais without 
also discussing mining, a traditional sector in the state 
and one of Brazil’s biggest sectors. Although clearly an 
important industry, mineral processing generates a sig‐
nificant amount of waste, sometimes as much or even 
more than the amount of raw minerals produced, which 
offers risks to a variety of regions and communities, as we 
have seen the recent accidents in Mariana and Brumadinho. 
Minas has therefore been encouraging the adoption of 
new technologies intended to protect the environment 
and local stakeholders by optimizing, controlling and au‐
tomating mining operations. One of the most interesting 
systems currently available is dry tailings concentration 
technology, which is already being implemented at several 
plants across the state. 

The British government has been working hard to pro‐
mote partnerships and to encourage investment in the 
state’s mining sector. Britain’s regulatory experience also 
has much to offer Brazilian businesses. Last year, in part‐
nership with the United Nations Program for the Environ‐
ment, the British government put forward the new Global 
Industry Standard on Tailings Management (GISTM) in Mi‐
nas. The GITSM was created in 2020 as a new framework 
for dam safety and the industry’s first global model. The 
project was the result of a partnership between PNUMA, 
International Council for Mining and Metals (ICMM), and 
Principle for Responsible Investment (PRI), as well as the 
Church of England Pension Fund following the Brumadinho 
dam disaster. One of the main goals is to increase en‐
forcement and transparency through independent audits 
and inspections. The new global standard is aligned with 
the British government’s efforts to find solutions that will 
increase mining safety and responsibility worldwide. 

We would also like to mention the efforts of the 
British Consulate in Minas Gerais, led by Consul Lucas 
Brown, which has supported state and local company 
initiatives to drive local economic growth and develop 
bilateral relationships between Minas Gerais and the 
United Kingdom. 

 
Alexandre Aroeira Salles 
Diretor regional da Britcham Minas Gerais 
Regional director of Britcham Minas Gerais 
 
Thiago Porto Ribeiro 
Diretor‐adjunto da Britcham Minas Gerais 
Deputy director of Britcham Minas Gerais

usinas para o estado. 
Não podemos falar de Minas Gerais sem tratar da ativi‐

dade de mineração, setor histórico no estado que repre‐
senta uma das atividades econômicas mais importantes do 
Brasil. Não obstante sua relevância, o processo de benefi‐
ciamento de minérios gera uma elevada quantidade de re‐
jeitos, muitas vezes, igual ou superior à quantidade de 
minério bruto produzido, o que representa riscos para di‐
versas regiões e comunidades, conforme observado nos re‐
centes acidentes de Mariana e Brumadinho. Nesse sentido, 
Minas tem incentivado novas tecnologias que vêm sendo 
inseridas no setor, buscando a preservação do meio am‐
biente e dos stakeholders locais, por meio de otimização, 
controle e automação de operações. Uma das alternativas 
em destaque atualmente é a tecnologia de concentração a 
seco de rejeitos, que já está sendo implementada em algu‐
mas plantas no estado. 

Nesse aspecto, o governo britânico vem trabalhando 
fortemente para promover parcerias e incentivar investi‐
mentos no setor mineral no estado. Além disso, a experiên‐
cia regulatória britânica tem muito a acrescentar para o 
ambiente de negócios no Brasil. No ano passado, o governo 
britânico promoveu em Minas, em parceria com o Pro‐
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o novo 
Padrão Global da Indústria para Gestão de Rejeitos (GISTM). 
O GISTM foi criado em 2020 e estabelece um novo marco 
para a segurança das barragens como o primeiro modelo 
global do setor. O projeto saiu por meio de uma parceria 
do PNUMA, International Council for Mining and Metals 
(ICMM), e Principle for Responsible Investment (PRI), além 
do Fundo de Pensão da Igreja Anglicana do Reino Unido 
(Church of England), depois do deslizamento da barragem 
de Brumadinho em 2019. Um dos principais objetivos é re‐
forçar a fiscalização e aumentar a transparência, com audi‐
torias e inspeções realizadas de forma independente. O 
novo padrão global está em sintonia com os esforços do go‐
verno britânico em busca de soluções para uma mineração 
mais segura e responsável em todo o mundo. 

Por fim, cabe destacar a atuação do Consulado Britânico 
em Minas Gerais que, sob a liderança do cônsul Lucas 
Brown tem apoiado as iniciativas do estado e de suas em‐
presas, buscando o crescimento da economia mineira e o 
desenvolvimento das relações bilaterais entre Minas Gerais 
e Reino Unido. 

 
The state of Minas Gerais has, in recent years, become 

a regional model for entrepreneurship and has increasingly 
focused on employment and sustainability issues. Minas 
was one of the highlights on the World Bank's 2021 Doing 
Business Subnational Brazil ranking. This was the first time 
the bank ranked every Brazilian state based on best prac‐
tices and regulatory obstacles; Minas was described as 
one of the easiest places to open and run a business, sec‐
ond only to São Paulo. Additionally, businesses can be 
opened faster in Minas Gerais than in any other Brazilian 
state (in 9.5 days). 

Minas Gerais was also mentioned during COP26 in 
Glasgow and was the first state in Latin America and the 
Caribbean to join the Race to Zero program, a global cam‐
paign intended to achieve zero greenhouse gas emissions 
by 2050. The state has already taken several steps to help 
reduce emissions and photovoltaic solar energy is a big 
part of its strategy to transition to more sustainable energy 
systems. Minas is Brazil’s leading producer of photovoltaic 
solar energy representing 20% of all installed power in 
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Redução de barreiras comerciais, sustentabilidade e 
tributação de bens e serviços são pautas frequentes nos 
debates realizados entre representantes do Brasil e do 
Reino Unido nos últimos meses. Encontros, eventos, reu‐
niões internas e externas têm envolvido entes públicos e 
privados na defesa de interesses e, em especial, na busca 
por reduções burocráticas e tributárias. 

Em janeiro de 2022, a agenda bilateral ganhou ainda 
mais força após a reunião do secretário especial de Co‐
mércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério 
da Economia do Brasil, Roberto Fendt, com a secretária 
de Estado para o Comércio Internacional do Reino 
Unido, Anne‐Marie Trevelyan MP. A proximidade dos  
países na Conferência das Nações Unidas sobre as Mu‐
danças Climáticas (COP26) também foi destacada, recen‐
temente, em discurso do embaixador do Reino Unido no 
País, Peter Wilson, CMG.  

Em entrevista exclusiva à Britcham, o representante 
do ME aponta as principais conquistas do relacionamento 
entre os dois países nos últimos anos junto ao desenvol‐
vimento de novas pautas prioritárias brasileiras que con‐
tam com o apoio do Reino Unido. Fendt também pontua 
os desdobramentos internos para atuação do governo 

brasileiro após o convite formal da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 
a entrada do Brasil. 

Britcham ‐ O que se pode esperar do comércio entre 
Brasil e Reino Unido nos próximos anos?  

Roberto Fendt ‐ A parceria entre Brasil e Reino Unido 
sempre foi muito significativa, sobretudo nas áreas de co‐
mércio e investimentos, de modo que, com a saída do país 
da União Europeia, o estreitamento das nossas relações 
ganhou ainda mais importância.  

Nesse ponto, gostaria de destacar o intenso fluxo bi‐
lateral de bens e serviços entre Brasil e Reino Unido no úl‐
timo ano. Segundo o ComexVis, nossa corrente de 
comércio de bens superou US$ 5,6 bilhões, crescendo 
15,4% em relação ao ano anterior, com as exportações do 
Brasil para o Reino Unido retomando os níveis pré‐pan‐
demia. Dados do Banco Central, por sua vez, mostram que 
o Reino Unido foi o 2º maior destino de exportação de 
serviços brasileiros e a 4ª maior origem de serviços im‐
portados pelo Brasil em 2021, mantendo‐se regularmente 
em posições de destaque desde 2010.  

Nos próximos anos, acredito que as relações comer‐
ciais e de investimentos entre Brasil e Reino Unido devem 

“A tendência é de haver uma convergência 
do Brasil aos padrões da OCDE sobre preço 
de transferência, assim como em relação ao 
modelo de tributação de serviços” 
Roberto Fendt, secretário especial do Ministério da Economia, fala sobre a proximidade técnica do Brasil e Reino Unido 
para o desenvolvimento de novas ações de fomento ao comércio bilateral 

Foto: Gustavo Raniere/Ministério da Economia
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se fortalecer e se aprofundar na esteira dos esforços de 
recuperação econômica pós‐pandemia, sobretudo com o 
surgimento de novas frentes de oportunidades comerciais 
baseadas na construção de uma agenda mais abrangente 
de sustentabilidade.  

Penso, também, que o diálogo entre os governos dos 
dois países tem a função chave e primordial de pavi‐
mentar o caminho para que as empresas privadas en‐
contrem condições favoráveis para assumirem um papel 
central e ativo no aprofundamento dos fluxos de comér‐
cio e de investimentos, com a geração de impacto posi‐
tivo na sociedade.  

Britcham ‐ Em janeiro de 2022, o senhor se reuniu com 
a Secretária de Estado para o Comércio Internacional do 
Reino Unido, Anne‐Marie Trevelyan MP. Na pauta, estive‐
ram temas como medidas para incrementar o comércio e 
investimentos, bem como a cooperação por um cresci‐
mento econômico sustentável. Quais avanços podem ser 
apontados nessas agendas após o encontro?  

Roberto Fendt ‐ Apesar de breve, o encontro com a Se‐
cretária Trevelyan foi bastante proveitoso, tendo sido dis‐
cutidas medidas para incrementar o comércio e os 
investimentos entre Brasil e Reino Unido e a cooperação 
por um crescimento econômico sustentável. Ambos os 
lados puderam compartilhar seus respectivos objetivos, 
expectativas e principais pontos de atenção em relação 
ao trabalho conjunto nesses temas, com o fim de se favo‐
recer a construção de um diálogo aberto, amistoso e subs‐
tantivo. Afinal, Brasil e Reino Unido compartilham o 
objetivo de realizar interações que resultem em ganhos 
significativos e equilibrados para todos.  

Gostaria de destacar que o Brasil tem deixado claro 
seu interesse de negociar, em conjunto com o MERCOSUL, 
um acordo comercial com o Reino Unido. Enquanto esse 
arranjo segue em discussão, o Brasil vem tentando avan‐
çar em outras frentes, relacionadas, por exemplo, à nego‐
ciação de um Acordo de Assistência Mútua Aduaneira, a 
ser conduzido pela Receita Federal do Brasil e sua contra‐
parte britânica, além de se avaliar possibilidades de coo‐
peração bilateral em diversas áreas, como por exemplo 
crédito à exportação e agricultura.  

Britcham ‐ Como o senhor vê a possibilidade de assina‐
tura de um acordo para evitar a bitributação entre o Brasil 
e o Reino Unido?  

Roberto Fendt ‐ Primeiro, gostaria de mencionar que 
a competência para tratar de acordos para se evitar a bi‐
tributação entre dois países é da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil e que, em relação ao Reino 
Unido, a Receita tem mantido diálogo constante com re‐
presentantes do governo britânico a fim de se chegar a 
uma negociação que contemple as necessidades e preo‐
cupações de ambos os lados, especialmente aquelas re‐
lacionadas à tributação de serviços.  

Nós, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais, apoiamos a discussão do tema 
na medida em que os efeitos positivos decorrentes da 
assinatura de um ADT – melhoria do quadro regulatório 
das relações econômicas entre os países, com redução 
de custos e aumento da segurança jurídica – favorecem 
a inserção competitiva do Brasil nas cadeias globais de 
valor, especialmente em função da desoneração na tri‐
butação de serviços. Nesse aspecto, entendo que há um 
grande alinhamento entre a nossa posição e a do setor 
privado brasileiro.  

Acho importante destacar, também, principalmente 

agora, com o convite formal de início ao processo de aces‐
são do Brasil à OCDE, que a tendência é de haver uma 
convergência do Brasil aos padrões da organização sobre 
preço de transferência, assim como em relação ao modelo 
de tributação de serviços da Organização, a partir do re‐
sultado das negociações sobre tributação de economia di‐
gital. Isso tende a facilitar as negociações de um ADT entre 
os dois países.  

Britcham ‐ Em relação a um possível acordo de livre co‐
mércio, há espaço para avançar nessa pauta? Quais as opor‐
tunidades para o Brasil?  

Roberto Fendt ‐ O avanço nas negociações de acordos 
comerciais é componente indissociável da nossa política 
comercial, devido à convicção de que uma inserção com‐
petitiva da economia brasileira nos fluxos internacionais 
de comércio e investimentos é essencial para um cresci‐
mento econômico sustentável no longo prazo.  

Em relação à ampliação da rede de acordos comer‐
ciais do país, nosso objetivo é promover a abertura dos 
mercados externos às exportações brasileiras e permitir 
maior acesso do setor produtivo nacional a insumos, 
novas tecnologias e processos de produção mais moder‐
nos e competitivos, bem como facilitar maior acesso do 
consumidor brasileiro a produtos mais baratos, mais va‐
riados e de melhor qualidade. A maior abertura da eco‐
nomia brasileira ao comércio internacional também 
promoverá o aumento da concorrência no mercado in‐
terno, o que reduzirá custos e gerará incentivos à inova‐
ção, produtividade e competitividade.  

Nesse ponto, gostaria de destacar que a relação bilate‐
ral entre os países passa por um momento extremamente 
propício para seu aprofundamento, considerando o obje‐
tivo maior de celebração de um Acordo de Livre Comércio 
(ALC) entre MERCOSUL e Reino Unido. Afinal de contas, já 
temos uma base confiável e amplamente discutida, que é 
o Acordo de Associação MERCOSUL‐União Europeia, para 
pensarmos um possível acordo com o país, abrangendo 
uma ampla gama de temas e alinhado a outros grandes 
documentos assinados nos últimos anos, como a Parceria 
Transpacífica (TPP). 

Do lado do Brasil, há espaço e interesse para avançar‐
mos nas negociações com o Reino Unido que, além de 
grande parceiro comercial, sempre demonstrou enorme 
apoio às tratativas entre Mercosul e União Europeia. 
Assim, de forma pragmática e para se alcançar resultados 
de forma mais rápida, o Brasil estaria disposto a aprofun‐
dar as discussões para construção de um novo acordo, 
partindo dessas bases já acordadas. As equipes técnicas 
de ambos os países têm interagido constantemente, bus‐
cando a construção de um entendimento que resulte em 
ganhos substantivos e balanceados para ambas as partes.  

Britcham ‐ Quais são as pautas prioritárias da Secretaria 
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 
para 2022?  

Roberto Fendt ‐ Para 2022, nós, da SECINT, considera‐
mos fundamental seguirmos avançando nas frentes que 
impactam a corrente de comércio brasileira, indicador 
mais importante de inserção internacional e de aumento 
de produtividade. Dentre essas frentes, destaco as seguin‐
tes: a desburocratização de controles econômico‐comer‐
ciais e as diversas medidas para a facilitação de comércio; 
a modernização do Mercosul, com a revisão da Tarifa Ex‐
terna Comum e a revisão do regime de origem; a reforma 
do sistema de financiamento ao comércio exterior; as ne‐
gociações de diversos acordos de comércio e investimen‐
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tos; e o processo de acessão à OCDE.  
Na frente de desburocratização do comércio exterior, 

em 2022, vamos seguir avançando na implementação do 
Portal Único de Comércio Exterior, sobretudo no lado das 
importações. A plataforma está 100% operacional no caso 
das exportações e já reduziu o tempo médio para se ex‐
portar no Brasil de 13 para menos de 5 dias (economia 
anual de mais de R$ 100 bilhões). Pelo lado das importa‐
ções, 30% das operações já podem ser realizadas por 
meio do Portal Único, e, devido a implementação de me‐
didas de facilitação de comércio, reduziu‐se o tempo 
médio de importação de 17 dias para 9 dias – economia 
de R$ 60 bilhões por ano.  

Relativamente à reforma do sistema de financiamento 
ao comércio exterior, quero ressaltar as ações em anda‐
mento que abrangem a revisão das regras do Programa de 
Financiamento às Exportações (Proex), com a desburocra‐
tização da aprovação dos financiamentos, e a reforma do 
Seguro de Crédito à Exportação (SCE), que facilitará a apro‐
vação de operações e pagamento de indenizações.  

Em relação aos acordos comerciais, destaco que o pro‐
cesso de revisão jurídica das duas negociações concluí‐
das em 2019 – do MERCOSUL com a União Europeia e a 
Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) – está em 
curso e o Brasil está pronto para assinar os acordos assim 
que essa fase for concluída. O Brasil também está empe‐
nhado em concluir as negociações com Canadá, Singa‐
pura, Coréia do Sul e Líbano o mais rápido possível e 
pronto para iniciar tratativas sobre acordos de livre co‐
mércio com a Indonésia, lançadas em dezembro de 2021, 
e o Vietnã. Está em curso, ainda, o processo negociador 
do acordo de compras governamentais no âmbito da Or‐
ganização Mundial do Comércio.  

Ressalto, por fim, dentre as prioridades para 2022, o 
seguimento das ações relativas ao início do processo de 
acessão do Brasil à OCDE. Trata‐se de um processo longo, 
mas para o qual estamos muito bem‐preparados. O Reino 
Unido tem sido um parceiro muito importante até aqui e 
creio que será ainda mais relevante durante as negocia‐
ções para a efetiva acessão do Brasil à Organização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Some of the areas Brazilian and UK representatives 

have frequently debated over the past several months in‐
clude sustainability, tax on goods and services and reducing 
barriers to trade. Events and internal and external meetings 
have brought together public and private organisations to 
further their goals and, more importantly, find ways of 

cutting tax and reduce bureaucracy. 
The bilateral agenda gained an additional boost in Jan‐

uary 2022 when Roberto Fendt, the special secretary for 
Foreign Trade and International Affairs at the Brazilian 
Ministry of the Economy, met with Anne‐Marie Trevelyan 
MP, UK Secretary of State for International Trade. In a 
recent speech, Peter Wilson, CMG, UK ambassador to 
Brazil, also highlighted both countries’ proximity at the 
UN Climate Change Conference (COP26).  

In an exclusive interview with Britcham, the ME repre‐
sentative highlights the issues where the two countries’ 
relationship has made most progress over the past several 
years and how UK support has helped address some of 
Brazil’s top priorities. Fendt also describes the Brazilian 
government’s plans following its formal invitation to join 
the Organization for Economic Cooperation and Develop‐
ment (OECD). 

Britcham ‐ What can we expect from trade between 
Brazil and the UK over the next several years?  

Roberto Fendt ‐ The Brazil/UK partnership has always 
been important, particularly in terms of trade and invest‐
ment, and now it is more important than ever to build 
even closer ties following the UK’s departure from the Eu‐
ropean Union.  

One area I would like to highlight is the intense bilateral 
flow of goods and services between Brazil and the UK over 
the past year. According to ComexVis, trade flows reached 
US$5.6 billion, rising 15.4% annually, with Brazilian exports 
to the UK returning to pre‐pandemic levels. Central Bank 
figures also show the UK was the second biggest destina‐
tion for Brazilian service exports in 2021 and fourth largest 
source of Brazil's service imports. The UK has regularly 
been one of our biggest partners since 2010.  

Over the next several years, I believe investment and 
commercial relations between Brazil and UK will grow 
stronger and deeper as a result of efforts to support the 
post‐pandemic economy recover, particularly as new com‐
mercial opportunities arise based on a broader sustain‐
ability agenda.  

I also believe dialogue between the governments of 
both countries will play a key role paving the way for 
more favorable conditions in which private sector com‐
panies can play a central and active role in expanding 
trade and investment flows, which will have a positive 
impact on society.  

Britcham ‐ In January 2022, you met with Anne‐Marie 
Trevelyan MP, UK Secretary of State for International 
Trade. The agenda included issues such as measures to 
increase trade and investment and cooperation towards 
sustainable economic growth. What advances have you 
seen following the meeting?  

Roberto Fendt ‐ Even though it was brief, the meeting 
with Secretary Trevelyan was very useful. We discussed 
what might be done to increase trade and investment be‐
tween Brazil and the UK and cooperate on sustainable 
economic growth. Both sides were able to share their 
goals, expectations and areas of concern on future efforts 
to help build a more open, friendly and substantive dia‐
logue. Brazil and the UK want to engage in a way that gen‐
erates material and equitable benefits for everyone.  

I would like to point out Brazil has made clear its inter‐
est in negotiating a trade deal with UK, in conjunction with 
MERCOSUR. While this arrangement is still in discussion, 
Brazil has been attempting to move ahead on other fronts 
‐ such as negotiating a Mutual Customs Assistance Agree‐

“The trend is for Brazil to 
converge towards OECD 
standards on transfer 
pricing and the service 
taxation model”
Roberto Fendt, talks about the technical alignment 
between Brazil and the UK to support future initiatives 
to foster bilateral trade 
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ment, led by Brazil’s Internal Revenue Service and its British 
counterpart ‐ and looking at other possible areas for bilat‐
eral cooperation, such as export and agriculture credits.  

Britcham ‐ Could Brazil and the UK sign an agreement 
to avoid double taxation?  

Roberto Fendt ‐ First, only the Special Secretariat at 
the Brazilian Internal Revenue Service has the authority 
to negotiate agreements to avoid double taxation and the 
Brazilian Revenue Service has been in a constant dialogue 
with British government representatives to establish the 
basis for a negotiation that addresses both sides’ needs 
and concerns, particularly on service taxation.  

We at the Special Secretariat for Foreign Trade and In‐
ternational Affairs support these discussions because the 
positive effects of a DTA ‐ improving regulations that govern 
the economic relationship between the two countries, re‐
ducing costs and increasing legal security ‐ would increase 
Brazil’s competitiveness in global value chains, especially 
if services face a lower tax burden. It is my opinion our po‐
sition and the position of the Brazilian private sector are 
very closely aligned.  

Having received a formal invitation to begin Brazil’s 
OECD accession process, based on the outcome of digital 
economy taxation negotiations I also believe the trend is 
for Brazil to converge with the organization's transfer pric‐
ing standards and its service taxation model. This is likely 
to facilitate DTA negotiations. 

Britcham ‐ Do you see room to move ahead with a 
possible free‐trade agreement? What opportunities are 
there for Brazil?  

Roberto Fendt ‐ International trade agreements are a 
major aspect of our trade policy because we believe the 
Brazilian economy needs to compete for international 
trade flows and investments if it is to build sustainable 
long‐term growth.  

In terms of expanding the network of Brazilian trade 
agreements, our goal is to open up overseas markets to 
Brazilian exports and give Brazilian producers greater ac‐
cess to supplies, new technologies and more modern and 
competitive production processes. This will give Brazilian 
consumers greater access to a wider variety of cheaper 
and better‐quality products. A Brazilian economy that is 
more open to international trade will also increase com‐
petition at home, which will, in turn, reduce costs and in‐
centivize competitiveness, productivity and innovation.  

I believe the bilateral relationship between our two 
countries will also support the larger objective of reaching 
a Free‐Trade Agreement (FTA) between MERCOSUR and 
the UK. After all, we are starting from a solid basis with 
the MERCOSUR ‐ European Union Trade Agreement and 
we can start thinking about an agreement with the UK 
covering a wide range of issues that reflects other signifi‐
cant documents we have signed in the past few years, 
such as the Transpacific Partnership (TPP). 

On Brazil's side, there is an opportunity for, and interest 
in, progressing on negotiations with UK, which is not only 
a significant commercial partner, but has always been enor‐
mously supportive of Mercosur/EU negotiations. In prac‐
tice, this means Brazil would be willing to have a broader 
discussion about building a new agreement on the basis 
already agreed in order to achieve results more quickly. 
Both countries’ technical teams are constantly interacting 
and looking for ways to structure an agreement that offers 
both parties substantive and equitable benefits.  

Britcham ‐ What are the Special Secretariat for Foreign 

Trade and International Affairs’ priorities in 2022?  
Roberto Fendt ‐ We at SECINT believe it is critical to 

move ahead this year in areas that will benefit Brazilian 
trade flows, which are a major indicator of international 
engagement and rising productivity. These areas include 
cutting financial/commercial bureaucracy while facilitating 
trade; modernizing Mercosur by reviewing the Common 
External Tariff and sourcing regime; bringing reform to the 
foreign trade financing system; negotiating a variety of in‐
vestment and trade deals; and the OECD accession process.  

In terms of cutting red tape for overseas trade, we will 
continue implementing the Unified Foreign Trade Website 
this year, focusing especially on imports. The platform is 
already up and running for exports and has reduced the 
average time it takes to export out of Brazil from 13 to 
less than 5 days (generating annual savings of R$ 100 
billion). On the import side, 30% of transactions can already 
be processed via the system. Trade facilitation efforts have 
reduced the average time for imports from 17 to 9 days – 
saving R$ 60 billion annually.  

As part of efforts to reform the foreign trade financing 
system, we are already revising Export Financing Program 
(Proex) rules, streamlining the loan approval process and 
adjusting Export Credit Insurance (SCE), which will make it 
easier to approve transactions and pay out indemnities.  

On the trade agreement side, two negotiations we 
wrapped up in 2019 ‐ MERCOSUR with the EU and EFTA ‐ 
are currently in the legal review phase and Brazil will be 
ready to sign them as soon as it is concluded. Brazil is also 
working hard to finalize negotiations with Canada, Singa‐
pore, South Korea and Lebanon as soon as possible and is 
ready to start negotiating free trade deals with Indonesia, 
which began in December 2021, and Vietnam. We are also 
negotiating a government procurement agreement under 
the WTO umbrella.  

Finally, another priority is beginning Brazil’s OECD ac‐
cession process. This is a lengthy procedure, but we are 
very well prepared for it. So far, the UK has been a signifi‐
cant partner and I believe it will play an even more impor‐
tant role during negotiations for Brazil’s OECD accession.

Foto: Washington Costa/ASCOM/ME
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Com presença mais que centenária nas comunidades 
empresariais brasileira e britânica, a Câmara Britânica de 
Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) realiza, tradicio‐
nalmente, eventos institucionais, jantares e almoços, sem‐
pre com o objetivo de manter o engajamento de alto nível 
dos associados e parceiros. Contudo, devido à pandemia 
da Covid‐19, ainda em 2020, fez‐se necessária a adaptação 
dos eventos presenciais, dando início aos webinars e reu‐
niões online, via plataformas digitais. 

Apesar do cenário inédito e desafiador, os encontros 
virtuais aceleraram a interação entre empresas de dife‐
rentes estados brasileiros e em âmbito internacional, am‐
pliando oportunidades e superando barreiras de negócios. 
Na Britcham, os 12 Comitês Setoriais, junto às filiais de 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, apro‐
veitaram o período para explorar pautas prioritárias e de 
grande impacto transversal, fortalecendo posicionamentos 
conjuntos e em prol dos interesses do setor privado, inclu‐
sive, em debates com representantes do legislativo, judi‐
ciário e executivo, e do próprio governo britânico no Brasil. 

Os números atingidos pelos eventos da Britcham em 
2021, ano em que a Covid‐19 ainda cobrava muito dos es‐
pecialistas da área da Saúde e dos demais setores, mostram 
a força de discussões de alto nível e a importância na esco‐
lha de temas com impacto direto no ambiente empresarial, 
independentemente do setor envolvido. Os 39 eventos rea‐
lizados em 2020 deram lugar às 78 iniciativas realizadas em 
2021. As ações listadas abaixo reuniram um público de 
quase 8 mil pessoas nos dois anos, que se somam aos es‐
pectadores atingidos em atividades de associados e parcei‐
ros que contaram com o apoio e divulgação da Câmara. 

Adicionalmente, em destaque, realizou‐se a celebra‐
ção da tradicional “Personalidade do Ano Britcham” que, 
em 2020, foi realizada, pela primeira vez, em formato vir‐
tual. O encontro online homenageou as doutoras Ester 
Sabino e Jaqueline Goes de Jesus, cientistas brasileiras 
que contribuíram diretamente no sequenciamento do ge‐
noma do novo coronavírus. Na ocasião, também foi pro‐
movida uma sessão especial de menção honrosa às 
empresas associadas à Britcham que realizaram ações de 
solidariedade para amenizar os impactos da pandemia 
na sociedade. 

Já em 2021, em cerimônia híbrida, o evento de fim de ano 
celebrou os 105 anos da Britcham no Brasil, e teve como ho‐
menageado do prêmio “Personalidade do Ano” o presidente 
do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, que su‐
perou barreiras internacionais no suporte aos atletas paralím‐
picos e na realização de uma edição histórica dos Jogos 
Paralímpicos, em Tóquio. A celebração também reuniu impor‐
tantes executivos das empresas associadas e autoridades. 

With more than 100 years experience working with 
the Brazilian and British business communities, the British 
Chamber of Commerce and Industry in Brazil (Britcham) 
has traditionally Organised a variety of institutional 
events, dinners and lunches to maintain high‐level en‐
gagement with members and partners. However, in 2020 
and the advent of the Covid‐19 pandemic, the Chamber 
was forced to move away from in‐person encounters and 
start focusing on webinars and online meetings using 
digital platforms. 

Despite this unique and challenging environment, online 
meetings increased interactions among companies from 
various Brazilian states and overseas, creating new oppor‐
tunities and breaking down barriers to business. The 12 
Britcham Sector Committees and the chapters of Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro and São Paulo took advantage 
of the circumstances to discuss priority issues with signifi‐
cant transversal impact, strengthen their joint positions in 
support of private sector interests and drive debate with 
representatives from the legislative, judiciary and executive, 
as well as the British government itself in Brazil. 

In 2021, when Covid‐19 was still placing significant 
demands on healthcare and other specialist areas, the 
number of Britcham events shows the benefits to be 
gained from high‐level discussions and the importance of 
choosing issues that have a direct impact on the business 
environment, whatever the sector involved. The 38 events 
Organised in 2020 were followed by 78 initiatives in 2021. 
The actions listed below brought together almost 8000 
people during this two‐year period, in addition to the 
spectators involved in member and partner activities the 
Chamber supported and promoted. 

Britcham also managed to commemorate the traditional 
“Britcham Personality of the Year” which was held online 
for the first time ever in 2020. The online meeting honoured 
Drs. Ester Sabino and Jaqueline Goes de Jesus, Brazilian 
scientists who directly contributed to the sequencing of 
the new coronavirus genome. A special session was also 
Organised to give an honorable mention to Britcham mem‐
ber companies organising community actions to mitigate 
the impacts of the pandemic in society. 

During a hybrid ceremony in December 2021, the end 
of year event celebrated Britcham’s 105th anniversary in 
Brazil and presented the “Personality of the Year” award to 
Andrew Parsons, president of the International Paralympic 
Committee, who overcame institutional barriers to sup‐
port Paralympic athletes and organise a historic edition 
of the Paralympic Games in Tokyo. The ceremony was 
also attended by high‐level executives from member com‐
panies and government officials.

Visibilidade, análise mercadológica e 
relacionamentos estratégicos: confira os eventos 
da Britcham em 2020 e 2021 / Visibility, market 
analysis and strategic relationships: these are the 
events Britcham organised in 2020 and 2021
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Realidade mercadológica 
O setor de agronegócios espera obter uma nova safra 

recorde de grãos em 2022, estimada em 289 milhões de 
toneladas, e as perspectivas são em geral favoráveis para 
o setor em 2022. O desempenho foi afetado negativa‐
mente em 2021 por causa de uma forte seca com perdas 
importantes em vários cultivos. Um excesso de chuvas 
em determinadas regiões também afetou a produção e 
distribuição de frutas em alguns estados. 

Os principais desafios e oportunidades do setor in‐
cluem manter a rentabilidade, uma vez que foi muito po‐
sitiva nos últimos anos, beneficiada por bons preços 
internacionais. O preço de alguns insumos dobrou desde 
o início de 2020. Mesmo mantendo uma boa demanda 
internacional por produtos agropecuários, há expecta‐
tiva de redução do preço de alguns itens. O aumento es‐
timado do volume de produção de grãos na safra 2022 
será um desafio para alguns segmentos em vista de res‐
trição e volume de produção e gargalos em alguns seto‐
res industriais por falta de componentes e desorganização 
das cadeias produtivas. 

Além da pressão de custos específicos de insumos do 
setor, existe incerteza por causa das eleições gerais em 
2022. Pressões inflacionárias adicionais resultam da ele‐
vação dos juros internos e da persistência da inflação 
geral na economia. A recente apreciação do real frente 
ao dólar pode significar pressão de baixa nas receitas e 
rentabilidade do setor em reais. 

Temas ambientais também ganham força na pauta 
do setor, que enfrenta o desafio de aumentar a produção 
física ao mesmo tempo em que enfrenta pressões por 
controle e melhoras de meio ambiente, redução de con‐
sumo de água e energia e geração de gases de efeito es‐
tufa. O tema do desmatamento na Amazônia tem 

repercussão mundial, gerando pressão por seu controle 
e redução. Alguns países começam a impor restrições 
ambientais para a entrada de produtos agrícolas brasi‐
leiros, gerando protecionismo comercial. 

O tema ambiental também pode se tornar uma opor‐
tunidade importante para o Brasil no aproveitamento 
dos programas de créditos de carbono e na medida em 
que o País consiga controlar e provar para o mercado 
consumidor mundial que é um produtor de alta eficiên‐
cia econômica e ambiental. 

O Brasil convive com um grande déficit histórico de 
capacidade de silos e armazenagem de grãos, gerando 
perdas de produtos no processo de transporte e distri‐
buição, o que mostra o desafio do setor na estocagem 
e logística. Com o crescimento da produção e expecta‐
tiva de safras recordes, este problema fica agravado. O 
custo de produção dentro da fazenda é imbatível a nível 
mundial, mas o Brasil perde muita competitividade por 
causa de ineficiência e carências no sistema de trans‐
porte e logística. 

Fortes investimentos vêm sendo feitos na expansão 
da capacidade de estocagem e logística de transporte, 
gerando importantes oportunidades. Isto é especial‐
mente importante no setor de transporte ferroviário, 
com uma expansão prevista de 50% na malha de trans‐
porte ferroviário. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Um relacionamento mais próximo do Brasil com o 

Reino Unido pode trazer grandes benefícios para o setor 
de agronegócios. O primeiro deles é a expansão do mer‐
cado consumidor através da expansão das exportações. 
O Reino Unido já é um cliente importante de grãos, car‐

Líderes dos Comitês Setoriais analisam a realidade 
mercadológica e as perspectivas para os próximos anos / 
Sector Committee leaders analyse the current market and 
prospects for the years ahead 

Agronegócio / 
Agribusiness 

 
 

James Mohr-Bell
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nes e outros produtos, e pode expandir muito as com‐
pras do Brasil depois do Brexit. 

Outras oportunidades de ampliação do relaciona‐
mento existem nas áreas de tecnologia para o setor, pes‐
quisa e desenvolvimento, cooperação em projetos de 
interesse comum e fontes de financiamento para inova‐
ção. Outra fonte de cooperação e oportunidade é o in‐
centivo a investimentos em atividades produtivas e 
projetos de interesse comum em setores de energia re‐
novável e muitos outros. 

Uma cooperação ativa pode ser muito benéfica para 
assuntos específicos como o acesso a mercados e pro‐
gresso na negociação de um possível acordo de livre co‐
mércio entre os países. 

 
Tendências 
O agronegócio brasileiro desfruta de uma posição de 

grande player mundial em vários setores e produtos do 
agronegócio, aparecendo nas primeiras posições como 
produtor e exportador em muitos deles. O Brasil conta 
com ampla área de terras disponíveis para expansão da 
produção agropecuária sem necessidade de desmata‐
mento ou redução das áreas de proteção ambiental. 

O Brasil é o produtor mais competitivo do mundo 
em muitos produtos, e pretende consolidar e expandir 
esta posição. A conservação do meio ambiente, dispo‐
nibilidade de água potável abundante e potencial para 
grande produção de energia limpa e renovável repre‐
sentam grande oportunidade para o Brasil crescer no 
agronegócio. Os mercados emergentes de créditos de 
carbono e iniciativas similares trazem enorme poten‐
cial econômico. 

O agronegócio utiliza tecnologia intensiva de ponta 
na genética animal e de cultivos, e adota novas tecnolo‐
gias com interesse e motivação para a inovação e cres‐
cimento. As comunicações e disponibilidade de recursos 
tecnológicos, acesso irrestrito à internet e comunicação 
de dados apresentam carências e oportunidades de in‐
vestimento e expansão. 

O futuro do setor de agronegócio, portanto, é bri‐
lhante, de consolidação da posição atual de destaque e 
espaço para ampliar a presença nos mercados mundiais. 

 
Market realities 
The agribusiness sector expects to harvest a record 

of 289 million tons of grain in 2022 and the outlook is 
generally positive for the sector this year. Performance 
was negatively impacted by a lengthy drought in 2021 
that seriously affected various crops. Too much rain in 
other regions also affected fruit output and distribution. 

One of the sector’s biggest challenges and opportu‐
nities is maintaining profitability, which has been very 
positive over the past several years on the back of strong 
international prices. However, the prices of some inputs 
have doubled since the beginning of 2020. Despite strong 
international demand for agricultural products and live‐
stock, some items are expected to see prices drop. The 
estimated increase in grain volumes for 2022 will be a 
challenge for some segments because of restrictions on 
production volumes and bottlenecks in several industrial 
sectors, caused by a lack of components and disorganised 
supply chains. 

In addition to cost pressures from specific inputs, 
the industry also faces a degree of uncertainty because 
of the 2022 general election. Additional inflationary 

pressures have driven up domestic interest rates and 
inflation is generally persistent throughout the econ‐
omy. The Brazilian real’s appreciation against the US 
dollar could also drive down revenues and profitability 
in local currency. 

The industry is also having to address a number of 
environmental issues, such as increasing physical output 
while facing pressure to improve environmental controls, 
reduce water and energy consumption and cut green‐
house gas emissions. There are also global calls to control 
and reduce Amazon deforestation. Some countries have 
started to impose environmental restrictions on imports 
of Brazilian agricultural products, leading to commercial 
protectionism. 

The environment could also be a significant oppor‐
tunity for Brazil to leverage carbon credit programs and 
implement better controls to prove to global consumers 
it is financially and environmentally efficient. 

Brazil has a historically large deficit of grain silos and 
storage capacity, which leads to losses during shipping 
and distribution and exemplifies some of the warehous‐
ing and logistics challenges the industry faces. This prob‐
lem will be exacerbated as production increases and the 
country looks ahead to bumper crops. Brazil has the low‐
est on‐farm production costs of any country in the world, 
but loses competitiveness because of inefficiencies and 
lack of logistic and transportation structures. 

Significant investments are being made to expand 
logistics and warehousing capacity, which will create 
some significant opportunities. This is particularly im‐
portant in the rail industry, where the railroad network 
is expected to grow 50 percent. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
A closer relationship between Brazil and the United 

Kingdom could have significant benefits for agribusi‐
ness. First, Brazil would gain access to a larger consumer 
market and increase exports. The United Kingdom is 
already a major buyer of grain, meat and other products 
and could significantly increase its purchases from Brazil 
post‐Brexit. 

There are also opportunities to strengthen ties in 
agribusiness technology, research and development 
and cooperate on projects of common interest and fi‐
nance for innovation. Further opportunities could come 
from incentives to invest in productive activities and 
projects of common interest in renewable energy and 
other industries. 

Active cooperation could be very beneficial for specific 
issues, such as market access and negotiations on a pos‐
sible free‐trade agreement between the two countries. 

 
Trends 
Brazilian agribusiness is a major global player in various 

markets and sectors and Brazil is one of the world’s 
biggest producers and exporters. Brazil has a significant 
amount of land available to expand agricultural produc‐
tion without having to resort to deforestation or reducing 
environmentally protected areas. 

Brazil is the world’s most competitive producer of 
many products and it plans to consolidate and increase 
this position. Environmental conservation, widespread 
availability of drinking water and massive potential for 
clean and renewable energy production all represent 
great opportunities for Brazilian agribusiness growth. 
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Realidade mercadológica 
Em 2022, estarão em evidência os temas do futuro do 

trabalho, novos formatos de trabalho, como híbrido, re‐
moto e flexível, novos modelos de liderança e gestão, 
novos processos de trabalho ‐ metodologias ágeis e design 
thinking, por exemplo ‐, culturas corporativas modernas 
(propósitos e valores), marcas empregadoras, natureza 
das relações de trabalho (empresa x empregado). Tam‐
bém trataremos das chamadas profissões do futuro, 
novas tecnologias automatizando funções e criando novas 
necessidades profissionais, e o mundo atual, diversidade, 
equidade e inclusão, saúde mental no trabalho, choque 
de gerações e ESG. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
O relacionamento mais próximo do Brasil com o Reino 

Unido, nas esferas público e privada, favorece o mercado 
de trabalho globalizado, com contratações internacionais, 
novas capacitações e reskilling. 

 
Tendências 
Personalização do processo de ensino e aprendiza‐

gem; novos formatos e metodologias (digitalização, en‐
sino híbrido e metodologias ativas), convergência de 
conteúdo e serviço de ensino no meio digital. 

 
 
 
 
 
 

Market realities 
The big issues in 2022 will be the future of work, new 

work formats, such as hybrid, remote and flexi‐work, new 
leadership and management models, new work processes 
‐ for instance, agile methods and design thinking ‐ modern 
corporate cultures (objectives and values), trademark em‐
ployment and the nature of labor relations (company ver‐
sus employee). We will also address the so‐called profes‐
sions of the future, new technologies automating jobs 
and creating new professional needs, as well as the world 
as it is today, diversity, equity and inclusion, mental health 
in the workplace, the generation shock and ESG. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
Closer relationships between Brazil and the United 

Kingdom in both the public and private sectors will help 
support a globalized job market with international hires, 
new training courses and reskilling. 

 
Trends 
Personalised learning and teaching processes; new 

formats and methodologies (digitalization, hybrid teaching 
and active methodologies), content convergence and dig‐
ital teaching services. 

 
 
Marcos Noll Barboza (Cultura Inglesa) 
Presidente / President 
 
Marjorie Robles (Pearson Education) 
Vice‐presidente / Vice president 

Capital Humano 
& Educação / 

Human Capital & 
Education 

 
Marcos Noll Barboza 

Marjorie Robles 

Emerging markets for carbon credits and similar initia‐
tives will have immense financial potential. 

Agribusiness already uses cutting‐edge animal ge‐
netics and crop technologies and is adopting additional 
new technologies to boost growth and innovation. Com‐
munications, the availability of technological resources, 
unrestricted access to the Internet and data communi‐
cations are areas for improvement, but they also present 
opportunities for investment and expansion. 

The future of agribusiness is very bright and it should 
consolidate what is already a very strong position and 
expand further into global markets. 

 
 
James Mohr‐Bell (Mohr‐Bell Business Planning) 
Presidente / President 
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Realidade mercadológica 
A pavimentação de um Acordo de Livre Comércio 

Mercosul x Reino Unido, a facilitação do Comércio na 
agenda bilateral e as mudanças a serem implementa‐
das pelo Brasil para sua entrada na OCDE serão pautas 
prioritárias para 2022. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido  
Estimulando as discussões para sobreposição das 

barreiras tarifárias e não tarifárias, além de quaisquer 
iniciativas que incrementem a relação entre os dois 
países são favorecidas com uma maior proximidade 
entre Brasil e Reino Unido. 

 
Tendências 
Com o final da pandemia, poderíamos ter uma nor‐

malização nas cadeias globais de valor, com um re‐
torno ao desenho de 2019. Mas com a eclosão da 
guerra da Rússia contra a Ucrânia e a aplicação de san‐
ções comerciais por parte do resto do mundo, as in‐
certezas predominam, abrindo espaços para novas 
parcerias comerciais. 

 

Market realities 
A free trade agreement between Mercosur and 

the UK, trade facilitation on the bilateral agenda and 
changes to be implemented by Brazil to join OECD will 
be priority issues for 2022. 

 
Brazil‐UK Cooperation  
Encouraging discussions about overlapping tariff 

and non‐tariff barriers as well as any initiatives capable 
of strengthening the relationship between the two 
countries will help create closer ties between Brazil 
and the United Kingdom. 

 
Trends 
As the pandemic comes to an end, we will be able 

to normalize global value chains and return to the 2019 
framework. However, with the outbreak of the war be‐
tween Russia and Ukraine and the rest of the world 
applying trade sanctions, uncertainty still predomi‐
nates, but creates opportunities for new commercial 
partnerships. 

 
 
Renata Sucupira (Sperling Advogados) 
Presidente / President 
 
Thomas Fesl (KPMG) 
Vice‐presidente / Vice president 
 

Comércio e 
Investimentos 
Internacionais / 

International 
Trade and 

Investments 
 

Renata Sucupira 
Thomas Fesl
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Realidade mercadológica 
Debates econômicos no cenário político das Eleições 

2022, em âmbito nacional e estadual, índices de inflação 
e crescimento econômico devem ser os principais temas 
da agenda econômica no Brasil este ano.  

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
O Reino Unido representa a 5ª maior economia mun‐

dial e um relacionamento estreito junto a esta potência 
teria capacidade para impactar nosso PIB e balança eco‐
nômica de forma extremamente positiva. Será de grande 
valia para ambas as nações a troca de know how e parce‐
rias público privadas para a geração de valor.  

 
Tendências 
O desenvolvimento econômico de ambas as nações 

deve ser impactado pela inflação persistente devido aos 
desencontros das cadeias produtivas resultantes da pan‐
demia de Covid‐19, em conjunto com as elevações dos 
preços das commodities, e no cenário atual, temos a si‐
tuação delicada entre Rússia e Ucrânia que deve trazer 
persistência aos pontos econômicos citados.  

Porém, assim que houver um alinhamento das cadeias 
produtivas, atrelado a uma política de juros mais altos, e 
uma resolução de conflitos entre Rússia e Ucrânia, prova‐
velmente teremos a inflação em declínio a patamares 
adequados novamente, tendo pavimentado crescimento 
econômico.  

 

Market realities 
The main items on Brazil’s economic agenda this year 

are likely to be the economy through the lens of the 2022 
state and federal elections, inflation index and economic 
growth. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
The United Kingdom is the world’s fifth largest econ‐

omy and a close relationship with the country would have 
an extremely positive impact on our GDP and trade bal‐
ance. Exchanging know‐how and building public‐private 
partnerships to create value would be very worthwhile 
for both countries.  

 
Trends 
Economic development in both nations is likely to be 

impacted by persistent inflation driven by Covid‐19 pro‐
duction chain issues. This is in addition to rising commodity 
prices and the delicate situation between Russia and the 
Ukraine, which likely means all these issues are likely to 
be more persistent.  

However, we will likely see inflation declining to more 
reasonable levels again once production chains are back 
to capacity, higher interest rates are in place and the con‐
flict between Russia and the Ukraine has been resolved, 
paving the way for economic growth. 

 
 
Alan Lutfi (Rentável ‐ XP Investimentos) 
Presidente / President 
 

Economia e 
Finanças / 

Economy and 
Finance 

 
 

Alan Lutfi
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Realidade mercadológica 
Todos os setores de negócio deverão se debruçar 

sobre aspectos relativos à reforma tributária, recupera‐
ção econômica, mudanças climáticas, transição energé‐
tica e eleições ‐ e sua agenda geral para o futuro do País. 
Mais especificamente o preço do petróleo cru e de com‐
bustíveis continuará em alta. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Tal relacionamento mais próximo vai favorecer o de‐

senvolvimento de ambos os países em áreas com 
match de interesses baseados em necessidades e opor‐
tunidades considerando forças e fraquezas de ambos 
os lados, por exemplo, energias renováveis, com des‐
taque para offshore wind e H2; power sector e, fora da 
área de energia, mas com impacto geral, cybersecurity 
‐ e todos os problemas usuais correlatos de regulação, 
technological breakthroughs, transferência de tecnolo‐
gia, entre outros. 

 
Tendências 
Pressões por transição energética acelerada em am‐

biente de crescente volatilidade do preço do petróleo e a 
necessidade de balanceamento de oferta e demanda nos 
curto e longo prazos, face ao impacto econômico em es‐
cala global... O processo vai ser extremamente complexo 
e delicado. 

 
 

Market realities 
Every business sector needs to take a close look at tax 

reform, economic recovery, climate change, energy tran‐
sition and the elections ‐ and on their overall agenda for 
Brazil’s future. At a more granular level, this means crude 
oil and fuel prices will remain high. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
A closer relationship will support development in 

both countries in areas where their interests match and 
there are gaps and opportunities based on each country’s 
strengths and weaknesses, for instance, in renewable 
energy, particularly offshore wind and H2; the power 
sector and cybersecurity, which is not part of the energy 
industry but still has a widespread impact ‐ as well as all 
the usual problems related with regulation, technological 
breakthroughs, technology transfers, and so on. 

 
Trends 
There is pressure to speed up the energy transition 

against the background of rising oil price volatility and 
the need to balance long and short‐term supply and de‐
mand to address the global economic impact oil prices 
will have… This will be an extremely complex and sensi‐
tive process. 

 
 
Fabio Caldas (Light Saber) 
Presidente / President 
 
Renato Cordeiro (Governo Britânico) 
Vice‐presidente / Vice president 

Energia Elétrica 
& Renováveis / 

Power & 
Renewables 

 
Fabio Caldas 

Renato Cordeiro
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Realidade mercadológica 
O pipeline de projetos de infraestrutura é bastante ro‐

busto, mas a forma de financiar tantos projetos é sempre 
desafiadora. A principal pauta, neste sentido, será fomen‐
tar novas formas de financiamento para projetos de infra‐
estrutura para dar conta do volume que será necessário. 
Nesse sentido, o UK Export Finance (UKEF) pode ser um 
ator importante nesta discussão. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Uma vez que o UKEF se envolva nas questões de finan‐

ciamento, a contrapartida exigida é que um percentual de 
serviços e/ou obras seja de origem britânica. Isso poderá 
levar a um incremento não só nas relações entre Brasil e 
Reino Unido no nível governamental, mas também uma 
grande oportunidade para o intercâmbio de experiências 
e soluções no setor privado, que tendem a criar oportu‐
nidades e até mesmo um novo mercado.  

 
Tendências 
Apesar da agenda política ser determinante para essa 

resposta, é razoável assumir que os programas de conces‐
são e PPPs deverão continuar, especialmente naqueles se‐
tores em que já há uma certa dose de sucesso, como nos 
aeroportos, rodovias, energia e telecom. Novas fronteiras 
poderão ser abertas, como nas ferrovias, desestatização 
de autoridades portuárias, que deverão seguir o curso 
atual. A pauta ESG deve continuar forte e um incremento 
na chamada infraestrutura social deve acontecer, espe‐
cialmente em saneamento.  

Em relação às privatizações propriamente ditas, pode 
ser que com uma eventual mudança de governo essa 
agenda seja revista, mas novas soluções deverão ser pro‐
postas para fazer frente às demandas locais e o contexto 
global. No mais, o incremento de investimentos privados 
no setor deve se consolidar, haja visto que está em discus‐
são uma nova lei de debêntures de infraestrutura e uma 
revisão das leis de PPP e Concessão, visando a moderniza‐
ção de um arcabouço legal que já se mostrou sólido. 

 

Market realities 
The infrastructure project pipeline is quite robust, but 

there are always challenges financing so many infrastruc‐
ture projects. The big issue here will be to find new forms 
of financing for infrastructure projects, given the level of 
investment required. UK Export Finance (UKEF) could be 
a very important actor on this discussion. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
When UKEF plays a role in financing a project, a per‐

centage of the resulting works and/or services must be 
sourced from Britain in exchange. Apart from bolstering 
ties between Brazil and the United Kingdom at govern‐
ment level, this type of situation might also be a major 
opportunity for the private sector to exchange solutions 
and experiences, which is likely to create further oppor‐
tunities, even for a new market.  

 
Trends 
The policy agenda is a determining factor, but it is rea‐

sonable to assume concession and PPP programs are likely 
to continue, particularly in sectors were they have already 
achieved a measure of success, such as airports, highways, 
energy and telecom. New frontiers can be opened in, for 
instance, railways and port authorities are already being 
denationalized. ESG will continue to be an important issue 
and we are likely to see an increase in the so‐called social 
infrastructure, particularly in sanitation.  

The privatization agenda could be reviewed if there is 
a change in government, but new solutions will have to 
be proposed to address local demands and the broader 
global context. We should also see an increase in private 
investment with the new infrastructure debentures law 
currently under discussion. The PPP and Concession laws 
are also being reviewed to modernize Brazil’s already ro‐
bust legal framework. 

 
 
Gustavo Bergamasco (Contracta Engenharia) 
Presidente / President 
 
Paulo Dantas (Castro Barros Advogados) 
Vice‐presidente / Vice president 

Infraestrutura / 
Infrastructure 

 
 

Gustavo Bergamasco 
Paulo Dantas
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Realidade mercadológica 
Sem dúvida dentre os temas de maior relevância es‐

tará na pauta o debate sobre a reforma tributária. Outro 
tema que ganhou destaque é a chamada PEC dos com‐
bustíveis. Fator que chama a atenção entre essas duas re‐
levantes iniciativas é que em ambas há muita pressa e 
pouca informação sendo compartilhada com a sociedade, 
o que não é nada bom para o ambiente de negócios, já 
que gera ainda mais turbulência e insegurança nos inves‐
tidores.  

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
O relacionamento do Brasil com o Reino Unido é fun‐

damental que continue sendo de proximidade, já que são 
parceiros econômicos importantes. A constante e fre‐
quente troca de informações entre as autoridades públi‐
cas de ambos os países entre si e com a iniciativa privada 
é medida fundamental para o estreitamento e o incre‐
mento das atividades econômicas de lado‐a‐lado.  

 
Tendências 
As reformas ainda pendentes de serem executadas 

continuarão na ordem do dia, a exemplo da reforma polí‐
tica, da reforma administrativa e da reforma tributária. A 
introdução do tema ESG no debate parlamentar deve ga‐
nhar cada dia mais espaço e os ajustes finos ainda pen‐
dentes de serem endereçados pelo Brasil em sua 
candidatura a membro da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 
Market realities 
One of the biggest issues we currently face is tax re‐

form. Another is the so‐called fuels’ PEC (a constitutional 
amendment bill). Significantly, both of these initiatives 
are being pushed through as quickly as possible and not 

much information about them is being shared, which is 
not good for the business environment because it creates 
turbulence and increases investor uncertainty.  

 
Brazil‐UK Cooperation 
Brazil and the United Kingdom are already major eco‐

nomic partners and need to maintain a close relationship. 
A constant and frequent exchange of information between 
officials in both countries and the private sector is crucial 
to increase joint economic activity.  

 
Trends 
Pending reforms will remain on the agenda, including 

the political, administrative and tax reforms. ESG is likely 
to gain increasing attention in Congress and Brazil will be 
doing some fine tuning as it prepares its candidacy to be‐
come a member of the Organization for Economic Coop‐
eration and Development (OECD).

Legal, Tributário 
& Regulatório / 
Legal, Tax and 

Regulatory 
 
 

Luiz Guilherme Primos 
Paulo Tedesco 

Leonardo Martins 
Paula Abreu

 
Luiz Guilherme Primos (Primos e Primos Advogados) 
Presidente em São Paulo /  
President in São Paulo 
 
Paulo Tedesco (Mattos Filho Advogados) 
Vice‐presidente em São Paulo /  
Vice presidente in São Paulo 
 
Leonardo Alfradique (Machado Meyer Advogados) 
Presidente no Rio de Janeiro /  
President in Rio de Janeiro 
 
Paula Abreu (Associado individual / Individual member) 
Vice‐presidente em São Paulo /  
Vice presidente in São Paulo
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Realidade mercadológica 
O objetivo principal deste Comitê é promover a dis‐

cussão e troca de experiências sobre temas atuais da 
área ambiental que tenham relação direta com as ativi‐
dades de nossos associados. 2022 é um ano eleitoral, o 
que faz com que a agenda legislativa se torne menos 
previsível. Mas estamos atentos especialmente porque, 
entre os principais projetos de lei em discussão, desta‐
cam‐se aqueles relativos a possíveis alterações dos pro‐
cessos de licenciamento ambiental e a instituição de 
regras sobre mercado de carbono. De todo modo, inde‐
pendentemente da atuação do poder legislativo, enten‐
demos que os temas que foram destaque no ano 
passado, em especial a implementação das práticas ESG 
e as questões climáticas, merecem permanecer em 
nossa pauta, dada a sua amplitude e abrangência. Não 
podemos esquecer que nosso país precisa definir como 
deverá chegar em 2030 em relação às metas climáticas. 
Por fim, discussões sobre energia limpa também estão 
em nossos planos. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
No final de 2021, a 26ª Conferência das Partes 

(COP26), ocorrida em Glasgow, Escócia, mostrou o 
papel de liderança do Reino Unido nas discussões cli‐
máticas, que tiveram importantes avanços no que toca 
ao estabelecimento de mercados de carbono. Há inú‐
meras possibilidades de negócios relacionadas à miti‐
gação e à compensação de emissões de gases de efeito 
estufa e não há dúvida de que um relacionamento mais 
próximo do Brasil com o Reino Unido será uma exce‐
lente oportunidade para estimular investimentos entre 
os dois países. 

 
Tendências 
A implementação de práticas ESG continuará sendo 

amplamente debatida pelo mercado e pelo poder pú‐
blico, já que é uma mudança de paradigma e, feliz‐
mente, um caminho sem volta. Em 2021, no Brasil, o 
tema foi objeto de importante regulamentação no setor 
financeiro, por meio de um pacote de normas aprovado 
pelo Banco Central, e a tendência é que sejam aprofun‐
dadas as discussões no âmbito nacional e internacional. 
Em 2022 e nos próximos anos, novos setores deverão 
se dedicar a essa pauta, com vistas a ampliar o desen‐

volvimento de modelos de negócios mais sustentáveis e 
socialmente responsáveis. As mudanças climáticas tam‐
bém manterão sua relevância. Espera‐se que o Brasil 
aprove um marco regulatório sobre mercados de car‐
bono, estimulando a transição para uma economia de 
baixo carbono e criando oportunidades de novos negó‐
cios. Além da pauta ESG e mudanças climáticas, deverão 
se manter no centro das atenções as discussões que en‐
volvem a Amazônia, o desmatamento ilegal e as ques‐
tões dos povos indígenas e seus territórios. 

 
Market realities 
The Committee’s main objective is to drive discus‐

sions and help people exchange experiences on cutting 
edge environmental issues directly related to our mem‐
bers’ activities. 2022 is an election year, which means 
the legislative agenda is less predictable. However, we 
are paying close attention to proposed legislation be‐
cause some of the most important bills currently being 
debated could change the environmental licensing pro‐
cess and the establishment of carbon market rules. Nev‐
ertheless, we believe that given their breadth and scope, 
last year’s central themes, particularly the adoption of 
ESG practices and climate issues, deserve to remain on 
our agenda. We should also bear in mind Brazil needs 
to define how it will achieve its 2030 climate targets. 
Finally, our plans also include clean energy debates.  

 
Brazil‐UK Cooperation 
At the end of 2021, Scotland hosted the 26th Con‐

ference of the Parties (COP26) in Glasgow, which high‐
lighted the leading role the UK is playing in climate dis‐
cussions; major progress was also made towards 
creating carbon markets. There are many business pos‐
sibilities involving greenhouse gas emission mitigation 
and a closer relationship between Brazil and the United 
Kingdom will undoubtedly be a very good opportunity 
to stimulate investment between both countries.   

 
Trends 
The market and the government will continue to 

focus on ESG practices because their adoption is a 
change in paradigm and, happily, a one‐way trip. Brazil’s 
financial sector adopted major ESG regulations in 2021 
as part of a package of rules approved by the Central 

Meio Ambiente & 
Sustentabilidade / 
Environment and 

Sustainability 
 

Bianca Antacli 
Guilherme Leal
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Bank and the trend is for the ESG debate to continue 
growing in importance both here and overseas. Other 
industries will also start focusing on ESG in 2022 and 
the years ahead, with a view to developing more sus‐
tainable and socially responsible business models.       
Climate change will also remain relevant. We expect 
Brazil to approve a regulatory framework for carbon 
markets, which will stimulate the transition to a low 
carbon economy and create new business opportuni‐
ties. In addition to ESG and climate change, other issues 
such as the Amazon, illegal deforestation and matters 

involving indigenous peoples and their territories will 
continue to attract attention. 

 
 
Bianca Antacli (TozziniFreire Advogados) 
Presidente / President 
 
Guilherme Leal (Graça Couto Advogados) 
Vice‐presidente / Vice president 

Realidade mercadológica 
Há vários temas na ordem do dia da mineração, mas 

três deles tendem a sobressair neste ano. Como outros 
setores da economia, o setor mineral tem sido muito in‐
fluenciado pelos pilares ESG, que buscam incorporar nas 
empresas e suas operações compromissos de relevância 
ambiental, social e de governança. Acreditamos que, 
mais do que nunca, a agenda envolvendo iniciativas ESG 
deverá se tornar ainda mais relevante para a mineração. 

Além disso, há no momento uma grande iniciativa, 
motivada principalmente pelo Acordo de Paris, tendo 
em vista a descarbonização da economia. Muitas empre‐
sas vêm buscando iniciativas para alterar sua matriz 
energética com o intuito de reduzir emissões de car‐
bono. Essas novas tecnologias relacionadas à transição 
energética demandam maiores quantidades de certos 
minerais, de forma que há uma tendência de aumento 
da demanda por esses minerais. Alguns deles, aliás, são 
considerados minerais críticos ou estratégicos em deter‐
minados mercados. Consequentemente, deve haver 
novos investimentos na produção mineral em geral, com 
foco nos minerais críticos, tanto para o desenvolvimento 
e para as operações que já existem, como para a pes‐
quisa mineral e a busca por novas jazidas. 

Outro tema de grande relevância para o setor mine‐
ral, especialmente brasileiro, é o aprimoramento do am‐
biente regulatório do setor, com a maior consolidação 
da agenda regulatória da Agência Nacional de Minera‐
ção (ANM). Essas iniciativas têm a tendência de trazer 
maior clareza e segurança jurídica para impulsionar in‐

vestimentos de longo prazo. Agora em fevereiro mesmo, 
a ANM aprovou nova resolução que consolida e atualiza 
a legislação sobre segurança de barragens, estabele‐
cendo uma série de mecanismos para um monitora‐
mento efetivo. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Na esfera pública, Brasil e Reino Unido podem co‐

operar no sentido de desenvolver e aprimorar mecanis‐
mos regulatórios e de governança para o setor. Tanto o 
Brasil como o Reino Unido têm laços históricos na mine‐
ração. Por outro lado, os dois países têm vivências dis‐
tintas em termos de regulação setorial e econômica, 
além da governança, então a troca de informações e ex‐
periências pode oferecer melhorias para ambos. 

Na esfera privada, o Reino Unido tem tradição como 
investidor, especialmente no setor mineral. Seu mercado 
de capitais representa oportunidades ímpares. O Reino 
Unido também possui diversos fundos e instituições fi‐
nanceiras que costumam atuar com destaque no finan‐
ciamento de projetos, tanto em equity como dívida. Já 
o Brasil apresenta muitas oportunidades considerando 
sua vasta extensão territorial e a diversidade de ambien‐
tes geológicos, o que pode representar novos projetos 
ou operações em desenvolvimento de substâncias mine‐
rais variadas. Além disso, o histórico do País como um 
destino estável para investimentos de longo prazo de 
maturação, sem episódios relevantes de nacionalizações 
ou mudanças abruptas de regras, também contribui para 
o interesse britânico no Brasil. 

Mineração / 
Mining 

 
 

Thomas Nemes 
Adriano Trindade
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Tendências 
Os temas ESG vieram para ficar. Muito mais do que 

uma mera tendência, trata‐se de colocar o ser humano e 
o meio ambiente no centro do desenvolvimento. Empresas 
que efetivamente incorporam os pilares ESG em seus mo‐
delos de negócio deverão ser muito mais capazes de lidar 
com os desafios concretos que cada projeto apresenta.  

No setor de mineração, há uma preocupação ainda 
maior com questões ambientais, por se tratar de uma ati‐
vidade que causa impacto, devendo esse impacto ser 
mantido nos menores níveis possíveis, e com a recupera‐
ção ambiental ao fim do empreendimento. Questões so‐
ciais também são muito relevantes e, devido às suas 
particularidades em cada ambiente e cada povoado, de‐
pendem muito de programas e iniciativas desenvolvidas 
caso a caso, além das regulações específicas que contri‐
buam para a segurança jurídica. E, como um valor que 
permeia todos esses fatores e orienta as atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e lavra mineral, temos a go‐
vernança, que tem se tornado cada vez mais relacionada 
a ações de compliance e de boas práticas no relaciona‐
mento com outras empresas, fornecedores, comunidades 
e o próprio Estado. A boa governança também exige um 
investimento maior em segurança operacional. A licença 
social precisa ser fundamentada em um nível de excelên‐
cia em segurança nas operações de mineração. 

 
Market realities 
There are a number of items on the mining agenda, 

but three of them are likely to take the spotlight this 
year. As in other sectors of the economy, mining has 
been heavily influenced by ESG and companies are being 
encouraged to incorporate environmental, social and 
governance commitments into their operations. We be‐
lieve the ESG agenda is of greater importance for mining 
now more than ever. 

Major changes are also afoot to decarbonize the 
economy, driven mainly by the Paris Agreement. Many 
companies are looking at ways of changing how they 
source their electrical energy in order to reduce carbon 
emissions. These new energy transition technologies will 
require larger amounts of certain minerals, meaning de‐
mand for them is likely to increase. In certain markets 
some of them are even classified as critical or strategic 
minerals. Consequently, we expect to see new invest‐
ments in mining generally, particularly for critical min‐
erals, in addition to the further development of existing 
operations, mineral research and prospecting for new 
deposits.   

Another major issue for the mining industry, particu‐
larly in Brazil, is the improvement on industry regulations 
as the National Mining Agency (ANM) has started to con‐
solidate its regulatory agenda. These initiatives are likely 
to bring greater clarity and legal security, which will drive 
long‐term investment. This February, the ANM approved 
a new resolution consolidating and updating dam safety 
legislation, creating a series of effective monitoring 
mechanisms. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
The Brazilian and United Kingdom governments could 

cooperate on developing and improving the industry’s 
regulatory and governance mechanisms. Brazil and the 
United Kingdom have long‐standing ties through mining. 
Conversely, they have different experiences in terms of 

industry and economic regulation and governance, con‐
sequently an opportunity to exchange information and 
compare experiences could be fruitful for both sides. 

The UK private sector has traditionally been an in‐
vestor, especially in the mining industry. Its capital market 
represents unique opportunities. United Kingdom has a 
number of funds and financial institutions that frequently 
play leading roles in both equity and debt‐based project 
finance. Brazil, on the other hand, presents a variety of 
opportunities because of its large landmass and diverse 
geological environments, which could help attract new 
projects or operations for a variety of minerals. Brazil has 
also been a stable destination for long‐term investment 
and does not have a significant track record of national‐
izations or abrupt rule changes, which should also help 
attract British interest in Brazil. 

 
Trends 
ESG themes are here to stay. This is not just a trend, it 

is about putting humans and the environment at the cen‐
ter of development. Companies that effectively incorpo‐
rate ESG values into their business models will be in a 
much better position to deal with the challenges individual 
projects present.  

In mining, the focus on the environment is rising be‐
cause mining itself clearly has an impact that needs to be 
kept as small as possible; sites also have to be environ‐
mentally recovered once projects have been concluded. 
Social issues are also very important and because of their 
specific characteristics in each environment and commu‐
nities, they are highly dependent on programs and initia‐
tives developed on a case‐by‐case basis, in addition to 
specific regulation that provides improved legal security. 
A value that sustains all those factors and guides activities 
for research, development and mining culture is gover‐
nance and such issue has been each time more related to 
compliance and good practices when relating to other 
companies, suppliers, communities and the state itself. 
Good governance means investing more in operational 
safety. Social licenses need to be linked to mining opera‐
tion safety excellence. 

 
 
Thomas Nemes (Anglo American) 
Presidente / President 
 
Adriano Trindade (Mattos Filho Advogados) 
Vice‐presidente / Vice president 
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Realidade mercadológica 
Dentre as principais pautas do setor para este ano, 

estão: Hidrogênio; Carbon Capture, Utilization, and Sto‐
rage (CCUS); transição energética; aumento da participa‐
ção do gás na matriz elétrica (UTE’s); importação de LNG, 
e descomissionamento de estruturas de offshore. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Vale observar que o Reino Unido definiu, em 2020, 

que não participará ‐ com algumas exceções ‐ de iniciati‐
vas no setor de O&G no exterior. 

 
Tendências 
Transição energética; desenvolvimento do Novo 

Marco do Gás; maior participação de empresas privadas 
no refino, e continuidade do processo de privatização do 
onshore estão entre as tendências do setor de óleo e gás. 

Market realities 
The biggest items on the industry’s agenda this year 

are: Hydrogen; Carbon Capture, Utilization and Storage 
(CCUS); energy transition; rising participation of gas on 
the energy matrix; LNG imports and decommissioning of 
offshore structures. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
In 2020, the United Kingdom decided it would not take 

part in overseas O&G initiatives – barring a few exceptions. 
 
Trends 
Energy transition; development of the New Legal 

Framework for Gas; bigger private sector involvement in 
refining and continuing the onshore privatisation process 
are a couple of oil and gas industry trends.

Óleo & Gás / 
Oil & Gas 

 
 

Carlos Peixoto 
Wlamir Martins

 
Carlos Peixoto  
(Associado individual / Individual member) 
Presidente / President 
 
Wlamir Martins  
(Associado individual / Individual member) 
Vice‐presidente / Vice president 
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Realidade mercadológica 
A agenda prioritária do setor para 2022 lidará com 

Open Insurance e Insurtechs, com customização de pro‐
dutos, foco no cliente e proteção de dados; Seguros de 
Riscos Cibernéticos; ESG; exclusões para Riscos de Hosti‐
lidade e de Guerra em razão da Guerra da Ucrânia, prin‐
cipalmente em Cyber Insurance; alterações de mercado 
pós‐Covid‐19, e alterações climáticas e impactos no mer‐
cado de Seguros e Resseguros. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
O Reino Unido é o maior polo de Seguros e Resseguros 

do mundo, de forma que o relacionamento com o Brasil, 
tanto na esfera pública como privada, pode resultar em 
antecipação de temas globais discutidos em solo britânico 
que afetam o Brasil e compreensão pelo Reino Unido de 
questões regulatórias e culturais próprias do Brasil. 

 
Tendências 
Uso da tecnologia para inovação em produtos, proces‐

sos internos em prol do consumidor e novos canais de dis‐
tribuição. Contudo, mesmo com o uso da tecnologia, 
riscos sofisticados exigem incremento de consultoria per‐
sonalizada e customização de produtos. Também teremos 
o aumento das seguradoras digitais, além dos impactos 
da pandemia e da guerra na Ucrânia no mercado como 
um todo. 

 

Market realities 
In 2022, sector priorities will focus on Open Insurance 

and Insuretechs, including product customization, cus‐
tomer service and data protection; Cyber Risks Insurance; 
ESG; exclusions for Risks of Hostilities and for War as a re‐
sult of the War in Ukraine, especially in Cyber Insurance; 
post‐Covid‐19 market changes, climate change and the 
impacts for the Insurance and Reinsurance market. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
The United Kingdom is the biggest hub for Insurance 

and Reinsurance in the world, which means its govern‐
ment and private sector relationships with Brazil could 
help push ahead on global issues discussed in Britain and 
that affect it's relationship with Brazil, on government 
and private sector terms. 

 
Trends 
Technology is driving innovation in products and in‐

ternal processes, which is benefiting consumers and cre‐
ating new distribution channels. However, sophisticated 
risks require increasingly personalized consultancy and 
product customization. The overall market will also be 
impacted by the increase in the number of digital insurers, 
as well as the pandemic and the war in Ukraine. 

 
 
Fernando Coelho (Marsh) 
Presidente / President 
 
Marcia Cicarelli (Demarest Advogados) 
Vice‐presidente / Vice president 

Seguros & 
Resseguros / 

Insurance and 
Reinsurance 
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Realidade mercadológica 
As principais pautas do setor de tecnologia incluem 

mudanças na tributação sobre importação de softwares; 
novas fases do Open Banking e Open Finance; maior rigor 
na aplicação da LGPD; efeitos da regulamentação da in‐
teligência artificial; regulamentação de criptoativos; 
avanços no metaverso; apagão extremo da mão de obra 
de desenvolvimento de software; aumento nas exporta‐
ções da mão de obra de tecnologia do Brasil para o exte‐
rior, e M&A e investimentos massivos em empresas de 
base tecnológica. 

 
Cooperação Brasil‐Reino Unido 
Certamente, há muitas trocas acontecendo e ainda 

com grande potencial, em especial para as Fintechs. É im‐
portante que haja grande incentivo e apoio para viabilizar 
mais exportações de soluções tecnológicas brasileiras ao 
Reino Unido, que se beneficia com acesso rápido e barato. 

 
Tendências 
Utilizamos as 12 principais tendências tecnológicas do 

Gartner: Data Fabric; Malha de segurança cibernética; 
Computação de aprimoramento de privacidade; Platafor‐
mas nativas da nuvem; Aplicativos Compostos; Inteligên‐
cia de decisão; Hiperautomação; Engenharia de IA; 
Empresas Distribuídas; Experiência Total; Sistemas Autô‐
nomos, e IA generativa. 

 

Market realities 
Some of the main issues in the technology sector are 

changes in software import duty; the new Open Banking 
and Open Finance phases; stricter application of the LGPD 
( general data protection act); the effects of artificial in‐
telligence regulations; crypto regulation; progress in the 
metaverse; the extreme shortfall of software developers; 
the rising outflow of Brazilian technology workers, M&A 
and the massive investment in technology companies. 

 
Brazil‐UK Cooperation 
There are obviously a number of changes already un‐

derway that have significant potential, particularly for 
Fintechs. We need a lot of ongoing support and incen‐
tives to drive Brazilian technology exports to the United 
Kingdom, which would benefit from fast and cheap ac‐
cess to technology. 

 
Trends 
We have used Gartner’s 12 main technology trends: 

Data Fabric; Cybersecurity Mesh; Privacy‐Enhancing Com‐
putation; Cloud‐Native Platforms; Composable Applica‐
tions; Decision Intelligence; Hyperautomation; AI Engi‐
neering; Distributed Enterprises; Total Experience, 
Autonomic Systems and  Generative AI. 

 
 
Lucas Ribeiro (ROIT Consulting) 
Presidente / President 
 
Thiago Sombra (Mattos Filho Advogados) 
Vice‐presidente / Vice president 

Tecnologia / 
Technology 
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Galeria 
de Fotos  
dos Eventos 
Events Photo Gallery

A Britcham realiza, tradicionalmente, 
eventos institucionais, jantares e almoços, 

sempre com o objetivo de manter o 
engajamento de alto nível dos associados 
e parceiros. Contudo, devido à pandemia 

da Covid‐19, ainda em 2020, fez‐se 
necessária a adaptação dos eventos 

presenciais, dando início aos webinars e 
reuniões online, via plataformas digitais. 

 
Britcham has traditionally organised a 

variety of institutional events, dinners  and 
lunches to maintain high‐level 

engagement with members and partners. 
However, in 2020, with the advent of the 
Covid‐19 pandemic, the Chamber had to 

move away from in‐person encounters and 
start focusing on webinars and online 

meetings using digital platforms.

CADASTRE‐SE / SUBSCRIBE! 
Assine nossos boletins eletrônicos e fique informado sobre os eventos e todas as atividades da Britcham / Sign up to 

receive our newsletters and stay informed about Britcham's events and activities www.britcham.com.br/cadastro

09/03/2020 - Manchester 
11/03/2020 - Londres 
 
Lançamento especial da 7ª edição do guia “Doing 
Business in Brazil” – iniciativa do Comitê Legal, Tributário 
& Regulatório com a colaboração de associados da 
Britcham dos mais variados setores econômicos / Special 
Launch of the 7th edition of the guide “Doing Business 
in Brazil” – an initiative of the Legal, Tax & Regulatory 
Committee with the collaboration of Britcham 
members from several economic sectors 
 
Participantes / Participants: delegação da Britcham 
composta pelas lideranças do Comitê Legal, Tributário & 
Regulatório e por associados que contribuíram com a 

atualização do guia / Britcham delegation composed of the leaders of the Legal, Tax & Regulatory Committee and 
Britcham members who contributed to the update of the guide 
 
Na foto / Photo: Victor Lopes (Demarest Advogados), Alan Lutfi (Rentável Investimentos ‐ presidente do Comitê de 
Economia & Finanças), Luiz Guilherme Primos (Presidente do Comitê Legal, Tributário & Regulatório em São Paulo), Paula 
Costa (então Presidente do Comitê Legal, Tributário & Regulatório no Rio de Janeiro), Jacqueline Nakamura (Governo 
Britânico), Vitória Nabas (Gunnercooke), Ramon Fernandez (Mourão Campos Advogados) e Fabrício Soares (Britcham) / 
Victor Lopes (Demarest Advogados), Alan Lutfi (Rentável Investimentos ‐ President of the Economy & Finance 
Committee), Luiz Guilherme Primos (President of the Legal, Tax & Regulatory Committee in São Paulo), Paula Costa (then 
President of    the Legal, Tax & Regulatory Committee in Rio de Janeiro), Jacqueline Nakamura (British Government), 
Vitória Nabas (Gunnercooke), Ramon Fernandez (Mourão Campos Advogados) and Fabrício Soares (Britcham). 
 
Faça o download do guia online em: https://britcham.com.br/doingbusiness/ 
Download the online guide on: https://britcham.com.br/en/doingbusiness‐2/
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07/04/2020 
 

Internacionalização das Escolas e Instituições de Ensino Superior / 
Internationalization of Schools and Higher Education Institutions 
 
Participante / Participant: Glavio Leal Paura, diretor de Relações 
Internacionais na Universidade Positivo / International Relations director 
at Positivo University 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação /  
Human Capital & Education Committee 
 

 
 
 

23/04/2020  
 

Perspectivas Econômicas Brasileiras e Globais frente à Covid‐19 /  
Brazilian and Global Economic Outlook in light of Covid‐19 
 
Participante / Participant: Marcio Zanetti, country leader da Economist 
Intelligence Unit Brazil 
 
Realização / Organised by: Britcham 
 
 
 

 
 
 

29/04/2020  
 

Covid‐19 ‐ Impacto nos contratos, renegociação e mediação para evitar o 
judiciário / Impact on contracts, renegotiation and mediation to avoid 
litigation 
 
Participantes / Participants: Julia Mota, presidente da CBME e sócia‐
fundadora do Mota Advogados, e David Zylbersztajn, professor da PUC‐RJ, 
fundador da CBME e ex‐diretor‐geral da ANP / Julia Mota, president of 
the CBME and founding partner of Mota Advogados, and David 
Zylbersztajn, PUC‐RJ professor, founder of the CBME and former director 
general of the ANP 
 
Realização / Organised by: Britcham 

 
 
 

14/05/2020  
 

Reunião de alto nível de associados mantenedores da Britcham com o 
Embaixador do Reino Unido no Brasil / High‐level meeting of Britcham 
supporting members with the United Kingdom’s Ambassador to Brazil 
 
Participantes / Participants: Associados mantenedores e o embaixador do 
Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan / Supporting members and United 
Kingdom’s Ambassador in Brazil, Vijay Rangarajan 
 
Realização / Organised by: Britcham 
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19/05/2020  
 

Brasil pós‐Covid‐19: O que esperar da Justiça na área de Contratos? /  
Brazil post‐Covid‐19: What should we expect from the Courts in the  
area of Contracts? 
 
Participantes / Participants: Manoel de Queiroz Pereira Calças, 
desembargador, ex‐presidente do TJSP, professor doutor do 
Departamento de Direito Comercial da USP e da UNINOVE, e Renata Mota 
Maciel, juíza de Direito Titular da 2ª Vara Empresarial de Conflitos 
relacionados à Arbitragem de SP, doutora pela USP e professora na 
UNINOVE e na Escola Paulista de Magistratura / Manoel de Queiroz 

Pereira Calças, judge, former president of the TJSP, doctora and professor of Commercial Law at USP and UNINOVE, 
and Renata Mota Maciel, judge for the 2nd Business and Arbitration Dipute Court in SP, doctor from USP and professor 
at UNINOVE and the São Paulo Magistrate’s School 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
 
 

25/05/2020  
 

Impactos econômicos da crise no Estado de São Paulo /  
The economic impacts of the crisis in the State of São Paulo 
 
Participante / Participant: Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do 
Estado de São Paulo / Treasury Secretary for the State of São Paulo 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 
 
 

 
 

27/05/2020  
 

Webinar: Covid‐19 e Transição Energética /  
Covid‐19 and the Energy Transition 
 
Participante / Participant: Flavio Rodrigues, diretor de Relações 
Governamentais e Assuntos Regulatórios da Shell Brasil Petróleo / director 
of Government Relations and Regulatory Affairs at Shell Brasil Petróleo 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 

 
 

05/06/2020  
 

Webinar: Navegando em mares turbulentos da nova economia ‐ 
Transformando desafios em oportunidades / Navigating turbulent waters 
in the new economy ‐ Transforming challenges into opportunities 
 
Participantes / Participants: James Marins, advogado e consultor da 
Marins Bertoldi Advogados, e Cezar Azevedo, presidente do Comitê de 
Tecnologia da Britcham / James Marins, lawyer and consultant at Marins 
Bertoldi Advogados, and Cezar Azevedo, president of the Britcham 
Technology Committee 
 

Realização / Organised by: Comitê de Tecnologia / Technology Committee 
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08/06/2020  
 

Webinar: Gastos Públicos para além de 2020 /  
Public Expenditure beyond 2020 
 
Participante / Participant: Mansueto Almeida, secretário do Tesouro 
Nacional / Secretary of the National Treasury 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 
 
 

 
 

10/06/2020  
 

Webinar: Contratos de compra e venda de energia elétrica durante a 
pandemia / Electrical energy purchase and sale agreements during the 
pandemic 
 
Participantes / Participants: Isabel Lustosa, do Ulhôa Canto Advogados, 
Leonardo Miranda e Ligia Schlittler, ambos do TozziniFreire Advogados / 
Isabel Lustosa from Ulhôa Canto Advogados, Leonardo Miranda and  
Ligia Schlittler, both from TozziniFreire Advogados 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 

Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables Committee 
 
 

17/06/2020  
 

Seminário Internacional: Brasil x UK ‐ Mundo pós‐Covid: Como preparar o 
retorno ao trabalho nos escritórios? / International Seminar: Brazil x UK ‐ 
A post‐Covid world: How to prepare for a return to work in the offices? 
 
Participantes / Participants: André Marinho, sócio da área de Advisory da 
KPMG; Carlos Alberto Antonaglia, diretor de Recursos Humanos do 
Demarest Advogados; Vitoria Nabas, sócia de Imigração do Gunnercooke, 
e Ted Thodes, sócio‐diretor do CMS Brasil / André Marinho, partner in the 
Advisory area at KPMG; Carlos Alberto Antonaglia, Human Resources 
director at Demarest Advogados; Vitoria Nabas, Immigration partner at 

Gunnercooke, and Ted Thodes, managing partner of CMS Brasil 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório em parceria com a Lex Anglo Brasil / Legal, Tax & 
Regulatory Committee in partnership with Lex Anglo Brasil 
 
 
 

24/06/2020  
 

Webinar: Água e saneamento no pós‐pandemia / Water and public 
sanitation after the pandemic 
 
Participante / Participant: Carlos Favoreto, CEO e fundador da ECP 
Environmental Solutions / CEO and founder of ECP Environmental 
Solutions 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
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30/06/2020  
 

Webinar: Brasil pós‐Covid‐19 ‐ O que vem por aí na legislação de 
insolvência? / Brazil post‐Covid‐19 ‐ What's next in the insolvency 
legislation? 
 
Participante / Participant: Francisco Satiro, professor do Departamento de 
Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
advogado / Francisco Satiro, professor of Commercial Law at the 
University of São Paulo Law Faculty and attorney 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, 
Tax & Regulatory Committee 

 
 

01/07/2020  
 

Webinar: Covid‐19 & Supply Chain: Disruptura e Adequação / Webinar: 
Covid‐19 & Supply Chain: Disruption and Suitability 
 
Participantes / Participants: Cristiano Rios, sócio líder de Supply Chain na 
KPMG, e Leonardo Rubinato, diretor de Supply Chain e Transformação 
Digital na Unilever / Cristiano Rios, lead partner in Supply Chain at KPMG, 
and Leonardo Rubinato, Supply Chain and Digital Transformation director 
at Unilever 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos 
Internacionais / International Trade & Investments Committee 

 
 

03/07/2020  
 

Webinar: Overview do cenário econômico atual e as implicações da Covid‐
19 na economia brasileira / Overview of the current economic landscape 
and Covid‐19’s implications for the Brazilian economy 
 
Participante / Participant: Fernanda Nechio, diretora de Assuntos 
Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central do 
Brasil / director for International Affairs and Corporate Risk Management 
at the Central Bank of Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 

 
 

10/07/2020  
 

Webinar: Estruturas de financiamento do Agronegócio no Brasil / 
Agribusiness financing structures in Brazil 
 
Participantes / Participants: Giovana Araujo, sócia do setor de 
Agribusiness da KPMG; Alan Riddell, sócio da área de Deal Advisory da 
KPMG, e Fernando Deprá, CFO da Sempre Sementes / Giovana Araujo, 
partner in the Agribusiness sector at KPMG; Alan Riddell, partner in the 
Deal Advisory area at KPMG and Fernando Deprá, CFO of Sempre 
Sementes 
 

Realização / Organised by: Comitê de Agronegócios / Agribusiness Committee 
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15/07/2020  
 

Webinar: Setor Elétrico Brasileiro – Parte II: antes e depois da pandemia / 
Brazil’s Electrical Sector – Part II: before and after the pandemic 
 
Participantes / Participants: Isabel Lustosa, sócia da área de Energia Elétrica 
no Ulhôa Canto Advogados; Ligia Schlittler, advogada sênior de Energia e 
Corporate/M&A, e Pedro Seraphim, sócio da área de Infraestrutura e 
Energia, ambos do TozziniFreire Advogados / Isabel Lustosa, partner in the 
Electrical Energy area at Ulhôa Canto Advogados; Ligia Schlittler, senior 
attorney for Energy and Corporate/M&A and Pedro Seraphim, partner in 
the Infrastructure and Energy area, both from TozziniFreire Advogados 

 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis / Power & Renewables Committee 
 
 

16/07/2020  
 

Webinar: Brexit e oportunidades Brasil‐Reino Unido no novo futuro / Brexit 
and Brazil/United Kingdom opportunities in the new future 
 
Participantes / Participants: Gareth Moore, chefe de Corredores 
Internacionais do Santander UK; Vera Innes, presidente da Câmara 
Brasileira de Comércio na Grã‐Bretanha, e Martin Whalley, diretor de 
Comércio e Investimento para Brasil no governo britânico / Gareth Moore, 
head of International Corridors at Santander UK; Vera Innes, president of 
the British Chamber of Commerce in Great Britain and Martin Whalley, 
director of Trade and Investment for Brazil in the British government 

Realização / Organised by: Britcham 
 
 

21/07/2020  
 

Webinar: Desafios do comércio no mundo pós‐pandemia: uma perspectiva 
brasileira / Trade challenges in a post‐pandemic world: a Brazilian 
perspective 
 
Participante / Participant: Celso Lafer, professor emérito da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo e ex‐ministro das Relações 
Exteriores / Celso Lafer, emeritus professor at the University of São Paulo 
Faculty of Law and former minister of Foreign Relations 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos 

Internacionais / International Trade & Investments Committee 
 
 

29/07/2020  
 

Webinar: Patentes Farmacêuticas e Licença Compulsória em meio à 
pandemia de Covid‐19 / Pharmaceutical Patents and Compulsory 
Licensing in the Covid‐19 pandemic 
 
Participantes / Participants: Gabriel Leonardos, sócio do Kasznar 
Leonardos Advogados e vice‐presidente da Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual, e Pedro Marcos Barbosa, sócio do Denis Borges 
Barbosa Advogados e professor do Departamento de Direito da PUC‐Rio / 
Gabriel Leonardos, partner at Kasznar Leonardos Advogados and Vice 
President of the Brazilian Association of Intellectual Property and Pedro 

Marcos Barbosa, a partner at Denis Borges Barbosa Advogados and professor of the PUC‐Rio Law Department 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
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03/08/2020  
 

Webinar: Reforma Tributária ‐ o que vem por aí? / Tax Reform ‐ what does 
the future hold? 
 
Participantes: Deputados federais Alexis Fonteyne e Aguinaldo Ribeiro, 
membro e relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, 
respectivamente / Federal deputies Alexis Fonteyne and Aguinaldo Ribeiro, 
member and rapporteur of the Mixed Tax Reform Commission, respectively 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, 
Tax & Regulatory Committee 

 
 
 

05/08/2020  
 

Webinar: O papel do setor elétrico na retomada da economia /  
The electrical industry’s role in the economic recovery 
 
Participante / Participant: Wilson Ferreira Junior, presidente da Eletrobras 
/ president of Eletrobras 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis / 
Power & Renewables Committee 
 
 

 
 
 

19/08/2020  
 

Webinar: O caminho para a transição energética / The path towards the 
energy transition 
 
Participante / Participant: Mario Lindenhayn, head of Country da bp no 
Brasil / head of Country for bp in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 
 
 

26/08/2020  
 

Webinar: A nova regulamentação da Anvisa sobre produtos à base de 
Cannabis / Anvisa’s new regulations on cannabis based products 
 
Participantes / Participants: Daniela Marreco, diretora adjunta da 2ª 
Diretoria da Anvisa, e Anderson Ribeiro, sócio do Kasznar Leonardos e 
head da área de Direito Regulatório em Life Sciences / Daniela Marreco, 
assistant director of Anvisa’s 2nd Directorate and Anderson Ribeiro, 
partner at Kasznar Leonardos and head of the Regulatory Law in Life 
Sciences area 
 

Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
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31/08/2020  
 

Reunião Estratégica: Reforma Tributária / Strategic Meeting: Tax Reform 
 
Participantes / Participants: deputado federal Alexis Fonteyne, e 
associados Britcham / federal deputy Alexis Fonteyne and Britcham 
members 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, 
Tax & Regulatory Committee 
 
 

 
 
 

02/09/2020  
 

Webinar: Perspectivas para o setor de energia no Brasil / Prospects for 
Brazil’s energy sector 
 
Participante / Participant: André Araujo, presidente da Shell Brasil / 
president of Shell Brasil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee  
 

 
 
 

09/09/2020  
 

Webinar: Oportunidades de Investimentos no Estado do Paraná / 
Investment Opportunities in the State of Paraná 
 
Participantes / Participants: Carlos Massa Ratinho Junior, governador do 
Estado do Paraná, e Liz Davidson, encarregada de Negócios do governo 
britânico no Brasil / Carlos Massa Ratinho Junior, Paraná state governor, 
and Liz Davidson, chargé d'affaires of the British government in Brazil 
 
Realização / Organised by: Britcham no Paraná / Britcham Paraná  
 

 
 
 

16/09/2020  
 

Webinar: Reflexões e Projetos de Energia Eólica Offshore no Brasil / 
Offshore Wind Projects and Reflections in Brazil 
 
Participantes / Participants: Renato Cordeiro, gerente do Setor de Energia 
do governo britânico no Brasil, e Maria Luqueze, country head do UK 
Export Finance no Brasil / Renato Cordeiro, Energy Sector manager for 
the British government in Brazil and Maria Luqueze, country head of UK 
Export Finance in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 

Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables Committee 
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07/10/2020  
 

Webinar: Perspectivas para o setor de Óleo & Gás / Perspectives for the Oil 
and Gas industry 
 
Participante / Participant: Clarissa Lins, presidente do Instituto Brasileiro 
de Petróleo e Gás (IBP) / president of the Brazilian Institute for Oil and 
Gas (IBP) 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 

27/10/2020  
 

Webinar: A entrada do Brasil na OCDE e os impactos sobre a legislação de 
Transfer Pricing / Brazil’s accession to the OECD and impacts on Transfer 
Pricing legislation 
 
Participantes / Participants: Liz Davidson, encarregada de Negócios do 
Governo Britânico no Brasil; Sergio André Rocha, professor da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sócio de SAR Advocacia & 
Consultoria Tributária; Edson Costa, sócio da área Tributária e de Transfer 
Pricing da KPMG, e Aline de Faria, mestre e doutoranda em Direito 
Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Liz Davidson, 

chargé d'affaires of the British Government in Brazil; Sergio André Rocha, Professor of the Rio de Janeiro State 
University and partner at SAR Advocacia & Consultoria Tributária; Edson Costa, a partner in the Tax and Transfer 
Pricing area at KPMG and Aline de Faria, LLM in Tax Law from the Rio de Janeiro State University 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
 
 
 

05/11/2020  
 

Webinar: Segurança Cibernética, risco emergente de duras implicações / 
Cybersecurity, an emerging risk of harsh implications 
 
Participantes / Participants: Marta Schuh, líder de Riscos Cibernéticos da 
Marsh Brasil, e Mariana Batista, gerente do Setor de Segurança & Defesa 
do governo britânico no Brasil / Marta Schuh, leader of Cyber Risks at 
Marsh Brasil and Mariana Batista, manager of the Security and Defense 
Sector for the British Government in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Seguros & Resseguros / Insurance & 
Reinsurance Committee 

 
 
 

11/11/2020  
 

Webinar: Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 / 2030 10‐Year 
Energy Expansion Plan 
 
Participante / Participant: Thiago Barral, presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) / president of the Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
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12/11/2020  
 

Webinar Green Series 1: Investimentos Verdes / Green Investments 
 
Participantes / Participants: Marcelo Seraphim, head no Brasil do PRI ‐ 
Principles for Responsible Investment; Tatiana Assali, head de Programas 
da SITAWI; Carolina Learth, superintende de Negócios Sustentáveis do 
Santander Brasil, e Vera Innes, presidente da Câmara Brasileira de 
Comércio na Grã Bretanha / Marcelo Seraphim, Brazil head of PRI ‐ 
Principles for Responsible Investment; Tatiana Assali, head of Programs at 
SITAWI; Carolina Learth, superintendent of Sustainable Businesses at 
Santander Brasil and Vera Innes, president of the British Chamber of 

Commerce in Great Britain 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e Comitê de Economia & Finanças / 
Environment & Sustainability Committee and Economy & Finance Committee 
 

24/11/2020  
 

Webinar: bp Energy Outlook 2020: Produtores de Energia e a Transição 
Energética / bp Energy Outlook 2020: Energy Producers and the Energy 
Transition 
 
Participante / Participant: Michael Cohen, economista‐chefe dos EUA da 
bp / chief economist for the USA at bp 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 

 

25/11/2020  
 

Webinar: Promoção da Britcham MG no Pavilhão Britânico da 
Exposibram 2020 / Britcham MG Promotion of the British Pavilion at 
Exposibram 2020 
 
Participantes / Participants: Representantes da Britcham MG / Britcham 
MG representatives 
 
Realização / Organised by: Comitê de Mineração / Mining Committee 
 
 
 

07/12/2020  
 

Webinar Green Series 2: Títulos Verdes / Green Securities 
 
Participantes / Participants: Fábio Zenaro, diretor de Produtos, 
Commodities e Novos Negócios da OTC na B3; Kátia Fenyves, gerente do 
Programa de Finanças Verdes ‐ Fundo de Prosperidade – do governo 
britânico, e Alexei Bonamin, sócio do Mercado de Capitais, Banking & 
Finance, Private Equity & Venture Capital, Investimento Sustentável e de 
Impacto no TozziniFreire Advogados / Fábio Zenaro, OTC director of 
Products, Commodities New Business at the B3; Kátia Fenyves, manager 
of the Green Finance Program ‐ Prosperity Fund – for the British 

government and Alexei Bonamin, Capital Markets, Banking & Finance, Private Equity & Venture Capital, Sustainable 
Investment and Impact Investment partner at TozziniFreire Advogados 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade em parceria com a Câmara Brasileira de 
Comércio na Grã‐Bretanha / Environment & Sustainability Committee in partnership with the British Chamber of 
Commerce in Great Britain 
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09/12/2020  
 

Webinar: O Setor de Mineração Brasileiro ‐ Investimento e a Agenda 
para o Futuro / Brazilian Mining Sector ‐ Investment and an Agenda 
for the Future 
 
Participantes / Participants: Representantes do Ministério de Minas e 
Energia e da embaixada britânica no Brasil / Representatives from the 
Ministry of Mines and Energy and the British Embassy in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Mineração e consulado britânico de 
Minas Gerais / Mining Committee and the British consulate in Minas Gerais 
 

 
 

09/12/2020 
 
 
 
 

Personalidade do Ano Britcham 2020 ‐ Celebração Virtual /  
2020 Britcham Personality of the Year – Online Celebration 
 
 

Personalidades homenageadas /  
Honored personalities:  
 

Dra. Ester Sabino e Dra. Jaqueline Goes de Jesus, 
cientistas brasileiras que tiveram papel muitíssimo 
relevante no sequenciamento do genoma do novo 
coronavírus. Sessão especial de menção honrosa às 
empresas associadas à Britcham que realizaram ações 
de solidariedade para amenizar os impactos da 
pandemia na sociedade. Evento presidido e mediado 

por Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil – Britcham, 
com participação de Liz Davidson, embaixadora interina e encarregada de Negócios do Reino Unido 
no Brasil / Those honored: Dr. Ester Sabino and Dr. Jaqueline Goes de Jesus, Brazilian scientists who 
played a very important role sequencing the new coronavirus genome. A special session was also 
organised to give an honorable mention to Britcham member companies that organised community 
actions to mitigate the impacts of the pandemic on society. The event was chaired and presented by 
Ana Paula Vitelli, president of the British Chamber of Commerce and Industry in Brazil – Britcham, 
assisted by Liz Davidson, interim ambassador, and head of UK Business in Brazil 

 
 
 
 
 
 

11/12/2020  
 

Webinar: Governança no Agronegócio / Agribusiness Governance 
 
Participantes / Participants: Sebastian Yoshizato Soares, sócio líder de ESG 
e Governança Corporativa da KPMG; Marcelo Bertoldi, sócio do Marins 
Bertoldi Advogados, e Mariana Beckheuser, presidente da Beckheuser – 
Manejo Racional e Produtivo / Sebastian Yoshizato Soares, lead partner 
on ESG and Corporate Governance at KPMG; Marcelo Bertoldi, partner at 
Marins Bertoldi Advogados and Mariana Beckheuser, president of 
Beckheuser – Manejo Racional e Produtivo 
 

Realização / Organised by: Comitê de Agronegócios / Agribusiness Committee 
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20/01/2021  
 

Webinar: Tecnologia, práticas pedagógicas e ensino em 2021 / Technology, 
pedagogical practices and teaching in 2021 
 
Participante / Participant: Juliano Costa, vice‐presidente de Produtos 
Educacionais para a América Latina da Pearson Education / vice president 
of Educational Products for Latin America at Pearson Education 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 
 

 
 
 

27/01/2021  
 

Crossfire Meeting: ESG da perspectiva de um investidor em Energia / ESG 
from an Energy investor’s perspective 
 
Participante / Participant: Fabiano Ramos, presidente do Conselho de 
Administração da Echoenergia / chairman of the Board of Directors at 
Echoenergia 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 
 

11/02/2021  
 

Webinar: RiskMap 2021 
 
Participantes / Participants: Geert Aalbers, Charles Hecker e Thomaz Favaro 
da Control Risks 
 
Realização / Organised by: Britcham 
 
 
 
 

 
 
 

15/03/2021 a 21/03/2021  
 

Reino Unido & Brasil: Parceiros em Energia 2021 – 8ª Edição (Virtual) / 
United Kingdom and Brazil: Energy Partners 2021 ‐ 8th Edition (Online) 
 
Realização / Organised by: Consulado britânico no Rio de Janeiro com 
apoio dos Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e de Óleo & Gás / 
British Consulate in Rio de Janeiro with support from the Power & 
Renewables and Oil & Gas Committees 
 
 

Eventos / 
Events
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19/03/2021  
 

Reunião exclusiva a membros: Reforma Tributária / Meeting for members: 
Tax Reform 
 
Participante / Participant: Bernard Appy, economista e diretor do Centro 
de Cidadania Fiscal (CCiF) / economist and director of the Center for Fiscal 
Citizenship (CCiF) 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, 
Tax & Regulatory Committee 
 
 

 
 

25/03/2021  
 
Webinar: Otimização de Direitos e Conformidade Comercial / Optimizing 
Rights and Commercial Compliance 
 
Participantes / Participants: Natalia Ferrite, diretora regional do Trade 
Compliance Centre of Excellence ‐ Americas da GSK, e Danielle Howden, 
gerente de Compliance Comercial da GSK / Natalia Ferrite, regional 
director at the Trade Compliance Centre of Excellence ‐ Americas at GSK 
and Danielle Howden, manager of Commercial Compliance at GSK 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 

Human Capital & Education Committee 
 
 
 

25/03/2021  
 

Reunião de apresentação do novo Embaixador do Reino Unido no Brasil: 
exclusiva para membros / Meeting to present the new Ambassador of the 
United Kingdom in Brazil: members only 
 
Participante / Participant: Peter Wilson, CMG, embaixador do Reino Unido 
no Brasil / Peter Wilson, CMG, United Kingdom’s ambassador in Brazil 
 
Realização / Organised by: Britcham 
 
 
 
 

 
 
 

29/03/2021  
 

Webinar: Tendências a serem observadas em quatro economias‐chave / 
Trends to note in four key economies 
 
Participante / Participant: Marcio Zanetti, country leader da Economist 
Intelligence Unit no Brasil / country leader for the Economist Intelligence 
Unit Brazil 
 
Realização / Organised by: Britcham 
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30/03/2021  
 

Webinar: Diretrizes para Educação com Equidade de Gênero / Guidelines for 
Education with Gender Equity 
 
Participante / Participant: Juliano Costa, vice‐presidente de Produtos 
Educacionais para a América Latina da Pearson / vice president of 
Educational Products for Latin America at Pearson 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 
 

 
 
 

31/03/2021  
 

Webinar: Oportunidades do Mercado de Hidrogênio / Hydrogen Market 
Opportunities 
 
Participante / Participant: Massimiliano Cervo, membro do painel de 
especialistas para o Conselho Mundial de Energia e Líder de Energia de 
Hidrogênio / member of the panel of specialists for the Global Energy 
Council and Head of Hydrogen Energy 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Power & Renewables and Oil & Gas Committees 

 
 
 

07/04/2021  
 

Webinar: Comércio Internacional Agrícola e Meio Ambiente nas relações 
com Europa, Ásia e EUA / International Agricultural Trade in the 
Environment in relations with Europe, Asia and the USA 
 
Participante / Participant: Marcos Jank, professor sênior de Agronegócio 
do Insper e coordenador do Centro Insper Agro Global / senior professor 
of Agribusiness at Insper and coordinator of the Centro Insper Agro 
Global 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos 

Internacionais, Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e Comitê de Agronegócios / International Trade & 
Investments Committee, Environment & Sustainability Committee and Agribusiness Committee 
 
 
 

16/04/2021  
 

Encontro de CEOs: exclusivo para membros mantenedores / CEO meeting: 
exclusive for supporting members 
 
Participante / Participant: Hamilton Mourão, vice‐presidente da 
República Federativa do Brasil / vice president of the Federative 
Republic of Brazil 
 
Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy 
Consultative Commission 
 
 

 
 

Eventos / 
Events
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28/04/2021 
 

Webinar Series: The Road to Glasgow ‐ Papel do Brasil na COP26 /  
Brazil’s Role at COP26 
 
Participantes / Participants: Peter Wilson, CMG, embaixador do Reino 
Unido no Brasil; Izabella Teixeira, co‐presidente do Painel Internacional 
de Recursos Naturais da ONU (IRP/PNUMA) e ex‐ministra do Meio 
Ambiente (2010‐2016), e John Murton, enviado da COP26 do Reino 
Unido / Peter Wilson, CMG, the United Kingdom’s ambassador to Brazil; 
Izabella Teixeira, joint president of the UN International Natural 
Resources Panel (IRP/PNUMA) and former minister of the Environment 

(2010‐2016) and John Murton, the United Kingdom’s envoy to COP26 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade / Environment & Sustainability Committee 
 
 
 
 

05/05/2021 
 
The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum ‐ Oportunidades submarinas: 
projetos offshore de E&P e suas necessidades de equipamentos / 
Submarine opportunities: offshore E&P projects and their equipment 
requirements 
 
Participantes / Participants: Guilherme Martins, gerente de 
Desenvolvimento de Negócios do Advanced Insulation; David Halliday, 
gerente de Desenvolvimento de Negócios da Roemex, e Guilherme 
Pontes, gerente de Contratos da Cadeia de Suprimentos da Subsea7 / 
Guilherme Martins, Business Development manager at Advanced 

Insulation; David Halliday, Business Development manager at Roemex and Guilherme Pontes, Supply Chain Contracts 
manager at Subsea7 
 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e 
de Óleo & Gás / Energy Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas 
Committees 
 
 
 
 

13/05/2021  
 

Webinar: A conquista do equilíbrio mental e físico: a visão de renomados 
especialistas! / Achieving mental and physical balance: The views of 
renowned specialists! 
 
Participantes / Participants: Psiquiatra Dr. Daniel Martins de Barros; 
cirurgião plástico Dr. Vitorio Maddarena Júnior; judoca Tiago Camilo, e 
Carol Böttcher, diretora da BrainKapital Executive Search e coordenadora 
do Comitê de Capital Humano da Swedcham / Psychiatrist Dr. Daniel 
Martins de Barros; Plastic surgeon Dr. Vitorio Maddarena Júnior; Judo 
expert Tiago Camilo and Carol Böttcher, director of BrainKapital Executive 
Search and coordinator of the Human Capital Committee at Swedcham 

 
Realização / Organised by: Britcham e Swedcham 
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19/05/2021  
 

The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum: O caminho para a rede zero ‐ 
descarbonização, transição energética e suas oportunidades de negócios / 
The path to the zero network ‐ decarbonisation, the energy transition 
and its business opportunities 
 
Participantes / Participants: Alexandre Imperial, vice‐presidente e gerente 
de área do DNV Energy Systems South America; David Hodkinson, diretor 
de Renováveis & Energia Limpa da Turner & Townsend, e Celso Fiori, 
gerente sênior de Assuntos Institucionais e Governamentais da bp / 
Alexandre Imperial, Vice President and area manager at DNV Energy 

Systems South America; David Hodkinson, Renewables and Clean Energy director at Turner & Townsend and Celso 
Fiori, senior manager for Institutional and Government Affairs at bp 
 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e 
de Óleo & Gás / Energy Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas 
Committees 
 
 

27/05/2021  
 

Webinar: A Nova Lei do Gás ‐ Desafios e Oportunidades / The New 
Gas Law – Challenges and Opportunities 
 
Participantes / Participants: Sylvie D’Apote, diretora executiva de Gás 
Natural do IBP; Roland Saldanha, professor de Economia Industrial da 
PUC‐SP e economista‐chefe da Sidera Consult, e Felipe Feres, sócio do 
Mattos Filho Advogados / Sylvie D’Apote, executive director for Natural 
Gas at IBP; Roland Saldanha, professor of Industrial Economics at PUC‐SP 
and chief economist at Sidera Consult, and Felipe Feres, partner at Mattos 
Filho Advogados 

 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Oil & Gas Committee and 
Tax, Legal & Regulatory Committee 
 
 

02/06/2021  
 

Encontro de CEOs: exclusivo para membros mantenedores / CEO meeting: 
exclusive for supporting members 
 
Participante / Participant: João Doria, governador do Estado de São Paulo 
/ governor of the State of São Paulo 
 
Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy 
Consultative Commission 
 

 
 

 

08/06/2021  
 
Webinar: Panorama econômico e perspectivas para o Estado de São Paulo / 
An economic outlook and perspectives for the State of São Paulo 
 
Participante / Participant: Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São Paulo / Treasury Secretary for the State of 
São Paulo 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 

Eventos / 
Events
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09/06/2021  
 

Webinar: Segurança Cibernética: o que ainda não foi dito / Cybersecurity: 
what has not been said 
 
Participantes / Participants: Marta Schuh, líder de Riscos Cibernéticos da 
Marsh Brasil; Fábio Tavares Szescsik, gerente sênior de Segurança 
Cibernética da KPMG; Alvaro Teófilo, líder de Segurança Cibernética e 
Anti‐Fraudes do Santander Brasil, e David Britain, líder de Segurança 
Cibernética para América do Sul do governo britânico / Marta Schuh, 
leader of Cyber Risks at Marsh Brasil; Fábio Tavares Szescsik, Senior 
manager of Cybersecurity at KPMG; Alvaro Teófilo, head of Cybersecurity 

and Antifraud at Santander Brasil and David Britain, head of Cybersecurity for South America for the British 
Government 
 
Realização / Organised by: Comitês de Tecnologia e Comitê de Seguros & Resseguros / Technology Committee and 
Insurance & Reinsurance Committee 
 
 

10/06/2021  
 

Reunião exclusiva com membros: COP26 / Meeting with members: COP26 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê de Meio Ambiente & 
Sustentabilidade e associados Britcham / Environment & Sustainability 
Committee leaders and Britcham members 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e 
Advocacy / Environment & Sustainability Committee and Advocacy 
 
 

 
 

16/06/2021  
 

Webinar: ADI 5529 e o prazo para proteção de patentes no Brasil / ADI 5529 
and the deadline for patent protections in Brazil 
 
Participantes / Participants: Liane Lage, diretora de Patentes do INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial); Gabriel Leonardos, sócio 
com atuação em marcas e patentes do Kasznar Leonardos Propriedade 
Intelectual, e Ana Carolina Cagnoni, diretora da Interfarma ‐ Associação 
Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa / Liane Lage, Patents 
director at INPI (the National Institute for Industrial Property); Gabriel 
Leonardos, partner focusing on trademarks and patents at Kasznar 

Leonardos Propriedade Intelectual and Ana Carolina Cagnoni, director of Interfarma ‐ the Brazilian Association of the 
Pharmaceutical Research Industry 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
 
 

17/06/2021  
 

Webinar: Comunicação Estratégica e ESG /  
Communication Strategy and ESG 
 
Participante / Participant: Professor Paulo Nassar, diretor‐presidente da 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE) / CEO of the 
Brazilian Association of Business Communication (ABERJE) 
 
Realização / Organised by: Britcham 
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18/06/2021  
 

Reunião do Comitê de Mineração: Lançamento da Nova Liderança / Mining 
Committee Meeting: Presenting the New Leadership Team 
 
Participantes / Participants: líderes e membros do Comitê / leaders and 
committee members 
 
Realização / Organised by: Comitê de Mineração / Mining Committee 
 
 
 

 
 

23/06/2021  
 

The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum: Oportunidades no Campo de 
Atlanta com Enauta / Opportunities with Enauta in the Atlanta Field 
 
Participantes / Participants: Vinicius Passos, gerente de Compras da 
Enauta; Felipe Barata, engenheiro de aplicações da Atlas Copco, e Arlindo 
Moreira, gerente de Vendas da Área América Latina da Glamox / Vinicius 
Passos, Procurement manager at Enauta; Felipe Barata, applications 
engineer at Atlas Copco and Arlindo Moreira, manager for Latin American 
Sales at Glamox 
 

Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e 
de Óleo & Gás / Energy Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas 
Committees 
 
 

24/06/2021  
 

Webinar Series: The Road to Glasgow ‐ Perspectivas para o Mercado de 
Carbono / Carbon Market Prospects 
 
Participante / Participant: Ronaldo Seroa da Motta, professor de Economia 
do Programa de Pós‐Graduação em Ciências Econômicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) / professor of Economics for the 
Postgraduate Program in Economic Sciences at the State University of Rio 
de Janeiro (UERJ) 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade /  

Environment & Sustainability Committee 
 
 

29/06/2021  
 

Webinar: O Inglês como Última Fronteira para o Mercado Global /  
English as the Final Frontier for the Global Market 
 
Participantes / Participants: Marcos Noll Barboza, CEO da Cultura Inglesa e 
presidente do Comitê de Capital Humano & Educação da Britcham, e 
Gianpiero Sperati, diretor da Pearson Education e vice‐presidente do 
Comitê de Capital Humano & Educação / Marcos Noll Barboza, CEO of 
Cultura Inglesa and president of the Britcham Human Capital & Education 
Committee and Gianpiero Sperati, director at Pearson Education and vice 
president of the Human Capital & Education Committee 

 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / Human Capital & Education Committee 
 

Eventos / 
Events
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30/06/2021  
 

Webinar: Nova Lei de Licitações ‐ Inovações e Desafios / The New 
Government Procurement Law ‐ Innovations and Opportunities 
 
Participantes / Participants: Claudio Braga, procurador do Município de 
São Paulo; Claudia Bonelli, sócia do TozziniFreire Advogados, e José Virgílio 
Lopes Enei, sócio do Machado Meyer Advogados / Claudio Braga, 
prosecutor in the city of São Paulo; Claudia Bonelli, partner at 
TozziniFreire Advogados and José Virgílio Lopes Enei, partner at Machado 
Meyer Advogados 
 

Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório / Legal, Tax & Regulatory Committee 
 
 
 

01/07/2021  
 

Webinar: Brasil‐UK Pós‐Brexit: Passado e Futuro / Brazil‐UK Post‐Brexit: 
Past and Future 
 
Participante / Participant: Embaixador Rubens Ricupero / Ambassador 
Rubens Ricupero 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos 
Internacionais / International Trade & Investments Committee 
 
 

 
 
 

05/07/2021  
 

Webinar: Plano São Paulo e o engajamento empresarial /  
São Paulo Plan and corporate engagement 
 
Participante / Participant: Patricia Ellen, secretária de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São 
Paulo / secretary for Economic Development, Science and 
Technology for the State of São Paulo 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 

 
 
 

06/07/2021  
 

Reunião especial: Reforma Tributária / Special meeting: Tax Reform 
 
Participantes / Participant:  Comissão Consultiva de Advocacy e membros 
da Câmara Britânica / Advocacy Consultive Commission and members of 
the British Chamber 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório e 
Comissão Consultiva de Advocacy / Legal, Tax & Regulatory Committee 
and Advocacy Consultative Commission 
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16/07/2021 
 

Encontro de CEOs: exclusivo para membros mantenedores / CEO meeting: 
exclusive for supporting members 
 
Participante / Participant: Roberto Fendt, secretário especial de Comércio 
Exterior e Assuntos Internacionais / special secretary for Foreign Trade 
and International Affairs 
 
Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy 
Consultative Commission 
 

 

04/08/2021  
 

Seminário Britcham de Energia: A Transição 
Energética do Brasil / Britcham Energy Seminar: 
Brazil's Energy Transition 
 
Participantes / Participants: Mario Lindenhayn, 
head of Country da bp Brasil; Guilherme 
Perdigão, diretor de Novas Energias da Shell 
Brasil; Karine Fragoso, diretora‐geral da 
Organização Nacional da Indústria de Petróleo 
(ONIP); Isabel Lustosa, sócia da área de Energia 

do Ulhôa Canto Advogados; Ana Carolina Katlauskas Calil, sócia da área de Energia e Infraestrutura do TozziniFreire 
Advogados, e Simon Wood, cônsul‐geral britânico no Rio de Janeiro e head de Energia no Brasil / Mario Lindenhayn, 
head of Country for bp in Brazil; Guilherme Perdigão, director of New Energies at Shell Brasil; Karine Fragoso, director‐
general of the National Oil Industry Organisation (ONIP); Isabel Lustosa, partner in the Electrical Energy practice at 
Ulhôa Canto Advogados; Ana Carolina Katlauskas Calil, partner in the Energy and Infrastructure practice at 
TozziniFreire Advogados and Simon Wood, British consul‐general in Rio de Janeiro and head of Energy in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and 
Power & Renewables Committee 
 
 

12/08/2021  
 

Reunião Inaugural do Comitê de Infraestrutura / Inaugural Meeting of the 
Infrastructure Committee 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê, público interno e externo / 
Committee leaders, members and the general public 
 
Realização / Organised by: Comitê de Infraestrutura / Infrastructure 
Committee 
 
 

 
 

16/08/2021  
 

Encontro de CEOs: exclusivo para membros mantenedores ‐ PL 2337/2021 / 
CEO meeting: exclusive for supporting members ‐ PL 2337/2021  
 
Participante / Participant: Deputado federal Alexis Fonteyne / Federal 
deputy Alexis Fontayne 
 
Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy 
Consultative Commission 
 
 

Eventos / 
Events



82

Britain Brasil 2022

17/08/2021  
 

Reunião de lançamento da Nova Liderança do Comitê de Capital Humano & 
Educação / New Leadership Launch Meeting of the Human Capital & 
Education Committee 
 
Participante / Participant: líderes do Comitê, público interno e externo / 
Committee leaders, members and the general public 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 
 

 
 

25/08/2021  
 

The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum: Pré‐sal e além: desbloqueio 
potencial no segmento de E&P com a Shell / Pre‐salt and beyond: 
unlocking potential in the E&P segment with Shell 
 
Participantes / Participants: André Moura, gerente de Vendas & 
Aplicações da Sonardyne; Rodolfo Vieira, gerente de Contratação e 
Aquisição da Shell, Rodrigo Vieira, diretor administrativo do Aeroporto de 
Cabo Frio / André Moura, Sales and Applications manager at Sonardyne; 
Rodolfo Vieira, Contracts and Procurement manager at Shell, Rodrigo 
Vieira, administrative director of the Cabo Frio Airport 

 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e 
de Óleo & Gás / Energy Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas 
Committees 
 
 

26/08/2021  
 

Reunião híbrida com o presidente da Investe São Paulo no Palácio do 
Governo / Hybrid meeting with the president of Investe São Paulo at the 
Government Palace 
 
Participantes / Participants: Gustavo Junqueira, presidente da Investe São 
Paulo; Affonso Massot, secretário executivo de Relações Internacionais; 
Andrey Brito, subsecretário de Relações Internacionais e membros 
mantenedores da Britcham / Gustavo Junqueira, president of Investe São 
Paulo; Affonso Massot, executive secretary of International Relations; 
Andrey Brito, undersecretary for International Relations and Britcham 
supporting members 
 

Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy Consultative Commission 
 
 

30/08/2021 
 

Reunião Britcham Brasil ‐ Lideranças das Filiais e dos Comitês Setoriais / 
Britcham Brasil meeting ‐ Branches and Sector Committee leaders 
 
Realização / Organised by: Britcham 
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30/08/2021 
 

Reunião de Lançamento da Nova Liderança do Comitê de Tecnologia / New 
Leadership Launch Meeting of the Technology Committee 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê, público interno e externo / 
Committee leaders, members and the general public 
 
Realização / Organised by: Comitê de Tecnologia / Technology Committee 
 
 
 

 
 
 

01/09/2021  
 

Webinar: Os Cenários de Transformação Energética pela Shell / Energy 
Transformation Scenarios by Shell 
 
Participante / Participant: David Hone, conselheiro chefe de Mudanças 
Climáticas da Shell / chief Climate Change advisor at Shell 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis e 
Comitê de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 
 
 

02/09/2021  
 

Webinar: Fintech Brasil‐Reino Unido ‐ Perspectivas e Oportunidades / 
Fintech Brazil‐United Kingdom: Prospects and Opportunities 
 
Participantes / Participants: Izabela Silva, gerente de Desenvolvimento de 
Negócios de Serviços Financeiros do governo britânico no Brasil, e Simon 
Davies, diretor executivo da EBANX UK / Izabela Silva, manager of 
Financial Services Business Development for the British government and 
Simon Davies, executive director at EBANX UK 
 
Realização / Organised by: Comitê de Tecnologia / Technology Committee 

 
 
 

03/09/2021  
 

Canning House: UK‐Brazil Conversa 2021 
 
Participante / Participant: Ana Paula Vitelli, presidente da Britcham Brasil / 
Britcham Brasil president 
 
Realização / Organised by: Canning House com o apoio da Britcham 
e da Câmara Brasileira de Comércio na Grã‐Bretanha / Canning 
House with support from Britcham and the Brazilian Chamber of 
Commerce in Great Britain 
 
 
 

 
 

Eventos / 
Events
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14/09/2021  
 

Reunião do Comitê de Seguros & Resseguros / Meeting of the Insurance & 
Reinsurance Committee 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê, público interno e externo / 
Committee leaders, members and the general public 
 
Realização / Organised by: Comitê de Seguros & Resseguros / Insurance & 
Reinsurance Committee 
 
 

 
 
 

21/09/2021  
 

COP26: reunião do Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade com 
associados / Environment & Sustainability Committee meeting with 
members 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê, associados mantenedores 
e Daniela Lerario, do Climate Champions / Committee leaders, supporting 
member companies and Daniela Lerario from Climate Champions 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e 
Comissão Consultiva de Advocacy / Environment & Sustainability 

Committee and Advocacy Consultative Comimission 
 
 
 

22/09/2021  
 

Webinar Series: The Road to Glasgow ‐ O papel das instituições financeiras 
no enfrentamento da crise climática / The role of financial institutions in 
the climate crisis battle 
 
Participantes / Participants: Carolina Learth, head de Sustentabilidade do 
Santander, e Nabil Kadri, chefe do Departamento de Meio Ambiente e 
Gestão do Fundo Amazônia do BNDES / Carolina Learth, head of 
Sustainability at Santander, and Nabil Kadri, head of the Environment and 
Amazon Fund Management Department at the BNDES 
 

Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade / Environment & Sustainability Committee 
 
 
 

23/09/2021  
 

Webinar: Storytelling para Liderança / Storytelling for Leaders 
 
Participante / Participant: Leandro Waldvogel, professor da FIA Business 
School / professor at the FIA Business School 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 
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28/09/2021 
 

Encontro de CEOs: exclusivo para associados mantenedores / CEO meeting: 
exclusive for supporting members 
 
Participante / Participant: Romeu Zema, governador do Estado de Minas 
Gerais / Minas Gerais State governor 
 
Realização / Organised by: Comissão Consultiva de Advocacy / Advocacy 
Consultative Comimission 
 
 

 
 
 

29/09/2021  
 
The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum ‐ Impulsionando o Brasil com 
energia nuclear: um panorama do projeto Angra 3 com a Eletronuclear / 
Driving Brazil with nuclear energy: an overview of the Angra 3 project 
with Eletronuclear 
 
Participante / Participant: Leonam Guimarães, presidente da Eletrobras 
Eletronuclear / president of Eletrobras Eletronuclear 
 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com 
os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e de Óleo & Gás / Energy 

Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas Committees 
 
 
 

30/09/2021  
 

Webinar: Oportunidades e Desafios da MP 1063 na Visão de Representantes 
do setor de O&G / Opportunities and challenges of the MP 1063 and the 
vision of O&G industry representatives 
 
Participantes / Participants: Valéria Lima, diretora de Downstream 
do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), e Abel Leitão, vice‐
presidente executivo da Federação Nacional das Distribuidoras de 
Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom) / Valéria 
Lima, director of Downstream at the Brazilian Institue of Oil and 
Gas (IBP) and Abel Leitão, vice president of the National Federal of 

Fuel, Natural Gas and Biofuel Distributors (Brasilcom) 
 
Realização / Organised by: Comitês Legal, Tributário & Regulatório e de Óleo & Gás / Oil & Gas Committee and Legal, Tax 
& Regulatory Committee 
 
 
 

05/10/2021  
 

Exposibram 2021 
 
Participante / Participant: Thomas Nemes, presidente do Comitê de 
Mineração da Britcham / president of the Britcham Mining Committee 
 
Realização / Organised by: Consulado britânico em Minas Gerais com apoio 
da Britcham / British consulate in Minas Gerais with support from 
Britcham 
 
 

Eventos / 
Events
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07/10/2021  
 

Brasil e Reino Unido: Diálogos e Narrativas ‐ COP26: Desafios, Objetivos e 
Ações / Brazil and the UK: Dialogs and Narratives ‐ COP26: Challenges, 
Objectives and Actions 
 
Realização / Organised by: Aberje e King’s Brazil Institute com apoio da 
Britcham / Aberje and King’s Brazil Institute with support from Britcham 
 
 
 
 

 
 
 

14/10/2021  
 

Reunião interna da Associação Comercial de São Paulo (Acesp) com a 
participação de representantes da Britcham / In‐house meeting of the São 
Paulo Commercial Association (Acesp) with the participation of Britcham 
representatives 
 
Participantes / Participants: Ana Paula Vitelli, presidente da Britcham 
Brasil, e Carolina Ures, presidente da Britcham São Paulo, membros da 
Acesp e de outras Câmaras de Comércio / Ana Paula Vitelli, president of 
Britcham Brasil, Carolina Ures, president of Britcham São Paulo, members 
of Acesp and other Chambers of Commerce 

 
Realização / Organised by: Acesp 
 
 
 

14/10/2021  
 

Partnering across Organisations 
 
Realização / Organised by: Câmara Brasileira de Comércio na 
Grã‐Bretanha com apoio da Britcham / British Chamber of 
Commerce in Great Britain with support from Britcham 
 
 
 
 
 

 
 
 

19/10/2021  
 

Energy Connection Summit 2021: Arena UK 
 
Participantes / Participants: Fabio Caldas, presidente da Britcham Rio de 
Janeiro; Anthony Preston, vice‐cônsul‐geral do Reino Unido no Rio de 
Janeiro; Clarisse Rocha, diretora do EIC; Celso Fiori, gerente sênior de 
Relações Governamentais da bp, e Guilherme Castro, gerente de Inovação 
de Projetos da Octopus Energy / Fabio Caldas, president of Britcham Rio 
de Janeiro; Anthony Preston, vice‐consul‐general for the UK in Rio de 
Janeiro; Clarisse Rocha, director of EIC; Celso Fiori, senior manager of 

Government Relations at bp and Guilherme Castro, Project Innovation manager at Octopus Energy 
 
Realização / Organised by: NRG Hub e Britcham 
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19/10/2021  
 

Reunião do Comitê de Comércio & Investimentos Internacionais / Meeting 
of the International Trade & Investments Committee 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê e associados / Committee 
leaders and members 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos 
Internacionais / International Trade & Investments Committee 
 
 
 

 
 

21/10/2021  
 

Reunião do Comitê de Capital Humano & Educação / Human Capital & 
Education Committee Meeting 
 
Participantes / Participants: líderes do Comitê e associados / Committee 
leaders and members 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 
 
 

 
 
 

22/10/2021  
 

Crossfire Meeting: O papel do O&G na transição para a economia de baixo 
carbono / O&G's role in the transition to a low carbon economy 
 
Participantes / Participants: líderes e membros dos Comitês de Óleo & 
Gás e Energia Elétrica & Renováveis / leaders and members of the Oil & 
Gas and Power & Renewables Committees 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 
 
 

26/10/2021  
 

Webinar: Como o setor privado está se posicionando para o futuro 
mercado da Offshore Wind no Brasil / How the private sector is 
positioning for the future of the Offshore Wind market in Brazil 
 
Participante / Participant: Fabio Caldas, presidente da Britcham 
Rio de Janeiro e do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis / 
president of Britcham Rio de Janeiro and the Power & 
Renewables Committee 
 
Realização / Organised by: Department for International Trade 
(DIT) do governo britânico no Brasil com o apoio da Britcham / 

Department for International Trade (DIT) of the British government with support from Britcham 
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27/10/2021  
 

Webinar: Perspectivas energéticas brasileiras em cenário de transição e 
reformas / Brazil’s energy outlook in a time of transition and reforms 
 
Participante / Participant: Thiago Barral, presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) / president of the Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) 
 
Realização / Organised by: Comitê de Energia Elétrica & Renováveis / 
Power & Renewables Committee 
 

 
 

28/10/2021  
 

Encontro de CEOs: exclusivo para associados mantenedores – Acordo São 
Paulo / CEO meeting: exclusive for supporting members ‐ São Paulo 
Agreement 
 
Participante / Participant: Patrícia Iglecias, presidente da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) / president of the Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
 
Realização / Organised by: Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e 
Comissão Consultiva de Advocacy / Environment & Sustainability 

Committee and Advocacy Consultative Comimission 
 
 

28/10/2021  
 

The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum – Oportunidades de FPSO 
brasileiros: uma atualização de atividades pela SBM Offshore / Opportunities 
in Brazilian FPSOs: an update on activities by SBM Offshore 
 
Participantes / Participants: Felipe Pestana, diretor do Grupo Planus; 
Carlos Drummond, líder de Compras de Projetos, e Luciana Passos, gerente 
de Desenvolvimento de Negócios, ambos da SBM Offshore / Felipe 
Pestana, director of Grupo Planus; Carlos Drummond, Project 
Procurement leader and Luciana Passos, Business Developnment 
manager, both from SBM Offshore 

 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e de 
Óleo & Gás / Energy Industries Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas Committees 
 
 

09/11/2021  
 

Webinar: Reino Unido ‐ potencializador de uma estratégia global de 
negócios / The United Kingdom ‐ powering a global business strategy 
 
Participantes / Participants: Com representantes do governo britânico no 
Brasil, Cristiano Andrade, head de Investimentos; Luiz Fernando Nanô, 
head de Infraestrutura; Julia Cristina Koch, gerente de Investimentos, e 
Martin Whalley, diretor de Investimentos e Comércio, e Gustavo 
Bergamasco, diretor da Contracta Engenharia no Reino Unido / With 
representatives of the British government in Brazil, Cristiano Andrade, 

head of Investments; Luiz Fernando Nanô, head of Infrastructure; Julia Cristina Koch, Investment manager, and Martin 
Whalley, director of Investment and Trade, and Gustavo Bergamasco, director of Contracta Engenharia in the UK 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos Internacionais / International Trade & Investments 
Committee 



89

10/11/2021  
 

Webinar: Marco Legal das Startups na Prática / The Legal Framework for 
Startups in Practice 
 
Participante / Participants: Thammy Marcato, sócia‐diretora da KPMG no 
Brasil / managing partner for KPMG in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê Legal, Tributário & Regulatório e Comitê 
de Tecnologia / Legal, Tax & Regulatory Committee and Technology 
Committee 
 

 
 
 

11/11/2021  
 

Reunião do Comitê de Economia & Finanças / Economy & Finance 
Committee Meeting 
 
Participantes / Participants: líder e membros do Comitê / Committee 
leader and members 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & 
Finance Committee 
 
 

 
 
 

17/11/2021 
 

Webinar: Exportação de Bens e Serviços para o Reino Unido / Exporting 
Goods and Services to the United Kingdom 
 
Participantes / Participants: Gustavo Ribeiro, coordenador de Acesso a 
Mercado na Unidade de Inteligência da Apex‐Brasil, e Cristiano Andrade, 
head de Investimentos do Governo Britânico no Brasil / Gustavo Ribeiro, 
Market Access coordinator at the Intelligence Unit of Apex‐Brasil and 
Cristiano Andrade, head of Investments for the British Government in 
Brazil 
 

Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos Internacionais / International Trade & Investments 
Committee 
 
 
 

25/11/2021  
 

Webinar: Mulheres em todo o mundo navegam no mercado de trabalho em 
constante mudança / Women around the world navigating a constantly 
changing job market 
 
Participante / Participant: Marjorie Robles, diretora de Portfólio de 
Aprendizagem de Língua Inglesa da Pearson Latam Education / director of 
the English Language Learning Portfolio at Pearson Latam Education 
 
Realização / Organised by: Comitê de Capital Humano & Educação / 
Human Capital & Education Committee 

 
 
 

Eventos / 
Events
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25/11/2021  
 

Crossfire Meeting: Resultados da COP26 / COP26 Results 
 
Participantes / Participants: líderes e membros dos Comitês de Óleo & 
Gás e Energia Elétrica & Renováveis / leaders and members of the Oil & 
Gas and Power & Renewables Committees 
 
Realização / Organised by: Comitê de Óleo & Gás e Comitê de Energia 
Elétrica & Renováveis / Oil & Gas Committee and Power & Renewables 
Committee 
 

 
 
 

26/11/2021  
 

Webinar: Perspectivas de Investimento no Setor de 
Mineração Brasileiro / Investment Perspectives in 
the Brazilian Mining Sector 
 
Participantes / Participants: Pedro Paulo Dias 
Mesquita, secretário nacional de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral; Mike Hodgson, 
CEO da Serabi Gold, e Jonathan Dunn, chefe de 
Política Internacional e Relações Governamentais 
com o Reino Unido da Anglo American / Pedro 

Paulo Dias Mesquita, national secretary of Geology, Mining and Mineral Transformation; Mike Hodgson, CEO of Serabi 
Gold and Jonathan Dunn, head of International Policy and Government Relations with the UK at Anglo American 
 
Realização / Organised by: Comitê de Mineração / Mining Committee 
 
 
 
 

01/12/2021  
 

Congresso Britcham ‐ Relações 
Bilaterais Brasil‐Reino Unido ‐ Dia 
1: Facilitação do Comércio na 
Agenda Bilateral / Britcham 
Congress ‐ Brazil‐UK Bilateral 
Relations ‐ Day 1: Trade 
Facilitation on the Bilateral 
Agenda 
 
Participantes / Participants: 
Fabio Meira de Oliveira Dias, 

chefe da Divisão de Acesso a Mercados do Itamaraty; Alex Meger de Amorim, subsecretário adjunto de Negociações 
Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia; Letícia Frazão Leme, chefe do Setor de 
Política Comercial e Agrícola da Embaixada do Brasil em Londres, e Georgina Ayre, conselheira de Economia da 
Embaixada Britânica no Brasil / Fabio Meira de Oliveira Dias, head of the Market Access Division at the Itamaraty; Alex 
Meger de Amorim, assistant undersecretary for International Negotiations at the Ministry of the Economy’s Foreign 
Trade Secretariat; Letícia Frazão Leme, head of the Trade and Agricultural Policy Sector at the Brazilian Embassy in 
London and Georgina Ayre, Economic advisor to the British Embassy in Brazil 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos Internacionais e Comitê Legal, Tributário & Regulatório / 
International Trade & Investments Committee and Legal, Tax & Regulatory Committee 
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02/12/2021  
 

Congresso Britcham ‐ Relações 
Bilaterais Brasil‐Reino Unido ‐ Dia 
2: Perspectivas para um acordo 
para evitar a dupla tributação 
entre o Brasil e o Reino Unido / 
Britcham Congress ‐ Brazil‐UK 
Bilateral Relations ‐ Day 2: 
Perspectives for an agreement 
to avoid double taxation 
between Brazil and the UK 
 

Participantes / Participants: Sandro de Vargas Serpa, subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do 
Brasil; Fabrizio Panzini, gerente de Políticas de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
Roberto Salles, sócio da KPMG; Fausto Pereira, head de Tax Regional da Anglo American; Patricia Vilarouca, assessora 
especial de Política Econômica da Embaixada do Reino Unido no Brasil, e Lisa Weedon, ministra conselheira e cônsul 
geral interina do Reino Unido em São Paulo / Sandro de Vargas Serpa, undersecretary for Tax and Litigation at the 
Brazilian Internal Revenue Service; Fabrizio Panzini, manager for International Integration Policies at the National 
Confederation of Industry (CNI); Roberto Salles, KPMG partner; Fausto Pereira, head of Regional Tax at Anglo 
American; Patricia Vilarouca, special advisor on Economic Policy at the UK Embassy in Brazil and Lisa Weedon, advisory 
minister and interim consul general of the United Kingdom in São Paulo 
 
Realização / Organised by: Comitê de Comércio & Investimentos Internacionais e Comitê Legal, Tributário & Regulatório / 
International Trade & Investments Committee and Legal, Tax & Regulatory Committee 
 
 

07/12/2021  
 

Webinar: Plano de voo: perspectivas para a Economia em 2022 / Flight 
plan: perspectives for the economy in 2022 
 
Participantes / Participants: Ana Paula Vescovi, economista‐chefe do 
Santander Brasil; Marcos Casarin, economista‐chefe e diretor executivo 
para a América Latina da Oxford Economics, e Mário Braga, analista sênior 
para Brasil da Control Risks / Ana Paula Vescovi, chief economist at 
Santander Brasil; Marcos Casarin, chief economist and Executive Director 
for Latin America at Oxford Economics and Mário Braga, senior Brazil 
analyst at Control Risks 

 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & Finance Committee 
 
 

09/12/2021  
 

Webinar: Open Banking ‐ a prática brasileira e a experiência do setor 
privado no Reino Unido / Open Banking ‐ Brazilian practice and private 
sector experience in the UK 
 
Participantes / Participants: Diogo Silva, chefe de Subunidade do 
Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do 
Brasil; Paulo Brancher, sócio da área de Tecnologia e Serviços Financeiros 
do Mattos Filho Advogados; Daniel Badra, gerente nacional de 
Desenvolvimento de Negócios, e Anthony Evans, fundador e CEO, ambos 
do Open Banking Delivery / Diogo Silva, head of the Subunit for the 

Financial System Regulation Department at the Central Bank of Brazil; Paulo Brancher, Technology and Financial 
Services partner at Mattos Filho Advogados; Daniel Badra, National Business Development manager, and Anthony 
Evans, founder and CEO, both from Open Banking Delivery 
 
Realização / Organised by: Comitê de Economia & Finanças / Economy & Finance Committee 
 
 
 

Eventos / 
Events
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14/12/2021  
 

Reunião Geral Britcham – Comitês Setoriais / Britcham General Meeting – 
Sector Committees 
 
Realização / Organised by: Britcham 
 
 
 
 
 
 

 

15/12/2021 
 
 
 

Celebração dos 105 anos da Câmara Britânica e homenagem à Personalidade do Ano Britcham 
2021 (híbrido) / Celebration of the British Chamber’s 105th anniversary in Brazil and the 2021 
Britcham Personality of the Year (hybrid) 
 

Evento celebrou os 105 anos da Câmara Britânica 
de Comércio e Indústria no Brasil e realizou a 
tradicional homenagem à Personalidade do Ano 
Britcham que, em 2021, foi o Sr. Andrew Parsons, 
presidente do Comitê Paralímpico Internacional. O 
Embaixador do Reino Unido no Brasil, Sr. Peter 
Wilson, CMG; o Cônsul Geral Britânico em São Paulo 
e Comissário de Comércio de Sua Majestade 
Britânica para a América Latina e Caribe, Sr. 
Jonathan Knott; o Cônsul Britânico em Minas Gerais, 

Sr. Lucas Brown; o Diretor Executivo de Comércio e Investimento do Governo Britânico no Brasil, 
Sr. Martin Whalley; e outros membros da missão diplomática do Reino Unido no Brasil também 
participaram desta Cerimônia. Esta noite também contou com a presença da Presidente da 
Câmara Brasileira de Comércio na Grã‐Bretanha, Sra. Vera Innes, dos representantes dos 
patrocinadores/apoiadores do evento, associadas e associados, e membros do Conselho de 
Administração, Comitês Executivos e Comitês Setoriais da Britcham / The event celebrated the 
British Chamber of Commerce and Industry in Brazil’s 105th anniversary and, as tradition dictates, 
honoured the 2021 Britcham Personality of the Year, Andrew Parsons, president of the 
International Paralympic Committee. UK ambassador in Brazil, Mr. Peter Wilson, CMG; the British 
Consul General in São Paulo and Trade Commissioner for Her British Majesty in Latin America 
and the Caribbean, Mr. Jonathan Knott; the British Consul in Minas Gerais, Mr. Lucas Brown; the 
Executive Director for Trade and Investment of the British Government in Brazil, Mr. Martin 
Whalley; and other members of the UK diplomatic mission in Brazil attended the Ceremony. It 
was also a pleasure to welcome the President of the Brazilian Chamber of Commerce in Great 
Britain, Mrs. Vera Innes, representatives of the event’s supporters/sponsors, Britcham members 
and members of the Administrative Council, Executive Committees and Sector Committees 

 
 
 

16/12/2021  
 

The Brazil‐UK Energy Collaboration Forum: Perspectivas do mercado submarino por 
Baker Hughes / Prospects for the submarine market by Baker Hughes 
 
Participante / Participant: Adyr Tourinho, Brazil & Oilfield Equipment Latam VP da 
Baker Hughes / Brazil & Oilfield Equipment Latam VP at Baker Hughes 
 
Realização / Organised by: Energy Industries Council (EIC) em parceria com os 
Comitês de Energia Elétrica & Renováveis e de Óleo & Gás / Energy Industries 
Council (EIC) in partnership with the Power & Renewables and the Oil & Gas 
Committees
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A complexidade e o alto peso da carga tributária bra‐
sileira gera grandes entraves para o crescimento econô‐
mico e a atração de investimentos estrangeiros. O Brasil 
tem uma legislação tributária que não sofre alterações im‐
portantes há décadas e que não acompanha a realidade 
econômica. Assim, para que se retome essa agenda eco‐
nômica de forma mais sustentável, é imprescindível que 
um dos pontos a ser votado pelo Congresso Nacional seja 
a reforma tributária.  

A demanda por reformas no Brasil que gerem melho‐
rias ao ambiente de negócios é de longa data e o setor 
privado e seus setores da indústria são um dos mais taxa‐
dos em termos tributários. A modernização do sistema tri‐
butário brasileiro beneficiaria as empresas, acarretando 
novos investimentos em tecnologia, melhoria da produti‐
vidade e criação de mais postos de trabalho, o que con‐
tribui para a geração de emprego e renda.  

Dados do Banco Mundial apontam que o Brasil 
ocupa a 124ª posição, de 190 países, no ranking que 
avalia a facilidade de pagamento de tributos. O em‐
presário que acompanha de perto a complexidade 
tributária existente no País consegue compreender 
de forma clara os motivos que contribuem para esta 
classificação. A extensiva e densa estrutura tributária bra‐
sileira dificulta o entendimento de sua funcionalidade, ge‐
rando dificuldades em sua compreensão, além de seus 
complexos cálculos para as empresas.  

Visando ganhar competitividade para poder gerar 
crescimento econômico ‐ demanda urgente, principal‐
mente no contexto atual para retomada da economia 
pós‐pandemia ‐, deve‐se priorizar a simplificação tribu‐
tária e promover uma reformulação mais eficaz do sis‐
tema tributário brasileiro. Tais medidas contribuiriam 
para a melhoria da segurança jurídica, atrairiam novos in‐
vestimentos e impactariam positivamente na imagem do 
Brasil em âmbito internacional.  

Estudos apontam que, no caso de se ter uma reforma 
tributária concretizada, tal medida traria um crescimento 
considerável no Produto Interno Bruto (PIB) no médio e 
longo prazo, além de contribuir para o aumento da renda 
média dos brasileiros. Nesse sentido, a reforma tributária 
também deve levar em consideração a redução das desi‐
gualdades, diminuindo tributos sobre consumo e de im‐
postos sobre a renda para os menos favoráveis.   

Assim, os dados e especialistas mostram que é urgente 

Reforma tributária pode significar um passo 
importante para o desenvolvimento do País / 
Tax reform could be a significant boost for 
Brazilian development
A modernização do sistema tributário brasileiro resultaria em mais investimentos, 
melhoria da produtividade e criação de mais postos de trabalho, contribuindo 
para a geração de emprego e renda / Modernising the Brazilian tax system  
would drive more investments, improve productivity, generate jobs  
and more income
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e necessário que o Brasil abra os olhos para a necessidade 
de se promover reformas estruturantes de longo prazo 
que virão a contribuir fortemente para o desenvolvimento 
socioeconômico. O setor privado, em diversos posiciona‐
mentos, esclareceu que decisões equivocadas que te‐
nham o objetivo de apenas aparar arestas e não 
solucionar os entraves do sistema não serão mais aceitas. 
E cabe ao Estado dar impulso para que essa tão necessária 
ação seja efetivada. 

Tendo o Brasil recebido a carta‐convite do conselho da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô‐
mico (OCDE) para integrar o grupo, a consolidação da re‐
forma tributária deve ser considerada prioritária. Esta 
novidade pode servir como um acelerador para o essen‐
cial ambiente reformista no País, visando uma reforma tri‐
butária que contribua para diminuir desigualdades, 
simplificar impostos, atrair e gerar novos investimentos, 
garantir previsibilidade e segurança jurídica e, consequen‐
temente, um ambiente mais propício para a melhoria do 
ambiente de negócios, um dos temas‐chave da agenda na 
Câmara Britânica. 

 
Brazilian taxes are high and the taxation system is 

complex, making economic growth difficult and reducing 
attractiveness for foreign investors. Brazil’s tax laws have 
not changed on a meaningful way for decades and have 
not kept up with the evolving economic landscape. The 
National Congress needs to vote on a Tax Reform towards 
a more sustainable economic agenda.  

There have long been calls for reforms in Brazil to 
improve the business environment and the private 
sector, especially manufacturers, face some of 
the highest tax burdens. Modernizing the Brazil‐
ian tax system would benefit companies, attract 
investment in technology, improve productivity 

and create additional jobs and income.  
Figures from the World Bank indicate Brazil is 

124th on a list of 190 countries measuring taxation 
complexity. Anyone in business who is aware of 

Brazil’s highly complex tax system will understand why 
the country ranks so poorly. Brazil’s far‐reaching and 

convoluted tax structure is difficult to understand and 
forces companies to make complex calculations.  

In order to improve competitiveness and generate 
economic growth ‐ which is urgently needed, especially 
during the post pandemic recovery ‐ Brazil should focus 

on simplifying taxation and creating a more effective 
tax system. These steps would help improve legal 
security, attract new investments and would have 
a positive impact on Brazil’s international reputation.  

Studies indicate that if the Tax Reform passes, 
it would considerably increase Gross Domestic Product 

(GDP) over the medium and long terms and boost aver‐
age incomes. Tax reform should also address inequality 
by reducing taxes on consumption and income taxes for 
the underprivileged.   

Specialists have explained and the data show that 
Brazil urgently needs to realize long‐term structural re‐
forms that are required to support socioeconomic de‐
velopment. The private sector, in several positions, clar‐
ified that wrong decisions that aim to only hide some 
problems and not solve the system barriers will no longer 
be accepted. And it is up to the government to push 
ahead this much‐needed action to take effect. 

Tax reform should be a top priority following news 

Ilustração: macrovector - br.freepik.com
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1. Nova Zelândia/New Zealand 
2. Singapura/Singapore 
3. Hong Kong 
4. Dinamarca/Denmark 
5. Coreia do Sul/South Korea 
6. Estados Unidos da América/ 

United States of America 
7. Geórgia/Georgia 
8. Reino Unido/

United Kingdom 
9. Noruega/Norway 
10. Suécia/Sweden 
11. Lituânia/Lithuania 
12. Malásia/Malaysia 
13. Ilhas Maurício/Mauritius 
14. Austrália/Australia 
15. Taiwan 
16. Emirados Árabes Unidos/ 

United Arab Emirates 
17. Macedônia/Macedonia 
18. Estônia/Estonia 
19. Lituânia/Lithuania 
20. Finlândia/Finland 
21. Tailândia/Thailand 
22. Alemanha/Germany  
23. Canadá/Canada  
24. Irlanda/Ireland 
25. Cazaquistão/Kazakhstan 
26. Islândia/Iceland 
27. Áustria/Austria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Azerbaijão/Azerbaijan  
29. Rússia/Russian Federation 
30. Japão/Japan  
31. Espanha/Spain  
32. China  
33. França/France  
34. Turquia/Turkey  
35. Israel  
36. Suíça/Switzerland  
37. Eslovênia/Slovenia  
38. Ruanda/Rwanda  
39. Portugal  
40. Polônia/Poland  
41. República Tcheca/

Czech Republic  
42. Holanda/Netherlands  
43. Bahrein/Bahrain  
44. Sérvia/Serbia 
45. Eslováquia/Slovak Republic 
46. Bélgica/Belgium 
47. Armênia/Armenia 
48. Moldávia/Moldova 
49. Bielorrússia/Belarus 
50. Montenegro 
51. Croácia/Croatia 
52. Hungria/Hungary 
53. Marrocos/Morocco 
54. Chipre/Cyprus 
55. Romênia/Romania 
56. Quênia/Kenya 

57. Kosovo 
58. Itália/Italy 
59. Chile 
60. México/Mexico 
61. Bulgária/Bulgaria 
62. Índia/India 
63. Arábia Saudita/

Saudi Arabia 
64. Ucrânia/Ukraine 
65. Porto Rico/Puerto Rico 
66. Brunei Darussalam 
67. Colômbia/Colombia 
68. Omã/Oman 
69. Uzbequistão/Uzbekistan 
70. Vietnã/Vietnam 
71. Jamaica 
72. Luxemburgo/Luxembourg 
73. Indonésia/Indonesia 
74. Costa Rica 
75. Jordânia/Jordan 
76. Peru 
77. Catar/Qatar 
78. Tunísia/Tunisia 
79. Grécia/Greece 
80. Quirguistão/

Kyrgyz Republic 
81. Mongólia/Mongolia 
82. Albânia/Albania 
83. Kuwait 
84. África do Sul/South Africa 
85. Zâmbia/Zambia 
86. Panamá/Panama 
87. Botswana 
88. Malta 
89. Butão/Bhutan 
90. Bósnia e Herzegovina/    

Bosnia and Herzegovina 
91. El Salvador 
92. San Marino 
93. Santa Lúcia/St. Lucia 
94. Nepal 
95. Filipinas/Philippines 
96. Guatemala 

Brazil has received a formal letter inviting the country to join the 
board of the Organization for Economic Cooperation and Devel‐
opment (OECD). This could help accelerate reforms, especially 
the Tax Reform, that will help reduce inequality, simplify taxation, 
attract and generate new investments, provide more predictability 
and legal security and, as a result, improve the overall business 
environment, one of the top priorities on the British Chamber’s 
agenda. 

Ranking Doing Business do Banco 
Mundial / World Bank Doing 
Business Ranking
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Fonte: Relatório Doing Business 
2020 do Banco Mundial / Source: 

World Bank Doing Business 
Ranking 2020 

97. Togo 
98. Samoa 
99. Sri Lanka 
100. Seicheles/Seychelles 
101. Uruguai/Uruguay 
102. Fiji 
103. Tonga 
104. Namíbia/Namibia 
105. Trindade e Tobago/ 

Trinidad and Tobago 
106. Tajiquistão/Tajikistan 
107. Vanuatu 
108. Paquistão/Pakistan 
109. Malawi  
110. Costa do Marfim/

Cote d'Ivoire 
111. Dominica 
112. Djibouti  
113. Antígua e Barbuda/

Antigua and Barbuda 
114. Egito/Egypt, Arab Rep. 
115. República Dominicana/

Dominican Republic 
116. Uganda 
117. Cisjordânia e Gaza/

West Bank and Gaza 
118. Gana/Ghana 
119. Bahamas 
120. Papua‐Nova Guiné/

Papua New Guinea 
121. Eswatini 
122. Lesoto/Lesotho 
123. Senegal 
124. Brasil/Brazil 
125. Paraguai/Paraguay 
126. Argentina 
127. Irã/Iran, Islamic Rep. 
128. Barbados 
129. Equador/Ecuador 
130. São Vicente e Granadinas/

St. Vincent and the 
Grenadines 

131. Nigéria/Nigeria  

132. Níger/Niger 
133. Honduras 
134. Guiana/Guyana 
135. Belize 
136. Ilhas Salomão/

Solomon Islands 
137. Cabo Verde 
138. Moçambique/ 

Mozambique 
139. São Cristóvão e Névis/

St. Kitts and Nevis 
140. Zimbábue/Zimbabwe  
141. Tanzânia/Tanzania 
142. Nicarágua/Nicaragua 
143. Líbano/Lebanon 
144. Camboja/Cambodia 
145. Palau 
146. Granada/Grenada 
147. Maldivas/Maldives 
148. Mali 
149. Benin 
150. Bolívia/Bolivia 
151. Burkina Faso 
152. Mauritânia/Mauritania 
153. Ilhas Marshall/

Marshall Islands 
154. Laos/Lao PDR 
155. Gâmbia/Gambia, The 
156. Guiné/Guinea 
157. Argélia/Algeria 
158. Micronésia/Micronesia 
159. Etiópia/Ethiopia 
160. Comores/Comoros 
161. Madagascar 
162. Suriname 
163. Serra Leoa/

Sierra Leone 
164. Kiribati 
165. Mianmar/Myanmar 
166. Burundi 
167. Camarões/Cameroon 
168. Bangladesh 
169. Gabão/Gabon 

170. São Tomé e Príncipe/
Sao Tome and Principe 

171. Sudão/Sudan 
172. Iraque/Iraq 
173. Afeganistão/Afghanistan 
174. Guiné‐Bissau/

Guinea‐Bissau 
175. Libéria/Liberia 
176. Síria/Syrian 
177. Angola 
178. Guiné Equatorial/

Equatorial Guinea 
179. Haiti 
180. República do Congo/

Congo, Rep. 
181. Timor‐Leste 
182. Chade/Chad 
183. República Democrática do 

Congo/Congo, Dem. Rep. 
184. República Centro‐Africana/

Central African Republic 
185. Sudão do Sul/

South Sudan 
186. Líbia/Libya 
187. Iêmen/Yemen, Rep. 
188. Venezuela, RB 
189. Eritreia/Eritrea 
190. Somália/Somalia 
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Diante da necessidade de garantir arrecadação cons‐
tante para a União, Estados e Municípios, o Brasil, há tem‐
pos, optou por permitir a cada um dos entes a tributação 
do consumo, com o que, hoje, temos cinco tributos inci‐
dindo diretamente sobre as operações de consumo de 
produtos e serviços, três federais (PIS, COFINS e IPI), um 
estadual (ICMS) e um municipal (ISS). 

Na maioria dos casos, esses tributos incidem em con‐
junto e compõem suas próprias bases de cálculo e não é 
raro haver disputas arrecadatórias entre estados e muni‐
cípios quanto à incidência do ICMS ou do ISS sobre deter‐
minadas operações, como acontece com o software, na 
indústria da construção civil e, até pouco tempo atrás, na 

indústria gráfica, para citarmos apenas alguns exemplos. 
Para agravar a complexidade, vários remendos foram 

feitos nas legislações desses tributos e, com isto, há uma 
infinidade de regras tributárias esparsas e díspares entre 
os entes tributantes – os contribuintes e investidores têm 
que lidar com 27 legislações estaduais distintas para o ICMS 
e cerca de 6000 normas municipais tratando do ISS – o que 
é um contrassenso e eleva os custos de conformidade tri‐
butária, para níveis muito superiores ao de outros países. 

A campanha do Brasil para ingresso na OCDE em 
muito dependerá do sucesso de ser implementada uma 
real reforma tributária, que alinhe a tributação nacional 
aos modelos internacionalmente praticados. 

Britcham e a Reforma Tributária / 
Britcham and the Tax Reform

Foto: Divulgação/Britcham
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É de se mencionar, também, que a maioria desses tri‐
butos incide em conjunto sobre a aquisição de bens de 
capital, com vedações legais à sua recuperação imediata, 
daí ser muito comum dizer que “o Brasil tributa investi‐
mentos”. Não há como se pensar em reforma tributária 
sem que se considere uma não‐cumulatividade plena dos 
tributos sujeitos a essa sistemática de crédito e débito. 

Completando o quadro, as guerras fiscais entre estados 
e municípios desorganizam a economia, fazendo com que 
os ativos produtivos não sejam alocados em função da 
maior eficiência, mas, sim, em função da menor tributação. 

Evidentemente esta configuração não ajuda em nada 
na atração de investimentos (locais ou estrangeiros) e, 

sem investimento, não há crescimento econômico.Para 
tentar resolver de vez essas questões e melhorar a com‐
petitividade do Brasil, o Congresso Nacional vem discu‐
tindo, há algum tempo, iniciativas de modificação do 
sistema tributário, a chamada Reforma Tributária. 

No que diz respeito ao consumo, tramitam, atual‐
mente, duas proposições, a Proposta de Emenda Consti‐
tucional (PEC) nº 45/2019, na Câmara dos Deputados e a 
PEC nº 110/2019, no Senado Federal. 

Em comum, os dois textos procuram aglutinar os cinco 
tributos mencionados num único tributo sobre o con‐
sumo, o Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, que teria 
todas as características de um bom imposto sobre valor 

Por Leonardo Martins e Luiz Guilherme Primos*

Foto: Leonardo Gali
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agregado: simplicidade na apuração e conformidade, alí‐
quotas uniformes, base universal de incidência e não‐    
cumulatividade plena, com autorização para créditos do 
tributo pago em todas as etapas anteriores da cadeia pro‐
dutiva, inclusive na fase pré‐operacional dos negócios. 

O Governo Federal, por sua vez, apresentou duas ini‐
ciativas que chamou de Reforma Tributária, o Projeto de 
Lei nº 3.887/2020, que cria a “Contribuição sobre Bens e 
Serviços ‐ CBS”, unificando o PIS e a Cofins (o chamado 
IVA dual) e o Projeto de Lei nº 2.337/2021, com alterações 
na tributação sobre a renda, inclusive com a reinstituição 
da tributação de dividendos. 

A Reforma Tributária é um tema extremamente im‐
portante para a Britcham, que vem acompanhando muito 
de perto essas iniciativas, especialmente através do Co‐
mitê Legal, Regulatório & Tributário e da Comissão Con‐
sultiva de Advocacy. 

No que diz respeito às PECs, a Britcham promoveu um 
webinar e várias reuniões estratégicas, restritas a associados, 
eventos esses que contaram com a participação de impor‐
tantes atores do mundo político, envolvidos nas discussões. 

Com relação ao Projeto de Lei nº 2.337/2021, a Brit‐
cham, além de promover reuniões es‐
tratégicas, opôs‐se à sua aprovação, 
juntamente com outras entidades do 
setor privado, e liderou uma iniciativa 
conjunta das Eurocâmaras também 
contrária a essa aprovação. 

No que diz respeito à implemen‐
tação da CBS, a Britcham ainda não 
adotou iniciativas específicas, diante 
do estágio embrionário da tramitação 
da proposição. A ideia de instituição 
desse tributo pode não ser ruim, mas 
está longe de ser suficiente para a 
simplificação e redução do custo de 
conformidade, até por conta da longa 
regra de transição prevista no projeto. 

A Reforma Tributária é uma neces‐
sidade do país e precisa estimular o 
empreendedorismo e novos investimentos. Os debates 
em torno dela não podem ter como pilares disputas polí‐
ticas ou campanhas eleitorais, nem muito menos eleito‐
reiras, e é preciso prestar muita atenção a vários aspectos 
técnicos das medidas que se pretende adotar. 

O sistema tributário nacional precisa ser menos re‐
gressivo, especialmente no que diz respeito à tributação 
do consumo, não se podendo pensar isoladamente no IVA 
federal (CBS). 

A atualização da tabela do imposto de renda para as 
pessoas físicas é positiva, mas tem impacto muito redu‐
zido, além de ser bastante tímida frente à real corrosão 
da tabela pela inflação da última década.  

A tributação dos lucros e dividendos, se aprovada fora 
do âmbito de uma verdadeira e ampla reforma tributária, 
trará ainda mais insegurança jurídica aos investidores, es‐
pecialmente se o Brasil não avançar nas negociações de 
acordos para evitar a bitributação com grandes econo‐
mias, como o Reino Unido.  

Caso se decida por voltar a tributar os dividendos, a 
correta calibração das alíquotas será fundamental para 
que não haja fuga de capital e de novos investimentos. 
Além disso, é preciso haver transparência na divulgação 
de dados empíricos dos impactos dessa nova tributação 
dos lucros e dividendos, para que a sociedade possa ter 

certeza de que a iniciativa não resultará em aumento da 
carga tributária, tal como propagado pelos congressistas. 

A ideia de uniformizar a tributação dos fundos de in‐
vestimentos será um facilitador no cumprimento das ob‐
rigações fiscais. 

A erradicação dos benefícios fiscais, inclusive dos se‐
toriais e regionais, é matéria a ser vista com cuidado, já 
que pode representar um revés para a adequada e equi‐
librada distribuição de recursos aos entes da federação e 
na competividade e na própria sobrevivência de impor‐
tantes segmentos econômicos. 

Além do mais, nos dias atuais, qualquer discussão 
séria sobre reforma tributária deve incluir de alguma 
forma temas de ESG e nada há a esse respeito nos proje‐
tos ora em curso no Congresso Nacional. 

Há que se atentar, também, para os regimes de tran‐
sição, caso seja aprovada uma reforma ampla, como se 
pretende. Se regimes curtos podem ser insuficientes para 
a adaptação do Fisco e dos contribuintes, períodos longos 
imporão a convivência de regimes fiscais distintos, com 
mais custos de conformidade e, muito provavelmente, au‐
mento de carga tributária 

O caminho é longo e há múltiplas 
questões técnicas a serem observa‐
das. A Britcham continuará acompa‐
nhando de perto as discussões 
relativas à Reforma Tributária, com 
iniciativas individuais e coletivas, 
apresentando as sugestões e opiniões 
de seus associados quanto às propo‐
sições existentes e a eventuais outras 
que surgirem. Nossos associados 
podem contar conosco! 

 
*Luiz Guilherme Primos e Leonardo 

Martins são membros da Comissão 
Consultiva de Advocacy da Britcham 
e presidentes dos Comitês Legais de 
São Paulo e Rio de Janeiro, respecti‐
vamente.  

 
Faced with the need to ensure constant collection for 

the Union, States and Municipalities, Brazil has long time 
opted to allow each entity to tax consumption, having re‐
sulted on five taxes that directly affects on the operation 
of consumption of products and services – 3 at federal 
level (PIS, COFINS and IPI), one at state level (ICMS) and 
one at municipal level (ISS). 

In most of the cases those taxes are levied together 
and make up their own calculation basis and it is not un‐
common to have collection disputes between states and 
municipalities regarding the incidence of ICMS or ISS on 
certain operations, as it happens with software industry, 
in the construction industry and, until recently, in the 
printing industry, to name just a few examples. 

To compound the complexity, several amendments 
were made to the legislation of these taxes and, with this, 
there are a multitude of sparse and disparate tax rules 
among taxing entities ‐ taxpayers and investors have to 
deal with 27 different state legislations for ICMS and about 
6000 municipal regulations dealing with the ISS – which 
is nonsense and raises the costs of tax compliance to 
levels much higher than in other countries. 

Brazil's campaign to join the OECD will largely depend 
on the success of implementing a real tax reform that aligns 

“A Reforma Tributária é uma 
necessidade do país e precisa 

estimular o empreendedorismo 
e novos investimentos. Os 
debates em torno dela não 

podem ter como pilares 
disputas políticas ou 

campanhas eleitorais”
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national taxation with internationally practiced models. 
It is also worth mentioning that most of these taxes 

are jointly levied on the acquisition of capital goods, with 
legal prohibitions against their immediate recovery, hence 
it is very common to say that “Brazil taxes investments”. 
There is no way to think about tax reform without con‐
sidering a full non‐cumulativeness of the taxes subjected 
to this system of credit and debit. 

Finalizing the picture, fiscal wars between states and 
municipalities disorganize the economy, causing produc‐
tive assets to be allocated not in terms of more efficiency, 
but rather in terms of the lowest taxation. 

This configuration does not help at all in attracting 
investment (local or foreign) and, without investment, 
there is no economic growth. To try to resolve these is‐
sues once and for all and to improve Brazil's competi‐
tiveness, the National Congress has been discussing for 
some time initiatives to change the tax system, the so‐
called Tax Reform. 

Regarding consumption, two proposals are currently 
being processed, Proposed Constitutional Amendment 
(PEC) Number 45/2019, in the Chamber of Deputies and 
PEC Number. 110/2019, at the Federal Senate. 

The two texts seek to agglutinate 
the five taxes mentioned within a sin‐
gle tax on consumption, the Tax on 
Goods and Services ‐ IBS, which would 
have all the characteristics of a good 
value‐added tax: simplicity in calcula‐
tion and compliance, uniform rates, 
universal base of full incidence and 
non‐cumulativeness, with authoriza‐
tion for tax credits paid in all previous 
stages of the production chain, includ‐
ing the pre‐operational phase of the 
business. 

The Federal Government presented 
two initiatives called Tax Reform, Bill 
3.887/2020, which creates the “Contri‐
bution on Goods and Services ‐ CBS”, 
unifying PIS and COFINS) and Bill 2,337/2021, with changes 
to income taxation, including the reinstitution of dividend 
taxation. 

Tax Reform is an extremely important topic for 
Britcham, which has been following these initiatives very 
closely, especially through the Legal, Regulatory & Tax 
Committee and the Advocacy Consultative Commission. 

Concerning the constitutional amendment proposals, 
Britcham promoted a webinar and several strategic meet‐
ings, restricted to members that had the participation of 
important actors from the political environment involved 
on the discussions. 

Regarding Bill 2337/2021, Britcham, in addition to pro‐
moting strategic meetings, opposed its approval, together 
with other private sector entities, and led a joint initiative 
with the Eurochambers also against this approval.  

About the implementation of CBS, Britcham has not 
adopted specific initiatives yet, given the early stage of 
processing the proposal. The idea of instituting this tax 
may not be bad, but it is far from sufficient to simplify 
and reduce the cost of compliance, due to the long tran‐
sition rule provided for in the project.   

Tax Reform is a necessity in the country and needs to 
stimulate entrepreneurship and new investments. Debates 
around it cannot be based on political disputes or electoral 

campaigns, and it is necessary to pay close attention to 
various technical aspects of the measures that are in‐
tended to be adopted. 

The national tax system needs to be less regressive, 
especially regarding consumption taxation, and the federal 
VAT (CBS) cannot be considered in isolation. 

The update of the income tax table for individuals is 
positive, but it has a very small impact, in addition to 
being quite timid in the face of the real erosion of the 
table by the inflation of the last decade. 

Taxation of profits and dividends, if approved outside 
the scope of a true and comprehensive tax reform, will 
bring even more legal uncertainty to investors, especially 
if Brazil does not advance in the negotiations of agree‐
ments to avoid double taxation with large economies, 
such as the United Kingdom. 

If it is decided to re‐tax dividends, the correct calibra‐
tion of the rates will be essential so that there is no capital 
flight and new investments. In addition, there must be 
transparency in the disclosure of empirical data on the 
impacts of this new taxation of profits and dividends, so 
that society can be sure that the initiative will not result 
in an increase in the tax burden, as raised by some Con‐

gressmen. 
The idea of standardizing the taxa‐

tion of investment funds will facilitate 
the completion of tax obligations. 

The eradication of tax benefits, in‐
cluding sectoral and regional ones, is 
a matter to be considered with atten‐
tion, as it can represent a setback for 
the adequate and balanced distribu‐
tion of resources to the entities of the 
Federation and in the competitiveness 
and survival of important segments of 
the economy. 

Furthermore, nowadays, any seri‐
ous discussion on tax reform must 
somehow include ESG issues and there 
is nothing about this in the projects 

currently underway in the National Congress. 
Attention should also be paid to transitional regimes, 

if a broad reform is approved, as intended. If short regimes 
might be insufficient for the adjustment of tax authorities 
and taxpayers, long periods will impose the coexistence 
of different tax regimes, with more compliance costs and, 
most likely, an increase in the tax burden. 

The road is long and there are multiple technical issues 
to be observed. Britcham will continue to closely monitor 
the discussions related to the Tax Reform, with individual 
and collective initiatives, presenting the suggestions and 
opinions from its members regarding existing proposals 
and others that may arise. Our associates can count on us! 

 
*Luiz Guilherme Primos and Leonardo Martins are 

members of the Britcham Advocacy Consultative Commis‐
sion and presidents of the São Paulo and Rio de Janeiro 
Legal Committees, respectively.

“Brazil needs a Tax Reform 
to encourage 

entrepreneurship and 
stimulate new investments. 

Tax Reform discussions 
should not be influenced by 
political disputes or electoral 

campaigns” 
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A pandemia deixou ainda mais evidente que as ques‐
tões de emergência climática impactam mais direta‐
mente as populações menos privilegiadas. E a falta de 
ações imediatas resultará em consequências econômicas 
e sociais ainda mais graves. Assim, torna‐se cada vez mais 

necessário encontrar soluções efetivas para 
os impactos e as ameaças da mudança do 
clima, que são essenciais à retomada verde 
da economia.  

As lições e metas estabelecidas durante a 
Conferência das Nações Unidas Sobre Mudan‐
ças Climáticas (COP26) são fundamentais e ur‐
gentes, e devem ser aproveitadas em um 
trabalho cada vez mais ativo em favor de 
ações mais propositivas, que contribuam para 
um mundo melhor e mais sustentável. Atual‐
mente, o contexto de emergência climática 
exige que todos, incluindo países, setor pri‐
vado e sociedade civil organizada, ajam sem 
demora para evitar que a situação se agrave 
e comprometa ainda mais o futuro.  

São cada vez mais constantes notícias que 
divulgam incêndios florestais, inundações, de‐
gelo acelerado, pragas de gafanhotos, tempe‐
raturas que bateram recordes, consequência 
de uma sociedade que falhou em estabelecer 
e seguir as suas metas e perdeu biodiversi‐
dade. O preço dessas ações não é de longo 
prazo e impacta, cada vez mais, a vida de 
todos. Com isso, o contexto de pós‐Conferên‐
cia alarma a necessidade de otimizar esforços 
para que se consiga estabelecer e seguir as 
metas para manter o aquecimento global em 
1,5°C.  

Muitos países e atores do setor privado se 
comprometeram em zerar suas emissões de 
carbono e alguns países já declararam que 
irão banir a produção de veículos movidos a 
combustíveis fósseis até 2030. Outro ponto 
importante que deve ser destacado são as es‐
timativas promissoras de crescimento e de ge‐
ração de oportunidades que se pode ter com 
a economia verde e a transição para matrizes 
energéticas mais limpas.  

A ONU prevê que, até 2030, 18 milhões  
de empregos verdes sejam criados em todo   
o planeta, cerca de 15 milhões na América   
Latina e Caribe. E nesse cenário, o Brasil teria 
quase a metade das vagas, cerca de 7,1 mi‐
lhões. Prevê‐se a criação de 22,5 milhões de 
postos de trabalho nas áreas de agricultura, 
energia renovável, construção, manufatura, 
entre outros setores‐chave da economia. 

Por mais que sejam necessárias muitas 
adequações, que tenham questões regulató‐
rias a serem implementadas e adaptadas, os 

empregos verdes são atividades que visam reduzir emis‐
sões de carbono, focar em negócios de forma mais sus‐
tentável, tocando projetos que visem o combate ao 
aquecimento global e a preservação do meio ambiente. 
Soluções como essas podem auxiliar no combate ao alar‐

Engajamento do setor privado na agenda 
climática enfatiza emergência global
Especialistas defendem potencial de protagonismo do Brasil frente à agenda; países fazem promessas e assinam 
acordos na COP26  
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mante contexto de emergência climática vivenciado por 
todo o mundo. Sendo assim, deve‐se enxergar os desafios 
existentes como oportunidades de desenvolvimento eco‐
nômico e geração de empregos a serem aplicados e en‐
carados de forma sustentável, garantindo a preservação 
do meio ambiente, na tentativa de mitigar os danos já 
causados pelo aquecimento global. 

Dentro do cenário global, o Brasil pode assumir um im‐
portante protagonismo, dado seu grande potencial para a 
certificação de créditos de carbono, gerando ganhos eco‐
nômicos – estima‐se que este mercado possa trazer recei‐
tas de até 100 bilhões de dólares para o País. Outros 
fatores comprovam que o Brasil é um player importante 
nessa agenda, como a abundância de recursos naturais, 
uma cobertura florestal imensa, de importância crucial 
para a neutralização de emissão de gases de efeito estufa. 
Há 560 milhões de hectares de floresta nativa no território 
brasileiro, extensão maior que todos os países da União 
Europeia. O Brasil possui o maior patrimônio de biodiver‐
sidade do mundo e tem potencial para se tornar um dos 
protagonistas mundiais de uma nova economia verde.  

As questões climáticas e sociais são uma responsabi‐
lidade compartilhada. As empresas e o setor privado têm 
se posicionado cada vez mais com        
relação a ações socioambientais. Esses 
atores possuem a capacidade de in‐
fluenciar a sociedade com suas iniciati‐
vas e de potencializar iniciativas em 
âmbito global, como é o exemplo de 
marcas multinacionais. Boas práticas 
dessas empresas motivam outros atores 
e a sociedade a adotarem medidas se‐
melhantes.  

Durante a COP26, o primeiro‐minis‐
tro do Reino Unido, Boris Johnson, disse 
em seu discurso que "gerações futuras 
não vão nos perdoar se falharmos" e 
deu ênfase à importância da iniciativa 
privada para dar celeridade a ações que 
venham mitigar os danos causados 
pelas mudanças climáticas. O premier 
britânico também disse que a COP26 “deve marcar o co‐
meço do fim”, referindo‐se a importância que o setor pri‐
vado tem em contribuir para que os avanços demandados 
pelo contexto de emergência climática sejam implemen‐
tados, principalmente com relação à transição de matrizes 
energéticas de baixo carbono e em zerar emissões de 
gases de efeito estufa.  

Muitos associados da Britcham, que tem suas matrizes 
no Reino Unido, já adotaram iniciativas visando reduzir e 
zerar suas emissões de gases de efeito estufa e adotar ma‐
trizes energéticas cada vez mais limpas, garantindo pro‐
cessos produtivos mais sustentáveis e ambientalmente 
menos agressivos. A agenda do clima é de responsabili‐
dade de todos e as marcas mais reconhecidas são as que 
se comprometem com essas causas, contribuem com pro‐
jetos no tema e essas ações adicionam ainda mais valor a 
suas imagens. Alguns membros da Câmara Britânica tam‐
bém foram patrocinadores da COP26, o que mostra a re‐
levância que dão ao tema e seus compromissos para 
mitigar ações dentro da agenda do clima.  

O que os países e seus líderes discutiram e firmaram 
durante a COP26 é de suma importância, mas é primordial 
que se priorize uma agenda pós‐Conferência, pois deve 
ser o ponto de partida para todos – empresas, países, go‐

vernos locais, sociedade civil, associações, entidades de 
classe – na união de forças para enfrentamento dos desa‐
fios existentes, resultando em soluções concretas. Tendo 
em vista a importância de tornar as atividades econômi‐
cas e ações sociais cada vez mais conscientes, deve‐se 
levar em consideração a transição para matrizes energé‐
ticas mais limpas e renováveis, a economia circular, a ade‐
quação do setor produtivo e de como mitigar os impactos 
e desigualdades que essas questões de emergência climá‐
tica causam a toda a sociedade. 

 
COP26: países fazem promessas e assinam acordos 
 
O acordo final da Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, a COP26, realizada em Glasgow, 
na Escócia, no período de 31 de outubro a 12 de novem‐
bro de 2021, foi definido com o objetivo de tentar ga‐
rantir o cumprimento da meta de limitar o aquecimento 
global a 1,5°C. Assinado por quase 200 países, incluindo 
Brasil e Reino Unido, e denominado “Pacto Climático de 
Glasgow”, o texto estabelece a necessidade de redução 
global das emissões de dióxido de carbono em 45% até 
2030, na comparação com 2010, e de neutralidade de li‐

beração de CO2 até 2050. 
Junto aos acordos e metas estabele‐

cidos, o evento internacional foi palco de 
grandes negociações e possibilitou o en‐
tendimento de estratégias, desafios e 
objetivos de acordo com a realidade de 
cada um dos países participantes. Sendo 
assim, considerou‐se o encontro um 
marco global no que se refere à adoção 
de medidas mais ambiciosas, e necessá‐
rias, de líderes globais em relação ao 
clima.  

Durante webinars e reuniões realiza‐
dos pela Câmara Britânica de Comércio 
e Indústria no Brasil (Britcham) nos últi‐
mos dois anos, observou‐se que há en‐
tusiasmo e envolvimento de secretários 
de Estado, governadores, ministros, 

entre outras partes interessadas, em temas envolvendo 
discussões setoriais sobre transição energética, energia 
limpa, mercado de carbono, desenvolvimento sustentá‐
vel, entre outros. Assim, o cenário deve ser otimista, tanto 
para o enfrentamento de desafios quanto para a viabili‐
zação de oportunidades, pois o Brasil terá o Reino Unido 
como um aliado estratégico, com o qual divide o interesse 
comum de assegurar às gerações do presente e do futuro 
o direito à estabilidade climática. 

“Gostaria de destacar a participação do setor privado 
nas discussões   da COP26, o que mostra um maior enga‐
jamento capaz de promover importantes e necessárias 
mudanças de postura. É um processo em que empresas, 
governos e sociedade civil devem estar juntos”, afirma 
Guilherme Leal, vice‐presidente do Comitê de Meio       
Ambiente e Sustentabilidade da Britcham, em artigo pu‐
blicado após a Conferência da ONU. Com esse cenário, as 
estimativas de crescimento e de criação de oportunidades 
com relação a transição para matrizes energéticas mais 
limpas e negócios mais sustentáveis, voltados a bioeco‐
nomia, são promissoras. 

Sendo assim, faz‐se necessário que o Brasil atue forte‐
mente para viabilizar, de modo cooperativo, a efetiva mu‐
dança no mercado de carbono, encorajando, inclusive, a 

“Existe um mercado de 
energia limpa que não pode 
ser descartado, e que é uma 
forma do Brasil se inserir 

de forma competitiva nessa 
transição energética”, 
afirma Thiago Barral, 

presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE).
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adoção de ajustes correspondentes que evitem a dupla 
contagem de emissões ou créditos transacionados e, assim, 
confiram maior credibilidade ao mecanismo a ser empre‐
gado. O acordo firmado na COP26 por quase 200 países 
também defende a necessidade de "acelerar" a transição 
energética para fontes limpas, além de reduzir subsídios 
"ineficientes" a combustíveis fósseis e o uso de carvão que 
não use tecnologia de compensação de emissões. 

O processo da transição energética no Brasil foi tra‐
tado em debate organizado pela Britcham um mês antes 
da COP26, em evento com o presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, Thiago Barral. Na ocasião, Barral defen‐
deu oportunidades para que o País 
se destaque no cenário global, con‐
siderando as políticas públicas que, 
ao acelerarem a transição, devem 
levar em conta benefícios associados 
às mudanças climáticas e outros de‐
safios ambientais. “Existe um mer‐
cado de energia limpa que não pode 
ser descartado, o que é uma forma 
do Brasil se inserir de forma compe‐
titiva nessa transição”, disse. “A tran‐
sição deve ser feita em conformidade 
com a segurança energética, evi‐
tando a redução do acesso à energia 
ou o encarecimento pelo uso”, com‐
pletou Barral. 

Dentre os principais desafios glo‐
bais para 2022 está a retomada das 
economias, que além das dificuldades 
impostas pela pandemia da Covid‐19, 
deve ter como foco de atenção a atual emergência climá‐
tica, já reconhecida pelo Painel Intergovernamental sobre 
Mudança do Clima (IPCC). Em relatório lançado em agosto 
do ano passado, cientistas do IPCC alertaram para o fato 
de que as mudanças no clima provocadas por ações an‐
trópicas influenciam eventos extremos por todo o pla‐
neta, causando graves impactos ambientais, sociais e 
econômicos. A pesquisa ainda mostra que, caso não sejam 

tomadas medidas efetivas para uma redução imediata, rá‐
pida e em larga escala na emissão de gases de efeito es‐
tufa, não será possível limitar o aquecimento global em 
1,5°C ou mesmo em 2°C acima dos níveis pré‐industriais, 
como pretendido pelo Acordo de Paris. 

“Da forma como estamos lidando com o meio am‐
biente, em nível global, não vamos conseguir limitar o 
aquecimento global a 1,5ºC até 2100, conforme estudo 
de pesquisadores do Climate Action Target divulgado     
durante a COP26. Para termos ideia da dimensão do pro‐
blema, se não conseguirmos essa redução e atingirmos 
um aumento de 2ºC, cerca de 37% da população mundial 
estaria exposta a fortes ondas de calor pelo menos uma 

vez a cada cinco anos”, explica Leal. 
Outro desafio estabelecido no ce‐

nário brasileiro é a perda do patrimô‐
nio florestal, que tem repercutido 
negativamente no mercado nacional 
e internacional, afetando negócios e 
investimentos. Assim, para ser bem‐
sucedido e se beneficiar das vanta‐
gens competitivas do Brasil quanto à 
promoção de soluções baseadas na 
natureza, qualquer plano de recupe‐
ração econômica deve considerar, 
junto às medidas de comando e      
controle relativas ao desmatamento, 
incentivos para a exploração susten‐
tável da biodiversidade, com o de‐
senvolvimento de uma bioeconomia 
inclusiva, que beneficie o próprio 
País e respeite povos indígenas e co‐
munidades tradicionais. Essas ques‐

tões foram abordadas em posicionamento emitido pela 
Britcham antes da COP26. 

“A Câmara Britânica apoia a adoção de medidas céle‐
res de mitigação e adaptação pautadas no consenso cien‐
tífico. Assim, a Britcham espera que o País não só 
reconheça o atual quadro de emergência climática, mas 
paute suas decisões a partir deste fato, dentro de uma es‐
trutura de governança sólida, que assegure ampla trans‐
parência e participação popular”, destaca Ana Paula 
Vitelli, presidente da Britcham. 

Os avanços na agenda do clima e de sustentabilidade 
têm ganhado cada vez mais espaço, mas a definição dessas 
pautas como prioritárias para setores que, incialmente, 
não eram diretamente incluídos no debate é fundamental 
para acelerar o desenvolvimento econômico verde. Insti‐
tuições financeiras, por exemplo, têm priorizado serviços 
e mudanças práticas para reduzir os impactos de seus ser‐
viços no meio ambiente, além de serem cobradas pelos 
próprios clientes. Em webinar da Britcham realizado em 
2021, o chefe do Departamento de Meio Ambiente e Ges‐
tão do Fundo Amazônia do Banco Nacional de Desen‐    
volvimento Econômico e Social (BNDES), Nabil Kadri, es‐
clareceu que “as instituições financeiras, no suporte das 
ações de desenvolvimento, já estão alinhadas a uma série 
de medidas para recuperação econômica ‐ pós‐pandemia 
‐, o ‘Green Recovery’, que traz à tona um modelo socioe‐
conômico sustentável”. 

 
Encontros de alto nível: compartilhamento  
de boas práticas 
 
A partir da premissa de atuar para a retomada verde 

“A Britcham acredita nas 
oportunidades que o Brasil 
tem à sua frente para não 

apenas promover uma 
economia inovadora e pujante, 
com ganhos socioambientais, 
mas também para reassumir 

um papel de liderança 
climática global”, diz Ana 
Paula Vitelli, presidente da 

Britcham.

Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), defende oportunidades para que 
o Brasil se destaque no cenário global de transição 
energética / Thiago Barral, president of the Energy 
Research Company (EPE), argues there are 
opportunities for Brazil to take a leading role 
in the global energy transition

Foto: Divulgação
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da economia brasileira, a Câmara Britânica de Comércio 
e Indústria no Brasil promoveu, ao longo de 2021, inicia‐
tivas em prol da sustentabilidade e do meio ambiente 
para engajar seus associados e parceiros, buscando fo‐
mentar a discussão e o compartilhamento de melhores 
práticas no tema. 

Entre as várias iniciativas nessa direção, foi realizada uma 
reunião com associados em todo o Brasil sobre o Programa 
Race to Zero, campanha global que tem mobilizado em‐
presas, cidades, governos, pessoas e instituições, com ob‐
jetivo de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa 
até 2050. O projeto, aderido por nove associados Britcham 
até o fechamento desta edição da Revista, visa intensificar 
ações de descarbonização, atração de investimentos para 
negócios sustentáveis e para a criação de oportunidades 
de negócios voltadas a economia verde. 

Outro exemplo de ação realizada pela Britcham acon‐
teceu em São Paulo, onde associados estão envolvidos 
com o Acordo Ambiental São Paulo, que tem como obje‐
tivo incentivar empresas, associações e municípios a as‐
sumirem compromissos voluntários de redução de 
emissão de gases de efeito estufa, a fim de conter o aque‐
cimento global abaixo de 1,5ºC. 

O desafio global é enorme e exige envolvimento de 
todos. A COP26 forneceu um novo impulso a essa postura 
proativa e propositiva, e é fundamental que o momento 
seja aproveitado para trabalhar de maneira cada vez mais 
ativa em favor de soluções na pauta ambiental e susten‐
tável. Dentro desse cenário, a longa e duradoura parceria 
entre o Brasil e Reino Unido reforça o papel de liderança 
de ambos, sendo essenciais, por meio de entes públicos 
e privados, para a sobrevivência da Terra. 

A Britcham deseja cada vez mais poder contribuir 
com discussões e na concretização de ações que possam 
ampliar iniciativas conjuntas, gerar mobilização sobre o 
tema de meio ambiente e sustentabilidade e garantir a 
contribuição junto aos associados na inserção e compro‐
metimento com as questões socioambientais. O objetivo 
da Câmara Britânica é dar visibilidade permanente ao 

tema e aos debates que ele gera, motivar iniciativas com 
associações, governo federal, estadual, municipal, enti‐
dades de classe, organizações não‐governamentais e  
institutos, mantendo o relacionamento com os mais di‐
versos atores para fomentar e ressaltar a importância do 
tema. Sendo assim, a Britcham atua como voz desse im‐
portante conjunto de empresas e que todos possam con‐
tribuir e disseminar a essencialidade dessa agenda para 
toda a sociedade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pandemic made it particularly clear that emer‐

gency climate issues are having a direct impact on the 
most vulnerable in our communities. Failure to take im‐
mediate action will have increasingly severe economic 
and social repercussions. This is why there is an increas‐
ing need to find effective solutions for climate change 
threats and impacts, which will also be essential for a 
green economic recovery.  

Basic and critical lessons were learned and targets 
set at the UN Climate Change Conference (COP26) form‐
ing the basis of an increasing focus on more purposeful 
action that will help build a better and more sustainable 
world. The climate emergency means that everybody, in‐
cluding countries, the private sector and organised civil 
society, needs to act now to avoid aggravating the situa‐
tion any further and compromising the future.  

The number of articles reporting forest fires, floods, 
ice caps melting, plagues of locusts and record temper‐
atures are becoming increasingly common because so‐
ciety has failed to set or even follow its own targets, 
while biodiversity is shrinking. It will not be long before 
we have to pay the price for this and the impact will be 
increasingly widespread. The Conference has clearly 
shown we need to optimize our efforts if we are going 
to set and meet targets intended to cap global warming 
at 1.5°C.  

Many countries and private sector actors have recom‐
mitted to achieving zero carbon emissions and some 
countries have already declared they will be banning 
production of vehicles running on fossil fuels by 2030. 
Also important are the promising estimates of growth 
and job creation a green economy and transition to 
cleaner sources of energy could provide.  

The UN has said that 18 million green jobs will be 
created worldwide by 2030, 15 million of them in Latin 
America and the Caribbean. It also said around half, or 
7.1 million, of these jobs will be created in Brazil. 22.5 
million jobs are expected to be created in agriculture, 

Private sector 
engagement with  
the climate agenda 
emphasises global 
emergency
Specialists highlight Brazil’s potential to play a leading 
role; countries make commitments and sign agreements 
at COP26

Nabil Kadri, chefe do Departamento de Meio 
Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, 
reforça que a agenda de clima envolve bem‐estar e 
qualidade de vida para hoje e outras gerações /          
Nabil Kadri, head of the BNDES Department for the 
Environment and Management of the Amazon Fund, 
reaffirms the fact the climate agenda involves well‐
being and quality of life for this and future generations

Foto: Divulgação
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renewable energy, construction, manufacturing and 
other key sectors of the economy. 

Although much work still needs to be done to adapt 
and regulations are still need, green jobs will help reduce 
carbon emissions, focus on sustainable business models 
and manage projects that will reduce global warming 
and protect the environment. Solutions such as these 
could help efforts to address the climate emergency now 
affecting us all. The challenges we currently face should 
be viewed as opportunities for sustainable economic de‐
velopment and job creation, while also helping protect 
the environment and mitigate the damage global warm‐
ing has already caused. 

Brazil could be a major global player, as it has signifi‐
cant potential to certify carbon credits and estimates 
show this market could generate up to $100 billion in 
revenues for the country. Other factors, such as the 
abundance of natural resources and vast forests ‐ which 
will play a crucial role in neutralising greenhouse gas 
emissions ‐ also show the important role Brazil has the 
play. Brazil’s native forest currently covers 560 million 
hectares, an area larger than the entire European Union. 
Brazil has more biodiversity than any other country in 
the world and the potential to play a leading role in a 
new green economy.  

Everybody has a shared responsi‐
bility for climate and social issues. 
Companies and the private sector 
have become increasingly engaged in 
social and environmental activities. 
These actors are able to influence so‐
ciety through such initiatives and, as 
some multinational brands have al‐
ready shown, support other efforts 
worldwide. Their best practices en‐
courage other actors and wider so‐
ciety to act accordingly.  

UK Prime Minister Boris Johnson 
said during a COP26 speech that “fu‐
ture generations will not forgive us if 
we fail” and he emphasised the im‐
portance of the private sector speed‐
ing up initiatives to mitigate the damage climate change 
has already caused. The British premier also said COP26 
“should signal the  beginning of the end”, a reference to 
the important role the private sector has to play address‐
ing the climate emergency, especially the transition to 
low carbon sources of energy and eliminating greenhouse 
gas emissions.  

Many Britcham members, whose head offices are lo‐
cated in the UK, have already taken steps to reduce or 
eliminate greenhouse gas emissions and use cleaner en‐
ergy sources to adopt more sustainable production pro‐
cesses that are less aggressive to the environment. We 
are all responsible for the climate agenda; some of the 
world's best known brands are committed to these 
causes and contributing to related projects, which has 
further burnished their reputations. Some British Cham‐
ber members also sponsored COP26, which shows they 
are taking the issue seriously and are committed to sup‐
porting action on climate change.  

Everything the participating countries and their lead‐
ers discussed and agreed on during COP26 is extremely 
important, but it is critical to prioritize a post‐Conference 
agenda that everyone – companies, countries, local go‐

vernments, civil society, associations and sector entities 
– can use as a springboard to join forces, address the 
challenges we now face and arrive at solutions. We also 
need to take into account the transition to cleaner and 
more renewable sources of energy, the circular economy, 
changes in the production sector and discuss how to mi‐
tigate the impacts and inequalities the climate emergency 
has created across society to create broader awareness.  

 
COP26: countries make commitments  
and sign agreements 
 
The UN Climate Change Conference, COP26, which 

was held in Glasgow, Scotland from October 31 to 
November 12, 2021, produced a final agreement in‐
tended to ensure we reach the goal of capping global 
warming at 1.5°C. Signed by almost 200 countries, in‐
cluding the UK and Brazil, the “Glasgow Climate Pact” 
indicates we need a 45% reduction in global carbon dio‐
xide emissions by 2030 relative to 2010 levels and net 
zero emissions of CO2 by 2050. 

The Conference was also the stage for some major 
negotiations and helped people understand each coun‐
try's strategies, challenges and objectives within the con‐

text of their individual realities. The 
Conference was considered a global 
milestone where global leaders com‐
mitted to more ambitious (and very 
necessary) climate measures.  

We saw enthusiasm and engage‐
ment from Secretaries of State, gover‐
nors, ministers and other stakeholders 
during sector‐based discussions held 
during a series of webinars and meet‐
ings the British Chamber of Commerce 
and Industry in Brazil (Britcham) orga‐
nised over the past two years to debate 
the energy transition, clean energy, the 
carbon market, sustainable develop‐
ment and other matters. This means 
the outlook should be bright and as 
both countries share a common inte‐

rest in guaranteeing the rights of current and future ge‐
nerations to climate stability, Brazil can count on the 
United Kingdom as a strategic ally when it comes to ad‐
dressing climate challenges and leveraging opportunities. 

“I would like to note the private sector's involvement 
in the COP26 discussions: it is indicative of much greater 
engagement that will help support the significant and 
necessary changes in attitudes. This is a process in which 
companies, governments and civil society need to work 
together”, said Guilherme Leal, VP of the Britcham       
Sustainability and Environment Committee, in an article 
published following the UN Conference. There are 
promising estimates on the number of new opportunities 
that the transition to cleaner energy and more sustain‐
able businesses will create. 

It is crucial that Brazil make every effort to cooperate 
in efforts to bring effective change to carbon markets 
and encourage adoption of the corresponding adjust‐
ments that avoid double counting of emissions or credits, 
which will give the mechanism greater credibility. The 
COP26 agreement ‐ signed by almost 200 countries ‐ 
also signals the need to “accelerate” the transition to 
cleaner sources of energy, reduce “inefficient” fossil fuel 

“There is a clean energy 
market we cannot ignore 

which is a way for Brazil to 
play a competitive role in the 

energy transition”, said 
Thiago Barral, president of 

the Energy Research 
Company (Empresa de 

Pesquisa Energética - EPE).
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subsidies and cut use of coal that does not use emissions 
offsetting technologies. 

In Brazil, the energy transition was discussed during 
a debate Britcham organized a month before COP26 with 
Thiago Barral, president of the Energy Research Company 
(EPE), part of the Ministry of Mines and Energy. Barral 
argued Brazil has an opportunity to take a leading role 
and that public policies accelerating the transition should 
take into account the benefits linked with addressing 
climate change and other environmental challenges. 
“There is a clean energy market we cannot ignore which 
is a way for Brazil to play a competitive role in the energy 
transition”, he said. “The transition needs to provide 
energy security and avoid reducing access to energy or 
making it more expensive”, he added. 

One of the global challenges we face in 2022 is to 
drive an economic recovery which not only resolves the 
difficulties caused by the Covid‐19 pandemic, but also 
addresses the global climate emergency recognized by 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
In an August 2021 report, IPCC scientists warned that 
man‐made climate change is already triggering extreme 
weather events worldwide and is 
causing serious social, environmental 
and economic impacts. The survey 
showed that if effective, large‐scale 
measures are not taken to quickly 
and immediately reduce greenhouse 
gas emissions, we will not be able to 
limit global warming to 1.5oC or even 
2.0ºC above pre‐industrial levels, as 
intended by the Paris Agreement. 

“According to a study by resear‐
chers from Climate Action Target 
that was released during COP26, the 
way we currently treat the environ‐
ment means we will be unable to 
limit global warming to 1.5oC until 
2100. To get an idea of the scale of 
the problem, if we are unable to 
achieve this reduction and temper‐
atures increase by 2oC, 37% of the 
global population will be exposed to strong heatwaves 
at least once every five years” said Leal. 

The loss of Brazil’s forests not only affects its inter‐
national credibility but also has negative repercussions 
on domestic and international markets, affecting busi‐
ness and investment. If Brazil wants to be successful and 
benefit from the competitive advantages that nature‐
based solutions present, any economic recovery plan 
must include command and control measures for defo‐
restation, incentives to use biodiversity sustainably and 
development of an inclusive bioeconomy that benefits 
the country and respects indigenous peoples and tradi‐
tional communities. These matters were addressed when 
Britcham issued its position in the lead‐up to COP26. 

“The British Chamber supports the adoption of swift 
mitigation and adaptation measures based on scientific 
consensus. Britcham expects the country to not only 
recognize the current climate emergency, but also base 
its climate decisions on a robust governance framework 
that guarantees broad transparency and societal involve‐
ment” said Ana Paula Vitelli, Britcham president. 

Climate and sustainability advances are gaining at‐
tention, however, it is critical that industries that were 

not initially included in the debate make them a priority 
in order to accelerate green economic development. For 
instance, financial institutions have prioritized, and their 
clients have been pushing for, changes to their services 
and practices to reduce their environmental impact.    
During a 2021 Britcham webinar, Nabil Kadri, head of the 
BNDES Department for the Environment and Management 
of the Amazon Fund explained “financial institutions are 
supporting development and have already agreed on a 
range of measures to support a post‐pandemic ‘Green 
Recovery’ based on a sustainable socioeconomic model”. 

 
High‐level meetings: sharing best practices 
 
Throughout 2021 the British Chamber of Commerce 

and Industry in Brazil organized environmental and sus‐
tainability initiatives to engage its members and partners, 
drive further debate and help share best practices to 
support a greener recovery for the Brazilian economy. 

One of these initiatives included a meeting for mem‐
bers across the country to discuss the Race to Zero       
Program, a global campaign that has attracted compa‐

nies, cities, government, people and 
institutions who want to help neu‐
tralize greenhouse gas emissions by 
2050. The program, which nine 
Britcham members had joined at the 
time we went to press, is intended 
to increase decarbonization initia‐
tives, attract investment to sustain‐
able businesses and create business 
opportunities in the green economy. 

Another Britcham initiative took 
place in São Paulo, where members 
are involved with the São Paulo      
Environmental Agreement. The Agree‐
ment incentivizes companies, associ‐
ations and municipal governments to 
make voluntary greenhouse gas emis‐
sions reduction commitments to keep 
global warming below 1,5oC. 

The global challenge is immense 
and everyone needs to do their part. COP 26 gave fresh 
impetus to a more proactive and purposeful approach. 
We need to take advantage of this and play an increa‐
singly active role in finding sustainable and environ‐
mental solutions. Brazil and the UK’s long‐standing part‐
nership reinforces the leading roles both countries 
public and private sectors have to play and which will 
be essential for planet Earth’s survival. 

Britcham wants to continue supporting discussions 
and activities that can help expand joint initiatives, mo‐
bilize people around environmental and sustainability 
issues and increase member engagement. The British 
Chamber plans to focus on this issue and the debates 
around it, support initiatives with associations, the fe‐
deral, state and municipal governments, industry organ‐
isations, non‐governmental organisations and institutes 
and continue building relationships with a broad range 
of actors to highlight the importance of climate change. 
Britcham will be the voice for this large group of compa‐
nies, but everybody has a responsibility to help raise 
awareness about the importance of climate change.

“Britcham believes Brazil   
has opportunities not only to 
develop an innovative and 
robust economy that offers 
social and environmental 

benefits, but also to reclaim  
its leading role in the fight 

against global climate 
change”, said Ana Paula 

Vitelli, Britcham president.
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Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil publica posicionamento sobre o cenário 
brasileiro e a COP26 

São Paulo, 25 de outubro de 2021 
 

A Britcham – Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil é uma associação 
centenária que congrega empresas e entidades britânicas e brasileiras com o interesse 
comum de promover relações bilaterais entre o Brasil e o Reino Unido, sede da 26ª Con‐
ferência das Partes (COP26) da Convenção‐Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima. Entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, Glasgow, na Escócia, receberá 
representantes de todo o mundo com o fim de avançar na definição de ações concretas 
e ambiciosas para a execução do Acordo de Paris e o enfrentamento da crise climática. 
A Britcham, confiante na longa e duradoura parceria entre os dois países, faz votos para 
que o Brasil, junto com o anfitrião do evento, assuma um papel de liderança na viabili‐
zação de soluções efetivas para os impactos e as ameaças da mudança do clima, essen‐
ciais à retomada verde da economia.  

Esta retomada, além dos desafios impostos pela pandemia da Covid‐19, deve 
considerar a atual situação de emergência climática global, já reconhecida pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). Em relatório lançado em agosto, 
cientistas do IPCC alertaram para o fato de que as mudanças no clima provocadas por 
ações antrópicas já influenciam eventos extremos por todo o planeta, causando graves 
impactos ambientais, sociais e econômicos. Caso não sejam tomadas medidas efetivas 
para uma redução imediata, rápida e em larga escala na emissão de gases de efeito es‐
tufa, não será possível limitar o aquecimento global em 1,5°C ou mesmo em 2°C acima 
dos níveis pré‐industriais, como pretendido pelo Acordo de Paris. A Britcham, pautada 
neste consenso científico, apoia a adoção de medidas céleres de mitigação e adaptação 
e espera que o Brasil não só reconheça o atual quadro de emergência climática, mas 
paute suas decisões a partir deste fato, dentro de uma estrutura de governança sólida, 
que assegure ampla transparência e participação popular.  

Nesse sentido, é essencial o combate efetivo ao desmatamento ilegal, sobre‐
tudo na região da Amazônia Legal. A perda do patrimônio florestal do país, além de afe‐
tar a credibilidade do Brasil nas negociações internacionais, repercute negativamente 
no mercado nacional e internacional, afetando negócios e investimentos. Assim, para 
ser bem‐sucedido e se beneficiar das vantagens competitivas do Brasil quanto à pro‐
moção de soluções baseadas na natureza, qualquer plano de recuperação econômica 
deve contemplar, além de medidas de comando‐e‐controle relativas ao desmatamento, 
incentivos para a exploração sustentável da biodiversidade, com o desenvolvimento de 
uma bioeconomia inclusiva, que beneficie o próprio país e respeite povos indígenas e 
comunidades tradicionais. Além disso, visando à criação de um ambiente seguro para 
o planejamento estratégico do setor produtivo, é importante que os compromissos cli‐
máticos do Brasil constem de uma Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) am‐
biciosa, detalhada e que reflita uma progressão em relação à anterior, como previsto 
no Acordo de Paris. 

Tais medidas devem se somar a uma ampla revisão da regulação climática bra‐
sileira, com o objetivo de promover previsibilidade e segurança jurídica que garantam 
uma transição socioeconomicamente justa para uma economia de baixo carbono, com 
estímulo ao crescimento sustentável. Diante disso, é essencial que, entre outras medi‐
das, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (aprovada pela Lei Federal nº 
12.187/09) seja atualizada, com a previsão de compromissos de curto, médio e longo 
prazos visando à redução e à neutralidade de emissões de gases de efeito estufa; que 
sejam estabelecidas normas claras sobre avaliação, gerenciamento e comunicação de 
riscos climáticos pelo setor produtivo, a exemplo do que se observou recentemente no 
setor financeiro, com a publicação, pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil, de um pacote de regras sobre práticas ESG (Environmental, Social and 
Governance); e que sejam definidas normas que viabilizem a implementação do Mer‐
cado Brasileiro de Redução de Emissões. 
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Quanto ao desenvolvimento do mercado de carbono, o tema, como se sabe, será 
destaque na COP26, na qual se buscará regulamentar a execução do artigo 6º do Acordo 
de Paris, notadamente seu Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. É crucial que o 
Brasil envide seus melhores esforços durante as negociações para viabilizar, de modo coo‐
perativo, a efetiva implementação deste dispositivo, encorajando, inclusive, a adoção de 
ajustes correspondentes que evitem a dupla contagem de emissões ou créditos transa‐
cionados e, assim, confiram maior credibilidade ao mecanismo a ser empregado. 

A Britcham reconhece os desafios inerentes a uma retomada econômica sus‐
tentável no contexto de uma crise climática que requer ações imediatas. Mas, ao 
mesmo tempo, acredita nas oportunidades que o Brasil tem à sua frente para não ape‐
nas promover uma economia inovadora e pujante, com ganhos socioambientais, mas 
também para reassumir um papel de liderança climática global. Assim, a Britcham está 
segura de que, tanto para o enfrentamento de desafios quanto para a viabilização de 
oportunidades, o Brasil terá o Reino Unido como um aliado estratégico, com o qual di‐
vide o interesse comum de assegurar às presentes e futuras gerações o direito à esta‐
bilidade climática. 

 
O documento foi assinado por Ana Paula Vitelli, presidente da Britcham Brasil;           

Carolina Saldanha‐Ures, presidente da Filial São Paulo; Fabio Caldas, presidente da Filial 
Rio de Janeiro; Aldo Macri, diretor regional da Filial Paraná; Alexandre Aroeira Salles, 
diretor regional da Filial Minas Gerais; Bianca Bilton Signorini Antacli, presidente do    
Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Guilherme J. S. Leal, vice‐presidente do 
Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 
 

The British Chamber of Commerce and Industry in Brazil published its position on the situation 
in Brazil and COP26 

São Paulo, 25 October, 2021 
 

The British Chamber of Commerce and Industry in Brazil (Britcham) is an association 
with more than 100 years of operations in Brazil and whose members include British and 
Brazilian companies and organisations that share an interest in furthering bilateral relations 
between Brazil and the UK ‐ which is hosting the 26th Conference of the Parties (COP26) for the 
UN Framework Convention on Climate Change from October 31 until November 12, in the city 
of Glasgow, in Scotland, will be hosting representatives from around the world in effort to 
agree on real and ambitious action to enforce the Paris Agreement and address climate change. 
Britcham has seen Brazil and the UK develop a long‐lasting relationship and hopes both countries 
will lead efforts to find effective solutions for climate change, which are essential for a green 
economic recovery.  

In addition to the challenges we face from the Covid‐19 pandemic, the recovery also 
needs to address the global climate emergency recognised by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). In a report published in August, IPCC scientists warned that man‐made 
climate change is already influencing extreme weather events worldwide and is causing serious 
social, environmental and economic impacts. If effective, large‐scale measures are not taken 
to quickly and immediately reduce greenhouse gas emissions, we will not be able to limit 
global warming to 1.5oC or even 2.0oC above pre‐industrial levels, as intended by the Paris 
Agreement. Based on this scientific consensus, Britcham supports the adoption of swift mitiga‐
tion and adaptation measures and expects Brazil to not only recognise the current climate 
emergency, but also base its decisions on this fact as part of a robust governance structure that 
guarantees broad transparency and societal involvement.  

This also means taking effective action to reduce illegal deforestation, especially in the Legal 
Amazon. The loss of Brazil’s forests not only affects its international credibility but also has 
negative repercussions on domestic and international markets, affecting business and invest‐
ment. If Brazil wants to be successful and benefit from the competitive advantages that na‐
ture‐based solutions present, any economic recovery plan must include command and control 
measures for deforestation, incentives to use biodiversity sustainably and development of an 
inclusive bioeconomy that benefits the country and respects indigenous peoples and traditional 
communities. It is also important that Brazil set out its climate commitments in an ambitious, 
detailed and improved Nationally Determined Contribution (NDC), as provided in the Paris 
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Agreement, to create a safe environment for strategic production sector planning. 
A broad review of Brazilian climate regulations is also needed to provide the pre‐

dictability and legal security that will guarantee a fair socioeconomic transition to a low 
carbon economy and stimulate sustainable growth. This means the National Climate Change 
Policy (approved by Federal Law 12,197/09) needs to be updated to include short, medium 
and long‐term commitments for reducing greenhouse gas emissions and achieving net zero 
emissions; clear rules are needed on how manufacturers should assess, manage and com‐
municate climate risks, much like the framework the financial industry recently adopted 
when the Central Bank of Brazil and National Monetary Council published a package of rules 
on ESG (Environmental, Social and Governance) practices; and rules are needed to create 
the Brazilian Emissions Reduction Market. 

The carbon market and its future development will be one of the main issues at 
COP26, which will attempt to regulate and enforce article 6 of the Paris Agreement, especially 
the carbon market’s Sustainable Development Mechanism. It is crucial that Brazil make every 
effort to cooperate with measures to implement article 6 and encourage adoption of the 
corresponding adjustments that avoid double counting of emissions or credits, which will 
give the mechanism greater credibility. 

Britcham recognises the challenges of achieving a sustainable economic recovery in 
the middle of a climate crisis that requires immediate action. Nevertheless, it also believes 
Brazil has an opportunity to not only develop an innovative and robust economy that offers 
social and environmental benefits, but also to retake a leading role in combating global climate 
change. As both countries share a common interest in guaranteeing climate stability for current 
and future generations, Brazil can count on the United Kingdom as a strategic ally when it 
comes to addressing such challenges and leveraging opportunities. 

 
The document was signed by Ana Paula Vitelli, president of Britcham Brazil; Carolina 

Saldanha‐Ures, president of Britcham São Paulo; Fabio Caldas, president of Britcham Rio de 
Janeiro; Aldo Macri, regional director of Britcham Paraná; Alexandre Aroeira Salles, regional 
director of Britcham Minas Gerais; Bianca Bilton Signorini Antacli, president of the Environment 
and Sustainability Committee, and Guilherme J. S. Leal, vice president of the Environment and 
Sustainability Committee. 

Acordo 
Agreement

Ação 
Action

Data final 
Deadline

Pacto Climático de Glasgow 
Glasgow Climate Pact

Limitar o aquecimento global a 1,5°C 
Limiting global warming to 1.5°C

Sem data limite 
No deadline

Pacto Climático de Glasgow  
Glasgow Climate Pact

Redução global das emissões de dióxido de 
carbono em 45% na comparação com 2010 
Reduce global carbon dioxide emissions by 45% 
compared with 2010 levels

Até 2030

Pacto Climático de Glasgow 
Glasgow Climate Pact

Neutralizar a liberação de CO2 
Neutralize CO2 emissions Até 2050

Declaração de Florestas 
Forests Declaration

Zerar o desmatamento 
Eliminate deforestation Até 2030

Acordo do Metano 
Methane Agreement

Cortar em 30% as emissões do gás em todo o mundo 
Reduce global methane emissions by 30% Até 2030
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Associados Britcham desenvolvem projetos 
sustentáveis em nível local e global / Britcham 
members develop local and global 
sustainable projects 
Metas antecedem a realização da COP26, mas ganham senso de urgência após a Conferência da ONU / The targets were 
set prior to COP26, but there has been a renewed sense of urgency following the UN Conference 

Dentro da estratégia de negócio apresentada pela 
Unilever na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (COP26) está o Unilever Compass, um programa 
baseado nos critérios e premissas ESG (Environmental, so‐
cial and corporate governance, na sigla em inglês), que 
determina, até 2025, a redução em 50% de plástico vir‐
gem; o uso de 25% de plástico reciclado nas embalagens; 
e ter 100% das embalagens de plásticos recicláveis, reuti‐
lizáveis ou compostáveis. 

 
Desde 2018, a Unilever evitou a destinação de cerca 

de 13 mil toneladas de plástico para aterros sanitários no 
Brasil. A reciclagem desta quantidade de plástico evitou a 
emissão de mais de 17 mil toneladas de CO2 para o meio 
ambiente ao longo daquele ano. 

The business strategy Unilever presented at COP26 is 
called Unilever Compass. The program is based on ESG 
(environmental, social and corporate governance) criteria 
and assumptions and plans to reduce virgin plastics by 
50%; use 25% recycled plastic in its packaging; and have 
100% recyclable, reusable or compostable plastic pack‐
aging by 2025. 

 
Unilever has avoided disposal of around 13,000 tons 

of plastic in Brazilian landfills since 2018. Recycling this 
amount of plastic has avoided more than 17,000 tons of 
CO2 emissions. 

Unilever

No Brasil, a GSK está presente há 113 anos e a susten‐
tabilidade sempre foi a base da estratégia de negócio. Na 
esfera ambiental, o objetivo é devolver à natureza mais 
do que é tirado por eles ‐ com impacto zero no clima e im‐
pacto positivo na natureza. Atuam em consonância com 
os principais marcos globais: a Eco 92, os Objetivos do Mi‐

GSK arrived in Brazil 113 years ago and sustainability 
has always been one of the main pillars in its business 
strategy. In environmental terms, the goal is to give more 
back to nature than we take from her ‐ producing a zero 
impact on climate and a positive impact on nature. The 
company’s operations adhere to all of the main global 

GSK

Foto: GSK/Divulgação
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lênio e os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentá‐
vel, da ONU). Neste contexto, já alcançaram ‐ ou ultrapas‐
saram ‐ algumas metas:  

 
• Redução de 20% do consumo de água;  
• 100% de reuso de efluentes;  
• 90% de beneficiamento de resíduos;  
• Zero envio de resíduos para aterros sanitários;  
• 100% de energia elétrica de fonte renovável;  
• Zero emissões líquidas de gases de efeito estufa 

(escopos 1 e 2); 
• Logística reversa: 100% das embalagens dos 

produtos de Consumer Healthcare recicladas 
pós‐consumo (equivalência em peso). 

 
A implementação de uma usina fotovoltaica na fábrica 

da GSK, em 2021, é um importante marco. O Brasil foi o 
primeiro país da América Latina a implementar o projeto 
na empresa. Nesta primeira fase, a estimativa é reduzir 
5% o consumo de energia elétrica e 54 toneladas de emis‐
são de CO2 ao ano. O plano é alcançar até 20% de energia 
solar até 2024. No Centro de Distribuição, instalado na 
Baixada Fluminense, 100% da demanda de energia é pro‐
veniente do mercado livre, sendo energia limpa, gerada 
autonomamente e vendida por outras empresas como ex‐
cesso, evitando o consumo da energia convencional. Bus‐
cam, ainda, a substituição de embalagens não‐recicláveis 
para recicláveis, assim como a redução de bulas, com 
menor consumo de recursos. Atualmente, 61% das em‐
balagens usadas em fábrica são recicláveis e seguem au‐
mentando a cada ano. 

  
Outro avanço importante se deu no processo de dis‐

tribuição de medicamentos oncológicos, onde passaram 
a utilizar caixas produzidas com a tecnologia VIP + TIC (Va‐
cuum Insulated Panel + Thermal Isolation Chamber), 
mesma utilizada pela NASA. Essas caixas são retornáveis 
e garantem a temperatura ideal dos produtos durante 
todo o seu transporte, além de reduzir a geração de resí‐
duos no meio ambiente, uma vez que são reutilizáveis.  
Assim, deixaram de gerar aproximadamente 300kg de re‐
síduos (isopor) por ano, o equivalente a 350 caixas. Estão 
trabalhando para substituir o isopor pelas caixas retorná‐
veis na distribuição de todos os produtos da cadeia fria. 
Esta medida fará com que deixem de gerar cerca de 35 to‐
neladas de resíduos por ano (41.000 caixas de isopor). 

benchmarks: Eco 92, the Millennium Objectives and the 
SDGs ( the UN’s Sustainable Development Goals). The 
company has already achieved – or exceeded – a number 
of its targets:  

 
• Water consumption has been reduced by 20%;  
• 100% of effluent is reused;  
• 90% of waste is processed;  
• Zero waste is sent to landfills;  
• 100% of our electrical energy comes from 

renewable sources;  
• Zero net greenhouse gas emissions (scopes 1 and 2); 
• Reverse logistics: 100% of Consumer Healthcare 

product packaging is recycled post‐consumption 
(equivalence by weight). 

 
Another major milestone was installation of a photo‐

voltaic plant at the GSK factory in 2021. Brazil was the 
first Latin American country to implement the company’s 
project. Estimates indicate this first phase will reduce elec‐
trical energy consumption by 5% and annual CO2 emis‐
sions by 54 tons. The plan is to have solar providing up to 
20% the plant’s energy by 2024. All energy requirements 
at the Distribution Center in the Baixada Fluminense are 
supplied from the free market with clean energy, gener‐
ated independently and sold as surplus by other compa‐
nies, which avoids consumption of conventional energy. 
The company is also replacing non‐recyclable with recy‐
clable packaging and reducing packaging inserts to use 
fewer resources. 61% of packaging used at the factory is 
currently recyclable and this figure is rising every year. 

  
Significant progress has also been made in the oncol‐

ogy medication distribution process, which now uses pro‐
duction with VIP + ICT technology (Vacuum Insulated 
Chamber + Thermal Insulation Chamber), same used by 
NASA. These boxes are returnable and ensure the optimal 
temperature of the products throughout their transport, 
in addition to reducing the generation of waste in the en‐
vironment, since they are reusable. This has avoided ap‐
proximately 300kg in waste (polystyrene) annually, equiv‐
alent to 350 boxes. The company is working hard to 
replace polystyrene with returnable boxes for all products 
in the cold distribution chain. This will avoid approximately 
35 tons of waste annually (41,000 polystyrene boxes).

O Mattos Filho, apesar de ser um prestador de servi‐
ços jurídicos, está atento aos seus impactos socioambien‐
tais e à sustentabilidade. O escritório se empenha em 
reduzir esses impactos e estimula a consciência ambiental 
de seus profissionais com ações de reciclagem e promo‐
ção do consumo consciente no ambiente de trabalho. O 
Mattos Filho sabe que tem como dever contribuir para 
uma economia de baixo carbono, diretamente e por meio 
dos serviços jurídicos que prestam, razão pela qual aderi‐
ram a uma série de iniciativas.  

 
No âmbito internacional, fazem parte da Business Am‐

bition 1,5° do Pacto Global da Organização das Nações 

Mattos Filho is not just a legal services provider, it is 
also aware of its social, environmental and sustainability 
responsibilities. The firm is working to reduce its impact 
in these areas and increase environmental awareness 
among staff by implementing recycling initiatives and 
promoting conscientious consumption in the workplace. 
Mattos Filho is aware of its obligation to contribute, ei‐
ther directly or through its legal services, to a carbon‐
free economy and has joined a number of initiatives to‐
wards this goal.  

 
Internationally, the firm is part of the UN Global  

Compact Business Ambition 1.5°, which has set various 

Mattos Filho Advogados
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A Argentina, o Brasil e o Chile ganharam destaque em 
ranking global de países com melhor desempenho nas ini‐
ciativas destinadas a zerar a emissão líquida de carbono. O 
estudo global Net Zero Readiness Index 2021, realizado 
pela KPMG, que deu origem ao recorte sul‐americano, foi 
realizado em 32 países e territórios, que são os responsá‐
veis por cerca de três quartos das emissões globais de gases 
de efeito estufa (GEEs). Neste grupo de grandes emissores, 
foi estabelecido um ranking, em que foram classificados os 
25 países com melhor desempenho na corrida para o net 
zero ‐ a redução dos GEEs produzidos pela sociedade em 
um nível próximo de zero ‐ com base no progresso até o 
momento e nas iniciativas estabelecidas. A América do Sul 
marcou presença no ranking com três países da região: 
Chile, Brasil e Argentina, que alcançaram o 16º, 18º e 22º 
lugares, respectivamente. 

 
Destaque na região, o Chile já publicou planos deta‐

lhados com o compromisso de descarbonizar a geração 
de eletricidade até 2040. Entre uma das principais inicia‐
tivas, está o fechamento de dez usinas de carvão. Apesar 
da forte dependência em relação aos combustíveis fósseis 
na Argentina, houve progressos significativos na redução 
do uso de veículos de passageiros e do desmatamento. 
Um dos exemplos das práticas implementadas é um sis‐
tema de informações para rastrear as emissões de GEEs. 
No Brasil, o uso extensivo de energia hidrelétrica, além de 
outras fontes renováveis de energia, contribui para alcan‐
çar o objetivo de zerar as emissões líquidas de gases de 
efeito estufa até 2050. No entanto, o avanço do desmata‐
mento e dos incêndios florestais comprometem a capaci‐

Argentina, Brazil and Chile are highlights in the global 
ranking of countries with the best performing initiatives 
to eliminate net carbon emissions. The Net Zero Readi‐
ness Index 2021, a global study by KPMG from which 
the South American ranking was taken, surveyed 32 
countries and territories responsible for approximately 
three quarters of global greenhouse gas (GHG) emissions. 
A ranking was created for large emitters and the 25 coun‐
tries with the best performance in the race to net zero ‐ 
reducing the GHGs society produces to a level close to 
zero – were ranked based on progress to date and on‐
going initiatives. Three South American countries made 
it into the ranking: Chile, Brazil and Argentina, ranked 
16th, 18th and 22nd, respectively. 

 
Chile, the region’s best‐performing country, has al‐

ready published detailed plans to decarbonize electricity 
generation by 2040. One of the main initiatives involves 
shuttering 10 coal‐fired power plants. Despite Argentina’s 
significant fossil fuel dependence, it has made significant 
progress reducing the use of passenger vehicles and cut‐
ting deforestation. One example is its GHG emissions in‐
formation tracking system. Brazil already produces a 
large proportion of its electricity from hydro and other 
renewable sources, which will help the country achieve 
the goal of eliminating net greenhouse gas emissions by 
2050. However, progress on deforestation and forest 
fires has limited Brazil’s ability to achieve its targets. De‐
spite these challenges, many vehicles now use biofuels 
(such as ethanol and biodiesel), highlighting the role the 
country has to play presenting fossil fuel alternatives.  

KPMG

Unidas, que em resposta à crise climática global, fixou 
metas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) de acordo com parâmetros cientificamente emba‐
sados. O escritório se compromete a zerar suas emissões, 
nos três escopos, até 2050. Ademais, são o único escritó‐
rio de advocacia brasileiro a compor a Net Zero Lawyers 
Alliance, coalizão formada por mais de 30 escritórios in‐
ternacionais que colaboram para acelerar a UNFCCC Race 
to Zero aderindo a compromissos, realizando capacitações 
para seus profissionais e atuando no desenvolvimento sis‐
têmico para a transição energética. 

 
No Brasil, juntaram‐se ao Compromisso pelo Clima, 

criado em 2017 por um grupo de empresas que desejam 
fomentar uma economia de baixo carbono ao compensar 
de maneira conjunta suas emissões de GEE. O Mattos 
Filho participa da iniciativa fazendo a avaliação jurídica 
dos projetos que compensam emissões e geram impactos 
socioambientais positivos. Por fim, mas não menos im‐
portante, em setembro de 2021, passaram a fazer parte 
da Plataforma Ação pelo Clima da Rede Brasil do Pacto 
Global, que tem como objetivo mobilizar seus membros 
para que integrem a Agenda Climática nas suas estratégias 
organizacionais contribuindo para a construção de uma 
economia resiliente e carbono neutra de forma transpa‐
rente, socialmente justa e inclusiva. 

science‐based Greenhouse Gas (GHD) emissions reduc‐
tion targets in response to the global climate crisis. The 
firm is committed to achieving zero emissions in all three 
scopes by 2050. Additionally, Mattos Filho is the only 
Brazilian law firm in the Net Zero Lawyers Alliance, a 
coalition of more than 30 international law firms helping 
accelerate the UNFCCC Register Zero through their com‐
mitments, staff training and support for systematic de‐
velopment of the energy transition. 

 
In Brazil, the firm is part of the Climate Commitment, 

a project a group of companies created in 2017 to sup‐
port a low carbon economy by jointly offsetting their 
GHG emissions. Mattos Filho’s role in the initiative is to 
provide legal assessments for emissions offsetting pro‐
jects that produce positive social and environmental im‐
pacts. Finally, but no less importantly, in September 2021 
the firm joined the Global Compact Brazil Network Cli‐
mate Action Platform, which encourages members to 
include the Climate Agenda in their organizational strate‐
gies and help build a resilient, carbon‐neutral economy 
that is transparent, socially just and inclusive.
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dade brasileira de atingir as metas estabelecidas. Embora 
seja um cenário desafiador, a forte presença dos biocom‐
bustíveis na frota veicular (como etanol e biodiesel) res‐
salta o papel do país na apresentação de soluções 
alternativas aos combustíveis fósseis.  

 
Em comum, os três países presentes no estudo têm vas‐

tos recursos naturais para a produção de energia a partir 
de fontes renováveis e sustentáveis, além de conhecimento 
e acesso a novas tecnologias. Porém, a deficiência nos me‐
canismos de controle das emissões de gases de efeito es‐
tufa e a ausência de estratégias coordenadas e de longo 
prazo que envolvam empresas, governos e sociedade ainda 
representam um gargalo importante para o cumprimento 
da meta de zero emissão líquida na América do Sul. 

What all three countries have in common is their ac‐
cess to vast natural resources they can use to produce 
energy from renewable and sustainable sources, as well 
as their knowledge of and access to new technologies. 
However, the absence of mechanisms to control green‐
house gas emissions and lack of coordinated, long‐term 
strategies involving the corporate sector, government 
and society are still major bottlenecks in South American 
efforts to meet the zero net emissions target. 

Combater as mudanças climáticas é um desafio ur‐
gente. A Shell contribuirá para um mundo líquido‐zero, 
onde a sociedade deixa de aumentar a quantidade total 
de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. É por 
isso que eles estabeleceram uma meta para se tornar um 
negócio de energia de emissões líquidas zero até 2050, em 
sintonia com a sociedade e nossos clientes. Isso apoia a 
meta mais ambiciosa para combater as mudanças climáti‐
cas estabelecida no Acordo de Paris da ONU: limitar o au‐
mento da temperatura global média a 1,5° C. Tornar‐se um 
negócio de energia de emissões líquidas zero significa que 
estão reduzindo as emissões das operações, e dos com‐
bustíveis e outros produtos energéticos que vendem para 
seus clientes. Também significa capturar e armazenar 
quaisquer emissões restantes usando tecnologia ou equi‐
librá‐las com compensações. A Shell está transformando 
seus negócios e encontrando novas oportunidades – for‐
necendo mais energia de baixo carbono, como biocombus‐
tíveis, hidrogênio, carregamento para veículos elétricos e 
eletricidade gerada por energia solar e eólica. 

 
Respeitar a natureza também é um pilar estratégico 

para eles. Por muitos anos, eles têm princípios e normas 
que orientam e buscam proteger o meio ambiente. Agora 
estão intensificando suas ambições ambientais e mol‐
dando‐as para contribuir para os Objetivos de Desenvolvi‐
mento Sustentável da ONU. As ambições ambientais da 
Shell incluem proteger e melhorar a biodiversidade – a 
vida vegetal e animal que é vital para o planeta. Também 
estão focando no uso de água e outros recursos de forma 
mais eficiente em todas as atividades, reutilizando o má‐
ximo que puderem. Isso vem junto com a redução de resí‐
duos das operações e o aumento da reciclagem de 
plásticos. Estão ajudando, ainda, a melhorar a qualidade 
do ar, reduzindo as emissões das operações e fornecendo 
formas mais limpas de transporte de energia e indústria. 
É claro que trabalhar com parceiros e fornecedores e de‐
senvolver novas colaborações é fundamental. "Vamos nos 
unir a outros em toda a indústria, governos, nossos clien‐
tes e cadeias de suprimentos para proteger a natureza". 

Tackling climate change is an urgent challenge. Shell 
will contribute to a net‐zero world, where society stops 
adding to the total amount of greenhouse gas emissions 
in the atmosphere. That is why they have set a target to 
become a net‐zero emissions energy business by 2050, 
in step with society and our customers. This supports 
the more ambitious goal to tackle climate change laid 
out in the UN Paris Agreement: to limit the rise in average 
global temperature to 1.5° Celsius. Becoming a net‐zero 
emissions energy business means that they are reducing 
emissions from operations, and from the fuels and other 
energy products they sell to their customers. It also means 
capturing and storing any remaining emissions using tech‐
nology or balancing them with offsets. Shell is transform‐
ing their business and finding new opportunities – pro‐
viding more low‐carbon energy such as biofuels, 
hydrogen, charging for electric vehicles and electricity 
generated by solar and wind power. 

 
Respecting Nature is also a strategic pillar for them. 

For many years they have had guiding principles and stan‐
dards that seek to protect the environment. Now they 
are stepping up their environmental ambitions and shap‐
ing them to contribute to the UN Sustainable Develop‐
ment Goals. Shell’s environmental ambitions include pro‐
tecting and enhancing biodiversity – the plant and animal 
life that is vital for the planet. They are also focusing on 
using water and other resources more efficiently across 
all activities, reusing as much of them as they can. That 
comes along with reducing waste from operations and 
increasing recycling of plastics. They are helping to im‐
prove air quality by reducing emissions from operations 
and providing cleaner ways to power transport and in‐
dustry. Of course, working with partners and suppliers 
and developing new collaborations is key. “We will join 
with others across industry, governments, our customers 
and supply chains to protect nature”. 

Shell
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A atuação do Brasil e do Reino Unido no desenvolvi‐
mento de oportunidades de negócio e inovações para os 
setores de mineração, energia e óleo e gás é abordada, 
frequentemente, em eventos realizados pela Câmara Bri‐
tânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) junto 
aos respectivos Comitês Setoriais. Em conjunto com a Em‐
baixada Britânica no País, temas prioritários e, muitas 
vezes, transversais são tidos como urgentes e motivam a 
realização de reuniões com CEOs de empresas associadas 
e autoridades brasileiras, além de debates fechados de 
alto grau qualitativo em cada Comitê. 

Contudo, adiciona‐se aos debates realizados pelo 
setor privado a necessidade de se promover novas políti‐
cas públicas para ampliar o comércio de bens e serviços 
entre o Brasil e o Reino Unido, em especial com a promo‐
ção de setores com extremo potencial para o protago‐
nismo brasileiro. Nas possibilidades de expansão já 
definidas, encontram‐se novas medidas legais e financei‐
ras para maior investimento no setor minerário, garantias 
de oportunidades no Brasil para desenvolvimento do hi‐
drogênio verde, facilitação do cumprimento de metas de 
redução da emissão de carbono, por exemplo, em alinha‐
mento, também, com políticas britânicas para que pos‐
sam beneficiar o relacionamento e comércio bilaterais. 

Nesse sentido, o ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, em entrevista exclusiva à Britcham, escla‐
rece diretrizes do poder público brasileiro para os setores 
organizados dentro do Ministério e defende a publicação 
de novas legislações que possam oferecer maior segu‐
rança jurídica aos negócios e impulsionar inovações no 
uso de fontes de energias renováveis, considerando, 
ainda, o compromisso do País com pautas ambientais e 
sustentáveis. 

Britcham ‐ Como a pandemia tem afetado o setor de 
Energia e qual a avaliação do Ministério sobre as conse‐
quências nos mercados internacionais? 

Bento Albuquerque ‐ A pandemia da Covid‐19 impôs 
ao setor de energia em todo o mundo um importante 
teste de resiliência, o que tem levado ao estabelecimento 
de medidas bastante custosas. No Brasil, desde o início, 
estamos fazendo movimentos importantes para manter o 
bom funcionamento dos setores de eletricidade, petróleo, 
gás, biocombustíveis e mineração. 

O MME tem priorizado a manutenção da segurança 
energética, a sustentabilidade e as políticas estruturantes. 
Buscamos o respeito aos contratos, estabilidade regulató‐
ria, diálogo com a sociedade e o interesse público. Assim, 
monitoramos o comportamento do mercado e temos to‐
mado medidas para que os efeitos provocados pela pan‐
demia no setor energético brasileiro sejam mitigados. 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, traça metas e ações para os próximos anos no avanço do hidrogênio 
verde, novas políticas para investimento no setor minerário e de óleo e gás em entrevista exclusiva à Britcham

Foto: Divulgação/MME

“A transição 
energética é 
uma grande 
oportunidade 
de desenvolver 
novas indústrias 
e impulsionar     
a inovação 
tecnológica    
no Brasil”
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Com a aproximação do fim da pandemia, esperamos 
a elevação da confiança dos agentes, com uma recupera‐
ção significativa do mercado e da demanda doméstica. O 
setor de minas e energia do Brasil tem uma base sólida e 
passa por um processo de modernização que vai torná‐lo 
ainda mais robusto. A economia do País já retomou o cres‐
cimento e os investimentos em energia elétrica, minera‐
ção, petróleo, gás e biocombustíveis aumentam a cada 
dia. Nossos mercados estão cada vez mais diversificados 
e maduros, provendo um grande leque de possibilidades 
e retornos garantidos. 

Britcham ‐ Atualmente, uma das principais pautas do 
setor é a transição energética, tema que tem movimentado 
entes públicos e privados nos cenários nacional e interna‐
cional. Quais devem ser os próximos passos do setor pú‐
blico brasileiro nesse processo? 

Bento Albuquerque ‐ A transição energética é o grande 
tema da agenda energética internacional e o Brasil tem 
grandes vantagens competitivas. Enquanto muitos países 
estão buscando fazer a transição energética para uma 
economia de baixo carbono, no Brasil essa transição ini‐
ciou‐se há muito tempo. Desde o início do século passado, 
incentivamos a construção de usinas hidrelétricas; na dé‐
cada de 70, já produzimos etanol para utilização na indús‐
tria automobilística em substituição à gasolina; além do 
uso da biomassa da cana‐de‐açúcar para a produção de 
energia elétrica. Mais recentemente, o Brasil tem regis‐
trado um crescimento vertiginoso das fontes eólica e solar 
para a produção de energia elétrica. 

Graças a esses esforços pioneiros, o Brasil tem uma 
das matrizes energéticas mais limpas e renováveis entre 
as maiores economias mundiais. Mais de 48% de nossa 
energia e quase 85% de nossa eletricidade provêm de fon‐
tes renováveis. 

Para o Brasil, a transição energética é uma grande 
oportunidade de desenvolver novas indústrias, impulsio‐
nar a inovação tecnológica e criar novos empregos de 
qualidade. Por sua diversidade em oferta de energia, seu 
elevado potencial ainda a ser explorado e seu grande e 
crescente mercado consumidor, o Brasil se apresenta de 
forma muito atrativa como destino para investimentos es‐
trangeiros. 

Para atingir as nossas metas globais de descarboniza‐
ção e contribuir para a transição energética mundial, 
temos implementado diversas ações no Ministério de 
Minas e Energia, tais como: a promoção de leilões de 
energia para a expansão do sistema elétrico a partir de 
fontes renováveis; a inserção nos leilões de novas tecno‐
logias de produção de energia, como a recuperação ener‐
gética de resíduos sólidos urbanos e o biogás; a 
publicação do Programa Nacional do Hidrogênio, cujas di‐
retrizes foram estabelecidas em 2021, que possibilitará ao 
Brasil assumir um relevante papel na produção e uso 
desse energético; o estabelecimento do marco para ener‐
gia offshore no Brasil, que permitirá o desenvolvimento 
de empreendimentos de energia eólica offshore para ge‐
ração de energia elétrica. 

Também incluímos a implementação de políticas pú‐
blicas voltadas à descarbonização da nossa matriz de 
transporte como: o RenovaBio, que estabelece metas de 
redução de emissões para os combustíveis, bem como a 
certificação da produção de biocombustíveis (etanol, bio‐
diesel, biometano, bioquerosene e segunda geração); e o 
Programa Combustível do Futuro, que tem como objetivo 
incrementar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa 

intensidade de carbono, bem como a aplicação de tecno‐
logia veicular nacional, com biocombustíveis. 

Britcham ‐ Na Conferência das Nações Unidas sobre Mu‐
danças Climáticas (COP26) no ano passado, realizada no 
Reino Unido, também foram definidos metas e acordos para 
acelerar a transição energética. Como avalia a atuação do 
Brasil na COP26 e na assinatura desses acordos? 

Bento Albuquerque ‐ O Brasil teve uma atuação desta‐
cada na 26ª Confederação das Nações Unidas sobre Mu‐
danças Climáticas (COP26). O País assumiu um papel 
articulador nas negociações, demonstrando, em especial 
no campo da energia, que já está no caminho para uma 
transição energética limpa. 

Em Glasgow, discutimos mecanismos de cooperação 
voluntária, incluindo o mercado de carbono. Além disso, 
tratamos de formas para assegurar que o mundo chegue 
à emissão líquida zero até 2050. 

Nesse sentido, o Brasil apresentou o aumento de am‐
bição de seu compromisso das Contribuições Nacional‐
mente Determinadas (NDC), estipulando para 2030 a 
redução de emissões de carbono em 50% frente às emis‐
sões de 2005. O compromisso para 2025 manteve‐se em 
redução de 37%. 

Além do aumento de ambição da NDC, o Brasil apre‐
sentou diretrizes voltadas à neutralidade climática. Entre 
as medidas, destaca‐se o compromisso de alcançarmos, 
em 2030, a participação de 45% a 50% das energias reno‐
váveis na composição da matriz energética. 

O Brasil também aderiu ao compromisso global sobre 
metano, uma iniciativa de mais de 100 países que objeti‐
vam reduzir as emissões de metano em 30% até 2030 em 
relação aos níveis de 2020. 

Frente a esses compromissos, o planejamento ener‐
gético expresso no Plano Decenal 2031 (PDE 2031) e no 
Plano Nacional de Energia (PNE 2050) prevê ações que 
visam colocar o setor na direção de uma economia de 
baixo carbono e na busca de uma maior resiliência aos 
efeitos da mudança climática. Nos próximos dez anos, o 
Brasil deve seguir com uma das matrizes energéticas mais 
limpas do mundo. Com isso, mantemos nossa trilha para 
o cumprimento de nossa NDC. 

Britcham ‐ O Decreto nº 10.946/2022, publicado no dia 
25 de janeiro, esclarece os requisitos para a cessão de uso 
de bem público de áreas offshore para fins de geração de 
energia elétrica. Quais foram as principais diretrizes iniciais 
definidas na geração de energia offshore? Como avalia as 
possibilidades de expansão desse mercado no Brasil? 

Bento Albuquerque ‐ As principais diretrizes definidas 
no Decreto nº 10.946/2022 dizem respeito aos procedi‐
mentos e mecanismos para cessão de área para geração 
de energia offshore.  

O instrumento regulamenta o aproveitamento dos 
recursos naturais em águas interiores de domínio da 
União, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e 
na plataforma continental para a geração de energia elé‐
trica a partir de empreendimento offshore. Define o for‐
mato e os responsáveis por celebrar o contrato de cessão 
com o interessado em estudar o potencial de geração, 
para posteriormente implantar as usinas de geração no 
espaço marítimo.  

O Decreto também dispõe sobre o início do processo 
de cessão, quais instituições o interessado deve buscar vi‐
sando ao pedido de cessão, os procedimentos necessários 
para que a instituição responsável aprove o pedido. Além 
disso, estabelece procedimentos de Cessão Independente 
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ou Cessão Planejada, o processo licitatório, os requisitos 
mínimos para conseguir a outorga de geração de energia, 
e regras transitórias para que os interessados possam se 
adequar ao Decreto.  

Entendemos que a geração de energia offshore no 
Brasil, notadamente a energia eólica, tem grandes possi‐
bilidades de expansão, tendo em vista o número de pedi‐
dos por licenças ambientais junto ao IBAMA, que somam 
mais de 80 GW de capacidade.  

A exemplo do sucesso da exploração da energia eó‐
lica onshore no Brasil, que já possui mais de 600 usinas 
e uma capacidade instalada de 20 GW, avaliamos que, 
com a publicação deste importante decreto, veremos 
mais evoluções. Entre elas estão o aprimoramento dos 
estudos do potencial eólico offshore, ambiente regula‐
tório e jurídico mais estável para estimular investimentos 
e promover um mercado competitivo. Acreditamos que 
é possível atender a demanda de energia brasileira com 
preços cada vez menores. 

Britcham ‐ Quais são os temas prioritários da agenda do 
Ministério de Minas e Energia para 2022? 

Bento Albuquerque ‐ Dentre os setores abrangidos 
pelo MME, destaco: 

No setor de energia elétrica, estão previstos oito lei‐
lões para 2022, sendo o de transmissão (junho) o maior 
dos últimos cinco anos: 13 lotes; 4,5 mil km; mais de 
R$ 9,5 bilhões em investimentos; e geração de mais de 
22 mil empregos.  

Além disso, o MME iniciará as obras do linhão que li‐
gará eletricamente Manaus a Boa Vista e trabalhará na 
consolidação da capitalização da Eletrobras. Há ainda a 
expectativa de aprovação de legislações para Moderniza‐
ção do Setor Elétrico no Congresso Nacional, que vão per‐
mitir a abertura do mercado, o fim dos subsídios e a 
prorrogação de concessões de geração.  

A fim de fortalecer o setor elétrico, o MME seguirá 
firme nas ações iniciadas em 2020 para a preservação dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas.  

No setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, 
em 2022, será dado sequência nos processos de desinves‐
timentos em refino e na consolidação do processo de alie‐
nação das ações da Gaspetro pela Petrobras. Teremos 
também o novo modelo de comercialização de biodiesel 
entre produtor e distribuidor.  

Além disso, o MME avança nos estudos do Programa 
Combustível do Futuro, na regulação do hidrogênio, na 
obtenção de licença ambiental para prospecção na mar‐
gem equatorial e na oferta permanente de áreas em con‐
cessão e partilha.  

As iniciativas no setor de mineração incluem o lança‐
mento do Plano Nacional de Mineração 2050 e a criação 
do Conselho Nacional de Mineração. Ainda será dada con‐
tinuidade aos leilões realizados pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM) e pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), com destaque para o projeto de caulim (world 
class deposit), com potencial para uso no mercado de 
papel, tintas e polímeros (celulose). A expectativa é de 
mais de R$ 2 bilhões em investimentos.  

Teremos a implantação da política de financiamento 
do setor mineral, com o uso do direito minerário junto 
a bancos para obtenção de financiamento. Isso fomen‐
tará a pesquisa mineral e à obtenção do licenciamento 
de Santa Quitéria, com mais de R$ 2 bilhões em inves‐
timentos, tornando o Brasil autossuficiente no concen‐
trado de urânio.   

Britcham ‐ As inúmeras variáveis mercadológicas rela‐
cionadas ao hidrogênio têm sido abordadas em eventos re‐
centes da Britcham. Como analisa as oportunidades de 
investimento em hidrogênio no Brasil? 

Bento Albuquerque ‐ O hidrogênio se apresenta como 
uma solução promissora para a transição energética mun‐
dial, e o Brasil está bem posicionado para ser um ator re‐
levante em hidrogênio, devido à abundância dos nossos 
recursos energéticos. 

Em julho de 2022, foram publicadas as diretrizes para 
o Programa Nacional do Hidrogênio, que estabeleceu os 
alicerces para a produção e uso do hidrogênio no Brasil. 
Apostamos nas diferentes rotas de produção do hidrogê‐
nio e na versatilidade de seu uso energético, em suas va‐
riadas cores, com vistas a um mercado abrangente e à 
redução de custos.  

Partindo das bases de pesquisa, desenvolvimento e de 
mercado já existentes no País, temos o objetivo de domi‐
nar o ciclo tecnológico completo desse energético, com o 
desenvolvimento de capacidades tecnológicas, industriais, 
de infraestrutura e a geração de empregos de qualidade. 

O MME irá publicar ainda este ano uma plataforma de 
projetos de hidrogênio. A ideia é criar um banco de dados 
de hidrogênio no Brasil, incluindo dados existentes, pro‐
jetos em desenvolvimento e informações sobre produção 
e potencial de demanda de hidrogênio, cooperação inter‐
nacional, mercado e marco regulatório no País.  

Também temos buscado aprofundar as cooperações 
internacionais que possuímos para incluir ou ampliar as 
atividades de apoio ao desenvolvimento do hidrogênio 
no Brasil, especialmente o hidrogênio verde. Acredita‐
mos que o hidrogênio verde terá um papel importante 
no processo de descarbonização da economia mundial, 
pois é capaz de substituir, com vantagens, combustíveis 
fósseis em setores de uso intensivo, como siderurgia, 
transporte e cimento. 

“The energy transition is a 
great opportunity to 
develop new industries 
and drive technological 
innovation in Brazil”
In an exclusive interview with Britcham, Mines and Energy 
minister Bento Albuquerque outlines targets and initiatives 
for the next several years as the Ministry makes headway 
on green hydrogen and new mining and oil and gas in‐
dustry investment policies 

British Chamber of Commerce and Industry in Brazil 
(Britcham) events organised by its Sector Committees 
frequently discuss Brazil and the United Kingdom’s efforts 
to develop business opportunities and drive innovation 
in mining, energy and oil and gas. Working alongside 
the British Embassy in Brazil, priority issues and urgent 
cross‐sector matters lead to meetings with CEOs from 
member companies and Brazilian government officials, 
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which are supplemented by the high‐quality, in‐house 
debates organised by each Committee. 

However, alongside these private sector discussions, 
we also need to promote new public policies that increase 
the flow of goods and services between Brazil and the 
UK, particularly in industries where Brazil has significant 
potential. Areas we have identified for improvement in‐
clude, for instance, new legal and financial initiatives to 
increase investment in the mining sector, support for op‐
portunities in Brazil to develop green hydrogen and efforts 
to facilitate compliance with carbon emission reduction 
targets, all of which are aligned with British policies to 
support bilateral trade and the Brazil‐UK relationship. 

In an exclusive interview with Britcham, Mines and 
Energy minister Bento Albuquerque explains the Brazilian 
government’s guidelines for the industries falling under 
the Ministry’s remit and speaks out in favor of new legis‐
lation that could offer businesses greater legal security 
and drive innovative use of renewable energy sources, 
while also supporting Brazil’s commitment to its environ‐
mental and sustainability agenda. 

Britcham ‐ How has the pandemic affected the Energy 
sector and how does the Ministry believe it has impacted 
international markets? 

Bento Albuquerque ‐ The Covid‐19 pandemic was a 
major test of the global energy industry’s resilience and 
has resulted in a number of very costly responses. Here 
in Brazil, we have been taking important steps to guaran‐
tee normal operation of the electricity, oil, gas, biofuel 
and mining industries since the pandemic began. 

The MME has made energy security, sustainability and 
structural policies a priority. We are focused on contract 
performance, regulatory stability, engaging with society 
and protecting public interests. This involves monitoring 
market behaviour and we have taken steps to mitigate 
the pandemic’s effects on Brazil’s energy sector. 

As the end of the pandemic approaches, we expect 
market confidence to increase and the market, alongside 
domestic demand, should make a strong recovery. Brazil’s 
mining and energy industry has a solid base; the industry 
is also modernizing, which will make it even more robust. 
Brazil’s economy has already returned to growth and in‐
vestment in electrical energy, mining, oil, gas and biofuels 
is increasing on a daily basis. Our markets are becoming 
increasingly mature and diversified, providing a broad 
range of possibilities and guaranteed returns. 

Britcham ‐ The energy transition is one of the items 
currently on the industry’s agenda. This is an issue that 
has spurred action from government and private sector 
entities both here and internationally. What are the Brazil‐
ian government’s next steps? 

Bento Albuquerque ‐ The energy transition is the 
biggest issue on the international energy agenda and 
Brazil has several significant competitive advantages. 
While many countries are still trying to make headway in 
the energy transition to a low carbon economy, Brazil 
started along this path a long time ago. We have been 
encouraging construction of hydroelectric power plants 
since the beginning of the last century; we have been 
producing ethanol to replace gasoline in vehicles since 
the 1970s; and we are using sugarcane biomass to produce 
electrical energy. More recently, Brazil has reported mas‐
sive growth in wind and solar electricity generation. 

As a result of these pioneering efforts, Brazil now has 
one of the cleanest and most renewable energy matrices 

of any major global economy. More than 48% of our en‐
ergy and almost 85% of our electricity come from renew‐
able sources. 

The energy transition is a great opportunity to develop 
new industries, drive technological innovation and create 
high‐quality jobs in Brazil. Given the diversity of our energy 
supplies, its enormous and unexplored potential and a 
large and growing consumer market, Brazil is an attractive 
destination for foreign investment. 

The Mines and Energy Ministry has taken a number 
of steps to achieve our global decarbonization targets 
and support the global energy transition. Examples in‐
clude: holding energy auctions to expand the volume 
of energy from renewable sources; including new energy 
production technologies in these auctions, examples of 
which are biogas and energy recovery from urban solid 
waste; publishing the National Hydrogen Program, 
whose guidelines were released in 2021 allowing Brazil 
to play a significant role in hydrogen use and production; 
setting up a new framework for offshore energy in Brazil, 
which will spur development of offshore wind projects 
to generate electrical energy. 

We are also implementing public policies to decar‐
bonize the transport system, such as: RenovaBio, a pro‐
gram that sets fuel emissions reduction targets, and 
biofuel certification (ethanol, biodiesel, biomethane, 
biokerosene and second generation biofuels); and the 
Fuel of the Future Program, which will increase use of 
sustainable and low carbon intensity fuels, as well as the 
application of Brazilian vehicle biofuel technologies.  

Britcham ‐ A number of targets were defined and agree‐
ments were reached at the United Nations Climate Change 
Conference (COP26) held in the UK last year to accelerate 
the energy transition. What is your assessment of Brazil’s 
performance during COP26 and these agreements? 

Bento Albuquerque ‐ Brazil played a major role at the 
26th United Nations Climate Change Conference (COP26). 
It provided significant support for the negotiations and 
demonstrated it is already on the path to a clean energy 
transition, particularly in the power sector. 

In Glasgow, we discussed voluntary cooperation mech‐
anisms and the carbon market. We also looked at ways of 
ensuring the world achieves zero emissions by 2050. 

To support this, Brazil presented a more ambitious 
commitment to its Nationally Determined Contributions 
(NDCs) with a 50% carbon emission reduction target com‐
pared with its 2005 emissions. It maintained its commit‐
ment to a 37% emissions reduction by 2025. 

In addition to increasing its NDC ambitions, Brazil pre‐
sented a number of guidelines on achieving climate neu‐
trality. One of the biggest steps was the commitment to 
ensure renewable energy represents 45% to 50% of overall 
energy output by 2030. 

Brazil also joined the global commitment on methane, 
an initiative involving more than 100 countries to achieve 
a 30% methane emissions reduction by 2030, compared 
with 2020 levels. 

In light of these commitments, the energy plan in the 
2030 10 Year Plan (2031 PED) and National Energy Plan 
(2050 PNE) includes steps to put the industry on a path 
towards a low carbon economy and increase resilience 
against the effects of climate change. Brazil will continue 
to have one of the cleanest energy mixes in the world 
over the next 10 years. This will help us move towards 
fulfilling our NDC. 
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Britcham ‐ Decree 10,946/2022, which was published 
on January 25, sets out the requirements for assigning 
use of public goods in offshore areas to generate electrical 
energy. What were the most important of the initial 
guidelines for offshore energy generation? How do you 
see this market expanding here in the future? 

Bento Albuquerque ‐ The main guidelines in Decree 
10,946/2022 refer to the procedures and mechanisms 
used to assign areas for offshore energy generation.  

The guidelines regulate the use of natural resources 
to generate electrical energy by offshore projects in fed‐
erally owned onshore waters, in territorial waters, in the 
exclusive economic zone and on the continental platform. 
They provide a template for agreements with parties in‐
terested in studying generation potential with a view to 
building offshore power stations.  

The Decree also regulates how applications should be 
filed, which institutions interested parties need to ap‐
proach and the procedures required to obtain approval 
from the institutions involved. It also includes Independent 
Assignment or Planned Assignment procedures, the auc‐
tion process, the minimum requirements for obtaining an 
energy generation permit and transitory rules to help in‐
terested parties adapt to the Decree.  

Given the number of environmental licensing appli‐
cations filed with IBAMA, which currently represent 
more than 80 GW of capacity, we believe offshore          
energy generation, particularly from wind, has a lot of 
room to grow in Brazil.  

Highlighting the success of onshore wind energy in 
Brazil, we already have more than 600 power stations 
and an installed capacity of 20 GW. It is our view the de‐
cree will lead to further progress as we move forward. 
This will include improved studies for offshore wind po‐
tential and a more stable legal and regulatory environment 
that will stimulate investment and competition. We be‐
lieve it is possible to serve Brazil’s energy requirements 
at ever lower prices. 

Britcham ‐ What are the priorities on the Ministry of 
Mines and Energy’s agenda for 2022? 

Bento Albuquerque ‐ The MME’s priorities for the sec‐
tors it is responsible for are: 

In the electrical energy sector, eight auctions are sched‐
uled for 2022, with the (June) transmission auction the 
biggest in the past five years; 13 lots; 4.5 thousand km; 
more than R$ 9.5 billion in investment; and more than 22 
jobs created.   

The MME will also start work on the large transmission 
line electrically connecting Manus and Boa Vista and will 
be working to consolidate Eletrobras’ capitalization. The 
National Congress is also expected to approve legislation 
for Modernisation of the Electrical Sector, which will 
create a more open market, end subsidies and extend 
generation concessions.  

The MME will also continue the initiatives it began in 
2020 to protect hydroelectric reservoirs and strengthen 
the electrical sector.  

In the oil, natural gas and biofuel sector, we will con‐
tinue the Petrobras refining disinvestment process and 
consolidation of its Gaspetro stock sale. We will also 
have a new biodiesel model for sales between producers 
and distributors.  

The MME is also making headway on other issues such 
as studies for the Fuel of the Future Program, hydrogen 
regulation, the process of obtaining environmental licenses 

for prospecting on the equatorial margin and the perma‐
nent offering of shared production and concession areas.  

In the mining sector, we plant to release of the 2050 
National Mining Plan and creation of the National Mining 
Board. We will also be continuing the auctions organised 
by the National Mining Agency (ANM) and Brazilian Geo‐
logical Service (CPRM), especially the kaolin (world class 
deposit) project. Kaolin has potential for use in the paper, 
paints and polymer (pulp) markets. This is expected to 
attract more than R$ 2 billion in investment.  

We will also be implementing a mining sector financing 
policy, offering minerals directly to banks to obtain financ‐
ing. This will support mineral research and the process of 
obtaining a license for Santa Quitéria, which will receive 
more than R$ 2 billion in investment, making Brazil self‐
sufficient in uranium concentrate.   

Britcham ‐ Recent Britcham events have addressed the 
many market variables affecting hydrogen. What is your 
view of the opportunities for investing in hydrogen here? 

Bento Albuquerque ‐ Hydrogen is viewed as a promis‐
ing solution for the global energy transition and given our 
abundant energy resources, Brazil is well‐placed to be a 
major player in hydrogen. 

Guidelines for the National Hydrogen Program were 
published in July 2022, setting out a framework for pro‐
ducing and using hydrogen in Brazil. In order to create a 
broad market and reduce costs, we are supporting all the 
different options for hydrogen production and its versa‐
tility as a source of energy in all its various colors.  

Based on the research and development already un‐
derway in Brazil, as well as our existing market, the goal 
is to dominate the complete technology cycle for hydro‐
gen, develop technological, industrial and infrastructure 
capabilities and create high‐quality jobs. 

The MME will also be launching a hydrogen project 
platform this year. The idea is to create a Brazilian hydro‐
gen database of existing data, projects under development 
and information on hydrogen production and demand 
potential, international cooperation, the market and 
Brazil’s regulatory framework.  

We have also been working on increasing international 
cooperation to include or expand support for hydrogen 
development in Brazil, particularly for green hydrogen. 
We believe green hydrogen will play a very important role 
in the process of decarbonizing the global economy be‐
cause it can advantageously replace fossil fuels in sectors 
that use them intensively, such as steelmaking, trans‐
portation and cement. 

Entrevista Exclusiva / 
Exclusive Interview

Foto: Divulgação/MME
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Celebração 105 anos / 
105 years Celebration

pela atuação do governo britânico no Brasil e, pessoal‐
mente, de homenagem ao embaixador, que promoveu, 
sobretudo nos últimos dois anos, ações prioritárias em 
prol do desenvolvimento humano, atenção à pauta am‐
biental e sustentável, adoção de medidas para estreitar a 
relação comercial e a liberdade econômica com empresas 

e governos estaduais e federal brasilei‐
ros. 

Em seguida, o evento híbrido trans‐ 
cendeu limitações territoriais e possi‐
bilitou a participação ao vivo do ho‐
menageado à Personalidade do Ano 
Britcham 2021, o presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional (CPI), Andrew 
Parsons, que se conectou virtualmente 
com todo o público. Ao anunciar o pre‐
miado, a presidente da Britcham en‐   
fatizou a superação dos desafios na     
organização dos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio, contando com a participação de 
mais de 4 mil atletas, dentro do cenário 
da pandemia, e sendo o responsável 
por garantir que as delegações dos 131 
países chegassem e saíssem de Tóquio 
em segurança, ao mesmo tempo em 
que colocavam em prática 100% do seu 
potencial como atletas de alto rendi‐
mento. 

Descendente de escoceses e nas‐
cido no Rio de Janeiro, Andrew Parsons 
deu início ao seu discurso reforçando a 

importância do pilar da representatividade para o CPI e, 
assim, parabenizando a presidente da Britcham por ser a 
primeira mulher a ocupar este cargo nos 105 anos da Ins‐
tituição. “Eu divido este prêmio com todos os atletas pa‐
ralímpicos do mundo. Realmente, foi um desafio realizar 
os Jogos Paralímpicos de Tóquio, uma edição que foi 
adiada pela primeira vez na história. São milhares de pro‐
fissionais, empresas, fornecedores, bilhões de dólares em 
direitos de transmissões e patrocínios envolvidos, e ainda 
conseguir realizar os Jogos um ano depois, em um período 
em que a vacina não existia e a humanidade ainda estava 
aprendendo sobre o comportamento do vírus, foi uma 
conquista enorme”, afirmou. 

Para reforçar a importância da realização dos Jogos na‐
quele ano, apesar das adversidades, Parsons lembrou que 
15% das pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência 
e os atletas paralímpicos, além de representarem 1.2 bi‐
lhão de cidadãos em um evento com transmissão global, 
chegaram à marca de 69 recordes mundiais quebrados em 
Tóquio. “Os atletas tinham que continuar treinando o mí‐
nimo possível antes de conseguirem voltar para os centros 

Evento de celebração dos 105 anos da 
Britcham Brasil reúne executivos e 
autoridades

Na noite do dia 15 de dezembro de 2021, a comemo‐
ração dos 105 anos de atuação da Câmara Britânica de 
Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) foi realizada em 
evento híbrido, com parte dos convidados presentes no 
Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo (SP), seguindo 
todos os protocolos de segurança e saúde. Os discursos 
celebraram a Britcham como uma en‐
tidade promotora de agendas e deba‐
tes nos campos econômico, social e 
ambiental na defesa dos interesses     
bilaterais entre o Brasil e o Reino 
Unido. A cerimônia, que contou com a 
participação de executivos de empre‐
sas associadas, parceiros, membros  
do Conselho de Administração e dos 
Comitês Setoriais, equipe executiva   
interna e  outros stakeholders, ainda  
premiou o presidente do Comitê        
Paralímpico Internacional (CPI), Andrew 
Parsons, como Personalidade do Ano 
Britcham em 2021.  

Após os agradecimentos iniciais a 
todos os presentes por parte da pre‐
sidente da Britcham Brasil, Ana Paula 
Vitelli, o cônsul‐geral britânico em São 
Paulo, Jonathan Knott, deu início aos 
discursos de celebração e reforçou que 
os laços comerciais entre Brasil e Reino 
Unido, que atualmente representam 
em torno de R$ 41,9 bi, podem ser po‐
tencializados a partir de um acordo    
de livre comércio entre os países. Segundo Knott, a nego‐
ciação tem um potencial impulsionador para futuras     
parcerias comerciais e, sobretudo, para a atração de in‐
vestimentos. “Temos o objetivo de assinar o acordo de 
livre comércio tendo como base a forma como é feito 
entre a União Europeia e o Mercosul, porém, sendo mais 
ambiciosos e comprometidos em temas específicos”, 
adiantou. 

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, 
CMG, por sua vez, destacou uma maior proximidade entre 
as autoridades das duas nações, que pôde ser evidenciada 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mu‐
danças Climáticas (COP26), realizada em solo britânico. “A 
contribuição do Brasil na COP26 foi memorável. As discus‐
sões em alto nível em temas de relevância como o mer‐
cado internacional de carbono, por exemplo, mostram o 
engajamento do País. Como anfitriões desse evento glo‐
bal, ver todo esse empenho do Brasil foi muito importante 
para as relações Brasil e Reino Unido”, frisou.  

No ato de conclusão das falas iniciais, a presidente da 
Câmara Britânica entregou uma placa de agradecimento 

A Câmara Britânica organizou evento híbrido e homenageou o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI), 
Andrew Parsons, como Personalidade do Ano Britcham em 2021

“A contribuição do Brasil 
na COP26 foi memorável. 

As discussões em alto nível 
em temas de relevância 

como o mercado 
internacional de carbono, 
por exemplo, mostram o 

engajamento do País. Como 
anfitriões desse evento 
global, ver todo esse 

empenho do Brasil foi 
muito importante para as 
relações Brasil e Reino 
Unido”, afirmou Peter 

Wilson, CMG, embaixador 
do Reino Unido no Brasil.

Foto: Newton Santos/Divulgação Britcham
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de treinamento, mas também precisávamos manter e or‐
ganizar os Jogos evoluindo nas medidas de proteção à 
Covid‐19. Entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foram 
feitos mais de 1 milhão de testes, com apenas 350 positi‐
vos, prova de que os protocolos desenvolvidos para pro‐
teger os atletas e demais profissionais foram muito 
bem‐sucedidos”, comemorou. 

Na conclusão, o presidente do CPI agradeceu, como‐
vido, a homenagem. “Eu acho que celebrar 105 anos de 
história como a Britcham Brasil faz hoje à noite e desen‐
volvendo um papel fundamental nas relações comerciais 
entre Brasil e Reino Unido mostra, também, resiliência. 
Resiliência esta que os atletas paralímpicos mostraram 
também em Tóquio. Muito obrigada, mais uma vez”. A 
placa de Personalidade do Ano Britcham 2021 também foi 
exibida e selou o reconhecimento da Câmara Britânica 
junto ao trabalho realizado pelo Comitê Paralímpico        
Internacional, sob a liderança de Andrew Parsons. 

Dando continuidade ao evento, o discurso de come‐
moração dos 105 anos da Britcham Brasil foi proferido 
pela presidente da Câmara Britânica, Ana Paula Vitelli. 
Com destaque para os trabalhos realizados ao longo de 
mais de um século de história, Vitelli também celebrou os 
avanços conquistados nos anos de 2020 e 2021, período 
em que ela esteve à frente como a primeira mulher a pre‐
sidir a Instituição. “Entre os desafios dos últimos dois 
anos, posso destacar a exigência de se elevar o fator hu‐
mano dentro e fora do mercado de trabalho, a necessi‐
dade de se adaptar os tradicionais e grandes eventos da 
Britcham para o ambiente online, a mudança de olhar em 
pautas que antes eram consideradas secundárias e se tor‐
naram prioritárias, como o desenvolvimento sustentável.” 

Na oportunidade, a presidente da Britcham disse 
que, além de ser motivo de muito orgulho, as mudanças 
implementadas ao longo dos anos podem ser traduzidas 
em números expressivos. “Foram 78 eventos em 2021, o 
dobro em relação ao ano anterior, atingindo uma audiên‐
cia total de mais de quatro mil telespectadores ao vivo 
neste ano”, lembrou. Dentre as ações promovidas pela Câ‐
mara no período, ela pontuou que as discussões foram 
desenvolvidas em âmbito setorial, transversal, nacional, 
estadual e internacional, e trataram de temas como com‐
pliance, meio ambiente e sustentabilidade, movimenta‐
ções legislativas nos cenários de óleo e gás, debates 
econômicos, transição energética, desenvolvimento tec‐
nológico, entre outras áreas. 

Vitelli também agradeceu e parabenizou pelo trabalho 
desenvolvido por setores implementados apenas nos úl‐
timos dois anos na Câmara, como a Comissão Consultiva 
de Advocacy (CCA), os presidentes e vice‐presidentes dos 
12 Comitês Setoriais, a equipe executiva interna, além da 
parceria, ainda mais forte, com o corpo diplomático bri‐
tânico no Brasil. “Nesse sentido, um maior estreitamento 
do tradicional relacionamento da Britcham com o governo 
britânico no Brasil também tem nos deixado orgulhosos 
e ansiosos para o que ainda pode ser desenvolvido de 
forma conjunta”, disse. 

A presidente da Britcham encerrou o seu discurso 
reforçando a importância das relações firmadas nos últi‐
mos meses e as atividades que foram promovidas ainda 
em 2021, mas visualizando as oportunidades e desafios 
para o setor privado em 2022. “Os debates nos grupos de 
trabalho têm incluído aspectos humanos e práticos do 
mercado de trabalho híbrido; automação e novas compe‐
tências mercadológicas; importação e exportação de bens 

e serviços; relacionamento com Câmaras Britânicas em 
outros países estratégicos; ESG no cenário econômico; in‐
teligência artificial e a realidade do 5G no Brasil; aspectos 
de financiamento em infraestrutura, entre outras pautas 
indispensáveis para o desenvolvimento econômico e sus‐
tentável do País e fortalecimento da relação Reino Unido 
e Brasil”, concluiu. 

Como um dos patrocinadores exclusivos setoriais do 
evento, o diretor de Assuntos Corporativos da Anglo  
American no Brasil, Ivan Simões, parabenizou a Britcham 
pelos 105 anos de existência e destacou a importância de 
se desenvolver cenários para uma transição energética 
mais cautelosa. Nesse sentido, ele reforçou agendas in‐
dispensáveis que devem ser estimuladas na atuação de 
grandes empresas no setor nacional de mineração sendo 
social, ambiental e economicamente sustentável. “Esta‐
mos implementando cada vez mais o nosso plano de mi‐
neração sustentável, com todos os pilares ESG e em busca 
de um desenvolvimento regional colaborativo para pre‐
parar as comunidades para o pós‐mineração”, ressaltou. 

O presidente da Shell no Brasil, André Araújo, também 
na posição de patrocinador exclusivo setorial, destacou 
dois assuntos amplamente discutidos em webinars da 
Britcham ao longo de 2021, a reforma tributária e as ques‐
tões ambientais. “Temos certeza de que os setores indus‐
trial, empresarial e comercial precisam estar bastante 
atentos aos movimentos que possam surgir em 2022. Para 
isso, temos que ser firmes frente à instabilidade de inves‐
timentos e esse é um dos papéis da Britcham”, disse. “A 
Shell está no Brasil há 108 anos e temos muito interesse 
em fazer parte da transição energética através de projetos 
renováveis e diversos outros que teremos pela frente. 
Mas precisamos insistir que as condições de investimen‐
tos no Brasil continuem atrativas e com regras estáveis”, 
completou Araújo. 

O evento de 105 anos da Câmara Britânica no Brasil 
teve como patrocínio exclusivo setorial, Anglo American, 
IOB e Shell; patrocínio master, AstraZeneca e Machado 
Meyer Advogados; co‐patrocínio, Castro Barros Advogados, 
Control Risks, Mattos Filho Advogados, Schroders e St. 
Paul’s School; e o apoio da Cultura Inglesa. O vídeo com a 
íntegra do evento está disponível no canal da Britcham no 
YouTube. 

Ivan Simões, diretor de Assuntos Corporativos da Anglo American, 
defendeu o desenvolvimento de cenários para uma transição 

energética mais cautelosa

Foto: Newton Santos/Divulgação Britcham



125

Celebração 105 anos / 
105 years Celebration

tal and sustainability agenda and implement measures 
to build closer commercial ties with Brazilian companies 
and federal and state governments, especially in the past 
two years. 

The hybrid event then went global, going live and 
online to Andrew Parsons, president of the International 
Paralympic Committee, who was named 2021 Personality 

of the Year. During her announcement, 
the Britcham president emphasised the 
challenges of organising the Tokyo    
Paralympic Games, which hosted more 
than 4000 athletes in the middle of a 
pandemic and ensured delegations 
from all 131 countries could arrive in 
and leave Tokyo safely while allowing 
high performance athletes to express 
their full potential. 

Andrew Parsons, who has Scottish 
parents and was born in Rio de Janeiro, 
began his speech highlighting the       
importance of representativity for the 
IPC and congratulated the Britcham 
President on being the first woman 
elected president in the Chamber’s 105 
year history. “I would like to share this 
award with every Paralympic athlete in 
the world. It was very challenging to 
organise the Tokyo Paralympic Games, 
which were the first to ever be post‐
poned. There are thousands of staff, 
companies and suppliers and billions 
of dollars in transmission rights and 

sponsorship involved; it was an enormous achievement 
to organise the Games a year later, when there were 
still no vaccines and humanity was still learning how the 
virus behaved”, he said. 

While describing the importance of holding the 
Games that year despite these adversities, Parsons noted 
that 15% of the world’s population have some sort of 
disability and the Tokyo Paralympic athletes were not 
just representing 1.2 billion citizens at a globally trans‐
mitted event, they even broke 69 world records. “The 
athletes had to continue training as little as possible be‐
fore they were able to return to their training centers, 
but we also needed to organize the Games as Covid‐19 
protective measures were evolving. More than 1 million 
tests were carried out during the Olympic and Paralympic 
Games, resulting in just 350 positive results, which 
proves the success of the protocols developed to protect 
athletes and other workers”, he explained. 

The IPC President then concluded his speech express‐
ing his thanks for the award. “I believe celebrating 105 

Britcham Brasil’s 105th anniversary 
event hosts executives and 
government officials 

A hybrid event was held on 15th December 2021 to 
celebrate the British Chamber of Commerce and Industry 
in Brazil's (Britcham) 105th anniversary. Some of the 
guests attended the event at the Brazilian British Centre 
in São Paulo (SP), following the appropriate health and 
safety protocols to appropriate health and safety proto‐
cols. The speeches celebrated Britcham’s support for the 
economic, social and environmental 
agendas and debates promoting bila‐
teral interests between Brazil and the 
United Kingdom. The ceremony was 
attended by executives from member 
companies, partners, members of the 
Administrative Council and Sector 
Committees, Britcham’s executive 
team and other stakeholders. Andrew 
Parsons, president of the International 
Paralympic Committee, received the 
2021 Britcham Personality of the Year 
award.  

Britcham Brasil’s President Ana 
Paula Vitelli thanked everyone for the 
participation and Jonathan Knott, 
British consul general in São Paulo, 
started the speeches highlighting that 
the commercial ties between Brazil 
and the United Kingdom, which are 
currently worth approximately R$ 41.9 
billion, could grow more if the two 
countries come to a free‐trade agree‐
ment. Knott said the negotiations 
have the potential to drive future 
commercial partnerships and, more importantly, attract 
investment. “Our objective is to sign a free‐trade agree‐
ment based on the template between the European 
Union and Mercosur, but we want it to be more ambi‐
tious and to focus on specific issues”, he said. 

Peter Wilson, CMG, the UK’s ambassador in Brazil, 
noted the increasing proximity between the two countries’ 
governments seen during the United Nations Climate 
Change Conference (COP26) in Glasgow. “Brazil’s contri‐
bution at COP26 was memorable. High‐level discussions 
on significant issues like the international carbon market 
were just one instance of Brazil’s engagement. As hosts 
for this global event, it was very important for the rela‐
tionship between Brazil and the United Kingdom to see 
Brazil making such an effort”, he said.  

Concluding the opening speeches, the British Cham‐
ber president delivered a plaque thanking the British 
government for its efforts in Brazil and personally praised 
the ambassador for his focused on priority initiatives to 
support human development, focus on the environmen‐

The British Chamber organised a hybrid event and honored Andrew Parsons, president of the International Paralympic 
Committee (IPC) as 2021 Britcham Personality of the Year

“Brazil’s contribution at 
COP26 was memorable. 

High-level discussions on 
significant issues like the 

international carbon market 
were just one instance of 
Brazil’s engagement. As 

hosts for this global event, it 
was very important for the 
relationship between Brazil 
and the United Kingdom to 
see Brazil making such an 
effort”, said Peter Wilson, 
CMG, the UK ambassador 

in Brazil.
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years of history, as Britcham Brasil is tonight, and the 
Chamber’s critical role in the commercial relationships 
between Brazil and the United Kingdom, also show resi‐
lience. This is the type of resilience the Paralympic athletes 
have also shown in Tokyo. Once again, thank you very 
much”. The 2021 Britcham Personality of the Year   
plaque was displayed, underlining the British Chamber’s 
recognition for the work the International Paralympic 
Committee has done under Andrew Parsons’ leadership. 

The event continued as British Chamber president 
Ana Paula Vitelli gave a speech celebrating Britcham 
Brasil’s 105th anniversary. Highlighting some of the 
work done over the past century and more, Vitelli also 
commemorated the Chamber’s achievements in 2020 
and 2021 during her tenure as Britcham’s first woman 
president. “Some of the most important challenges 
from the past two years were to elevate the human 
factor in work and in life, adapt Britcham's large and 
traditional events as we migrated to an online envi‐
ronment and change our approach to what were pre‐
viously secondary but are now priority issues, such as 
sustainable development”. 

The Britcham president said she 
was proud of the changes that had 
taken place during this period and 
some tremendous results had been 
achieved. “There were 78 events in 
2021, double the number from 2020, 
reaching a total audience of more than 
four thousand people watching live this 
year”, she said. The Chamber organised 
various initiatives and the president 
highlighted the sector, transversal, na‐
tional, state and international discus‐
sions held dealing to debate such as 
compliance, the environment and sus‐
tainability, oil and gas legislation, the 
economy, the energy transition, tech‐
nological development and others. 

Vitelli also thanked the initiatives 
of sectors created in the past two     

years, such as the Advocacy Advisory Committee (AAC), 
the presidents and vice presidents of the 12 Sector    
Committees and the executive team for their work, as 
well as the British diplomatic corps in Brazil for an ever 
stronger partnership. “We are also proud of the fact we 
have further consolidated our long‐standing relationship 
with the British government in Brazil and look forward 
to what we can build together”, she said. 

The Britcham president ended her speech highlight‐
ing the importance of the relationships created over the 
past several months and the 2021 activities; she also 
looked ahead to the challenges and opportunities the 
private sector is likely to face in 2022. “Working group 
debates have included human aspects and hybrid work‐
ing practices; automation and new market competencies; 
goods and service imports and exports; the relationship 
with British Chambers in other strategic countries; ESG 
and the economic landscape; artificial intelligence and 
5G in Brazil; Aspects of infrastructure financing and other 
issues that are critical for Brazil to achieve sustainable 
economic development and to strengthen the relation‐
ship between Brazil and the UK”, she concluded. 

Ivan Simoes, Corporate Affairs di‐
rector at Anglo American, one of the 
exclusive sector sponsors of the event, 
congratulated Britcham on its 105th an‐
niversary and spoke about the impor‐
tance of developing scenarios for a 
more careful energy transition. He said 
major mining companies operating in 
Brazil need to encourage social, envi‐
ronmental and economically sustain‐
able agendas in their businesses. “We 
continue to implement our sustainable 
mining plan which includes all of the 
ESG pillars and we are looking to de‐
velop regional collaborations to pre‐
pare communities for the post mining 
scenario”, he said. 

André Araújo, president of Shell in 
Brazil and another exclusive sector 

sponsor, highlighted two of the issues widely discussed 
during Britcham's 2021 webinars, tax reform and the 
environment. “We are convinced the industrial, business 
and commercial sectors need to play close attention to 
the market in 2022. We need to be firm in the face of 
investment instability and this is one of the roles 
Britcham plays”, he said. “Shell has been in Brazil for 
108 years and we are very interested in being a part of 
an energy transition through our renewables projects 
and other initiatives. However, we need to ensure that 
conditions for investing in Brazil remain attractive and 
the rules remain stable”, he concluded. 

The British Chamber in Brazil’s 105th anniversary ex‐
clusive sector sponsors were Anglo American, IOB and 
Shell; AstraZeneca and Machado Meyer Advogados   
were master sponsors; Castro Barros Advogados, Control   
Risks, Mattos Filho Advogados, Schroders and St. Paul’s 
School were co‐sponsors; with support from Cultura      
Inglesa. A video of the entire event is available on the 
Britcham YouTube channel. 

“We are convinced the 
industrial, business and 

commercial sectors need to 
play close attention to the 
market in 2022. We need  
to be firm in the face of 

investment instability and 
this is one of the roles 
Britcham plays”, said 

André Araújo, president   
of Shell Brazil.

Foto: Newton Santos/Divulgação Britcham

André Araújo, President of Shell in Brazil, highlighted the  
Tax Reform and environmental issues as priority agendas
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• Bruno Marcondes (KPMG), 
vice‐presidente da Britcham Rio de Janeiro /  

vice president of Britcham Rio de Janeiro; 
• Clarisse Rocha (EIC); 

• Flavio Rodrigues (Shell).

• Flavio Dayrell (EY); 
• José Diaz (Demarest Advogados), 

membro do Conselho de Administração da Britcham / 
member of the Britcham Administrative Council; 

• Paulo Dantas (Castro Barros Advogados), 
vice‐presidente do Comitê de Infraestrutura da Britcham / 

vice president of the Britcham Infrastructure Committee; 
• Carlos Peixoto (associado individual / individual member), 

presidente do Comitê de Óleo & Gás da Britcham /  
president of the Britcham Oil & Gas Committee; 

• Sérgio Clark (associado individual / individual member), 
membro do Conselho de Administração da Britcham / 

member of the Britcham Administrative Council.

• Thomas Nemes (Anglo American), 
presidente do Comitê de Mineração da Britcham /  

president of the Britcham Mining Committee; 
• Ivan Simões (Anglo American).

• Ana Paula Vitelli, 
presidente da Britcham Brasil /  

president of Britcham Brasil; 
• Luiz Castilho (GSK); 
• André Vivan (GSK).

Foto: Newton Santos/Divulgação Britcham
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• Jacqueline Nakamura (Consulado Britânico em São Paulo); 
• Rogério Freire (BT).

• Aloísio Andrade (associado individual / individual member); 
• Ana Paula Vitelli,  
presidente da Britcham Brasil /  
president of Britcham Brasil.

• Ana Paula Vitelli,  
presidente da Britcham Brasil /  
president of Britcham Brasil; 
• Vera Innes,  
presidente da Câmara Brasileira de Comércio na Grã‐Bretanha /  
president of the Brazilian Chamber of Commerce for Great Britain.
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• Peter Wilson, CMG, 
embaixador do Reino Unido no Brasil /  

United Kingdom’s ambassador in Brazil; 
• Ana Paula Vitelli, 

presidente da Britcham Brasil / 
president of Britcham Brasil; 

• Jonathan Knott, 
cônsul‐geral britânico em São Paulo e comissário de comércio 

de Sua Majestade britânica para a América Latina e Caribe /  
British consul general in São Paulo and Her Majesty's British 

trade commissioner for Latin America and the Caribbean.

• Ana Paula Vitelli, 
presidente Britcham Brasil / 
president of Britcham Brasil. 

 
Equipe executiva da Britcham /  

Britcham executive team: 
Clara Sasse, Letícia Costa, Maira Munhões e Fabrício Soares. 

• Fabrício Soares, 
gerente executivo nacional da Britcham Brasil /  
national executive manager of Britcham Brasil; 

• Jorge Carneiro, OBE (IOB),  
membro do Conselho de Administração da Britcham /  

member of Britcham’s Administrative Council.
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• Jorge Carneiro, OBE (IOB), 
membro do Conselho de Administração da Britcham / 
member of Britcham’s Administrative Council; 
• Ana Paula Vitelli,  
presidente da Britcham Brasil /  
president of Britcham Brasil.

• Samuel Lloyd (Urbia Parques); 
• Martin Whalley,  
diretor executivo de comércio do DIT 
do governo britânico no Brasil /  
executive director for trade and investment  
of the British Government in Brazil.

• Denise Maranhão (Shell); 
• Mariana Pedreira (Quatro Soluções para Prevenção e 
Sustentabilidade).

• Jonathan Knott,  
cônsul‐geral britânico em São Paulo e  
comissário de comércio de Sua Majestade britânica  
para a América Latina e Caribe /  
British consul general in São Paulo and  
Her Majesty's british trade commissioner  
for Latin America and the Caribbean; 
• Jamille Guedes (Pernod Ricard); 
• Mariana Pimentel (Pernod Ricard).

Foto: Newton Santos/Divulgação Britcham
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A AB Brasil é uma empresa pertencente ao Grupo Inglês ABF 
(Associated British Foods plc), uma das maiores empresas 

de alimentos do mundo, com fábricas em 52 países. 
 

No Brasil, a empresa opera com ingredientes de 
panificação, confeitaria e industrialização com as 

marcas Fleischmann, Fleischeggs, Mauri, Sohovos e Gran 
Finale na Divisão AB Mauri; bebidas e snacks com as 

marcas Ovomaltine e Twinings na Divisão TwO LATAM, 
e com granolas na Divisão Jordans. 

AB Brasil 
www.abbrasil.com.br

Novos associados da Britcham Brasil 
Britcham Brasil new members 

A Açu Petróleo é uma empresa dedicada a oferecer 
infraestrutura e soluções de logística para movimentar 

energia de forma segura, eficiente, limpa e sustentável. A 
empresa opera desde 2016 o terminal de petróleo (T‐OIL) 
do Porto do Açu. Possui a única infraestrutura privada do 

Brasil com capacidade para receber navios da classe VLCC 
(Very Large Crude Carrier – com capacidade de carga de 

até 2 milhões de barris). 
 

A empresa está estrategicamente localizada no Norte do 
estado do Rio de Janeiro, ao lado da Bacia de Campos, e 

nosso plano de expansão inclui a oferta de serviços de 
armazenagem, tratamento e mistura de petróleo. A licença 
da Açu Petróleo permite a movimentação de 1,2 milhão de 

barris por dia e a profundidade do terminal é de 25 metros.

Açu Petróleo 
www.acupetroleo.com.br

AB Brasil is a company that is part of the English Group ‐ 
ABF (Associated British Foods plc), one of the largest food 
companies in the world, with factories in 52 countries. 
 
In Brazil, the company operates with bakery, 
confectionery and industrialization ingredients under the 
brands Fleischmann, Fleischeggs, Mauri, Sohovos and 
Gran Finale in the AB Mauri Division; drinks and snacks 
under the Ovomaltine and Twinings brands in the TwO 
LATAM Division and with granola in the Jordans Division.

Açu Petróleo is a company dedicated to providing safe, 
efficient, clean and sustainable energy movement 
infrastructure and services. Since 2016 the company 
has operated the oil terminal (TOIL) of the Port of Açu. 
The company has the only private infrastructure in 
Brazil capable of receiving Very Large Crude Carrier 
(VLCC) class ships – with a cargo capacity of up to 2 
million barrels. 
 
The company is strategically located in the Northern 
region of the state of Rio de Janeiro, next to the Campos 
Basin, and its expansion plan includes offering oil 
storage, treatment and blending services. Its license 
allows the movement of 1.2 million barrels per day and 
the depth of the terminal is 25 meters.
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Anglo American is a leading global mining 
company and its products are the essential 
ingredients in almost every aspect of modern 
life. The company’s portfolio of world‐class 
competitive operations, development projects 
and undeveloped resources, provides many of 
the metals and minerals that enable a cleaner, 
greener, more sustainable world and that meet 
the fast growing consumer‐driven demands of 
developed and maturing economies. With its 
people at the heart of its business, the 
company uses innovative practices and the 
latest technologies to mine, process, move and 
market its products to its customers – and to 
discover new resources – safely and 
sustainably.

Anglo American 
www.angloamerican.com

BT supports multinational organizations worldwide with 
network, collaboration and security services all of them 
on the cloud. 
 
The company is structured to help its customers migrate 
their own, obsolete, unpredictable infrastructure to the 
cloud while it also introduces concepts of collaboration 
as part of the corporate culture. 
 
With BT, communications networks become more 
available and at the right fit to deal with the increasingly 
high traffic capacities and with technical and 
commercial solutions never seen before.  
 
All above with the highest level of security on board.  
 
BT has been present in Brazil and across Latin America 
since 2002, capable of supporting your business locally.

BT 
www.globalservices.bt.com/en

A Anglo American é uma empresa líder global em 
mineração e seus produtos são essenciais em 
quase todos os aspectos da vida moderna. O 

portfólio de operações da companhia compete 
em classe mundial e seus recursos são 

desenvolvidos de forma a fornecer metais e 
minerais para um mundo mais verde, limpo e 

sustentável, atendendo ao rápido crescimento 
das demandas de consumo das economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento. Com as 
pessoas no centro do negócio, a companhia usa 

práticas inovadoras e as mais recentes 
tecnologias para minerar, processar, mover e 

comercializar seus produtos aos seus clientes – e 
para descobrir novos recursos – de forma segura 

e sustentável.

A BT atende multinacionais em todo mundo com serviços 
de rede, colaboração e segurança todos em nuvem. 

 
A empresa está estruturada para ajudar seus 

clientes a migrarem infraestruturas proprietárias, 
obsoletas e imprevisíveis para nuvem introduzindo 

também conceitos de colaboração como parte da 
cultura empresarial.  

 
Com a BT, redes de comunicações tornam‐se mais aptas 

e disponíveis para lidar com a capacidade de tráfego 
cada dia mais elevada com soluções técnicas e 

comerciais nunca antes vistas.  
 

Tudo isso com o mais alto nível de segurança embarcada.  
 

A BT está presente no Brasil e na América Latina desde 
2002 pronta para suportar seus negócios localmente.

Novos Associados / 
New Members
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Diageo is a world leader in the premium alcoholic 
beverage segment, with a collection of brands in the 
categories of spirits and beers. The portfolio includes 

Diageo Brasil 
www.diageo.com

A Diageo é líder mundial no segmento de bebidas 
alcoólicas premium, com uma coleção de marcas nas 

categorias de bebidas destiladas e cervejas. O portfólio 

A Contracta é uma empresa de Construção Civil e 
Engenharia que atua a mais de 20 anos no mercado de 

obras civis de infraestrutura pública e incorporações 
imobiliárias residencial e comercial, além de forte 

atuação no mercado internacional de infraestrutura com 
escritórios em Londres, Milão e Accra‐Gana.

Contracta 
www.contracta.com.br

Contracta is a construction and engineering company 
operating for more than 20 years in the public infrastructure 
market as well as residential and commercial real estate 
developments, in addition to strong performance in the 
international infrastructure market. The company has 
offices in London, Milan and Accra‐Ghana. 

O propósito da agência de reputação é transformar as 
iniciativas de seus clientes em bons conteúdos, gerando 

awareness e aproximando os consumidores. Afinal, 
humanizar as marcas e preservar sua imagem são os 

maiores desafios da comunicação corporativa. 
 

Com escritórios em Curitiba, São Paulo e Londres, a 
Central Press, eleita a melhor agência de comunicação 

empresarial do Sul do Brasil e uma das três melhores do 
país em 2020, conta com correspondentes em diversas 

cidades do Brasil e do Mundo, além de uma aliança 
internacional com a Agency Brazil, que tem sedes no 

Reino Unido e nos EUA. 
 

Entre os principais serviços prestados pela agência estão 
relacionamento com a mídia e influenciadores, relações 

públicas, gestão de presença digital, gestão de crises 
reputacionais, Inbound Marketing, além de produção de 

conteúdos institucionais. 

Central Press 
www.centralpress.com.br | www.centralpress.uk

The purpose of the reputation agency is to transform its 
customers' initiatives into good content, generating 
awareness and bringing consumers closer. After all, 
humanising brands and preserving their image are the 
biggest challenges of corporate communication. 
 
With offices in Curitiba, São Paulo and London, Central 
Press, elected the best business communication agency 
in southern Brazil and one of the three best in the 
country in 2020, has correspondents in several cities in 
Brazil and the world, as well as an international alliance 
with Agency Brazil, which has headquarters in the UK 
and in the USA. 
 
Amongst the main services provided by the agency are 
relationship with the media and influencers, public 
relations, digital presence management, reputational 
crisis management, Inbound Marketing, in addition to 
the production of institutional content. 
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Goodwin é fabricante de bombas submersíveis para 
diversos tipos de polpas com alto teor de sólidos e 

abrangendo toda faixa de pH através de construção em 

Goodwin Bombas e Válvulas 
www.goodwinbombas.com.br

Goodwin is manufacturer of submersible pumps for 
several kind of slurries with high solids content and 
covering all pH range through construction in coated 

GSK is a multinational biopharmaceutical with a purpose 
to unite science, talent and technology to get ahead of 
disease and impact global health. The company 
researches, develops and manufactures vaccines, 
specialty and general medicines in the areas of 
Infectious Diseases, HIV, Oncology and 
Respiratory/Immunology. GSK operates through a 
collaborative model of technology transfer, being the 
main partnership of the National Immunization Program 
(NIP) ‐ 13 of the 19 antigens made available by NIP 
originate from GSK. These collaborations also extend to 
the HIV area, in which more than half of the people 
living with HIV in Brazil use GSK medicines through 
Health Public System. 
 
In Brazil, GSK is a leader in Vaccines, HIV and 
Respiratory, where for more than 110 years it has been 
transforming the health of Brazilians. 
 
The company is expanding its operations in Oncology, 
with a portfolio focused on transformational medicines 
for unmet needs.  
 
Ambitious for patients is the foundation of GSK's 
Culture to deliver what matters better and faster, with 
integrity and care.

GSK 
www.gsk.com

A GSK é uma biofarmacêutica multinacional que tem 
como propósito unir ciência, talento e tecnologia para 

vencer as doenças e impactar a saúde global. A 
companhia pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e 
medicamentos especializados nas áreas de Doenças 

Infecciosas, HIV, Oncologia e Respiratória/Imunologia.   
 

No Brasil, a GSK é líder em Vacinas, HIV e na área 
Respiratória, onde há mais de 110 anos atua 

transformando a saúde dos brasileiros. A empresa atua 
por meio de um modelo colaborativo de transferência 
de tecnologia, sendo a principal parceria do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) – 13 dos 19 antígenos 
disponibilizados pelo PNI tem origem na GSK. Estas 

colaborações também se estendem à área de HIV, em 
que mais da metade das pessoas vivendo com HIV no 

Brasil utilizam medicamentos da GSK pelo SUS.  
 

A companhia está expandindo sua atuação                         
em Oncologia, com um portfólio focado em 

medicamentos transformacionais para necessidades 
ainda não atendidas.  

 
A ambição pelo bem‐estar dos pacientes é a base da 

Cultura da GSK para entregar o que importa, com 
agilidade, eficiência, integridade e disciplina.

Novos Associados / 
New Members

inclui marcas como Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, 
Baileys, Cîroc, Tanqueray, Old Parr, entre outras, e 

localmente a cachaça Ypióca. A Diageo é uma empresa 
multinacional que opera em 180 países. Para mais 

informações sobre a Diageo, seus funcionários, suas 
marcas e seu desempenho, visite www.diageo.com. 

Saiba mais sobre consumo responsável de bebidas 
alcoólicas em www.DRINKiQ.com.

brands such as Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, 
Baileys, Cîroc, Tanqueray, Old Parr, among others, and 
locally the cachaça Ypióca. Diageo is a multinational 
company operating in 180 countries. For more 
information about Diageo, its employees, its brands and 
its performance, please visit www.diageo.com. Learn 
more about responsible alcohol consumption in 
www.DRINKiQ.com.



136

Britain Brasil 2022

A Jaguar Land Rover é a maior fabricante de automóveis 
do Reino Unido, construída em torno de duas marcas 

icônicas de carros britânicos: Land Rover, fabricante líder 
mundial de veículos premium com tração nas quatro 
rodas; e Jaguar, uma das principais marcas de carros 

esportivos e sedãs esportivos de luxo do mundo. 
  

Na Jaguar Land Rover, somos movidos pelo desejo de 
entregar veículos líderes de classe, que proporcionarão 

experiências que nossos clientes vão adorar, por toda a vida. 
  

Somos uma empresa britânica, com dois grandes sites de 
design e engenharia, três fábricas de veículos e um centro 
de fabricação de motores no Reino Unido. Também temos 

fábricas na China, Brasil, Índia, Áustria e Eslováquia. 

Jaguar Land Rover 
www.landrover.com.br | www.jaguarbrasil.com.br

A JCB é um dos três maiores fabricantes globais de 
equipamentos de construção. A empresa emprega 

cerca de 10.000 colaboradores em quatro 

JCB do Brasil 
www.jcb.com

Jaguar Land Rover is the UK’s largest automotive 
manufacturer, built around two iconic British car brands: 
Land Rover, the world’s leading manufacturer of 
premium all‐wheeldrive vehicles; and Jaguar, one of the 
world’s premier luxury sports sedan and sports car 
marks. 
  
At Jaguar Land Rover, we are driven by a desire to 
deliver class‐leading vehicles, which will provide 
experiences our customers will love, for life. 
  
We are a British company, with two major design and 
engineering sites, three vehicle manufacturing facilities 
and an engine manufacturing center in the UK. We also 
have plants in China, Brazil, India, Austria and Slovakia.  

JCB is one of the three largest global manufacturers 
of construction equipment. The company employs 
about 10,000 employees on four continents and 

liga dura revestida e aço inoxidável super duplex, além 
de bombas de alta pressão adequadas para aplicações 

de drenagem. 
Nosso perfil de fornecimento inclui vendas, aluguel, 

manutenção e projetos completos de sistemas de 
bombeamento. Periféricos podem ser agregados ao 

pacote como balsa, flutuadores, jet ring etc. 
 

A empresa está sediada na Inglaterra, e uma das 
subsidiárias ao redor do mundo está localizada em 

Mairiporã/SP Brasil, onde temos a oficina de 
manutenção avançada, linha de montagem, logística, 
testes, automação e estrutura de caldeiraria, além de 

todas as peças e linha de bomba para entrega imediata. 
 

Todos os atendimentos são realizados diretamente por 
profissionais da Goodwin.

hard alloy and super duplex stainless steel, beyond high 
pressure pumps suitable for drainage applications. 
Our suppling profile includes sales, rental, servicing and 
full pumping system projects. Peripherals can be 
aggregated to the pack such as pontoon, floats, jet ring 
and etc. 
 
The company is headquartered in England, and one of 
the subsidiaries around the world is located in 
Mairiporã/SP Brazil, where we have the advanced 
maintenance workshop, assembly line, logistics, testing, 
automation and boiler making structure, in addition to 
all parts and pump line for prompt delivery. 
 
All services are performed directly by Goodwin 
professionals only.
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Mattos Filho Advogados é um escritório estruturado para 
atender seus clientes em diversas áreas do Direito, de 

maneira coordenada e integrada. Assim, o escritório 
consegue alocar os melhores recursos para cuidar das 

demandas específicas dos clientes, trabalhando sempre 

Mattos Filho Advogados 
www.mattosfilho.com.br

Mattos Filho is structured to provide clients with top‐
quality services in various legal areas in a coordinated 
and integrated manner. The firm allocates the best 
available resources to meet clients’ specific demands, 
working in multidisciplinary teams whenever necessary. 

Com uma bagagem de mais de 150 anos, a Marsh é 
líder global na operação de corretagem de seguros e 
gerenciamento de riscos. Pertence ao grupo Marsh & 

McLennan Companies, companhia multinacional de 
serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e 

pessoas. Foi fundada em 1871 na cidade de Nova York, e 
hoje conta com 35 mil colaboradores em mais de 130 

países. Esse time de especialistas trabalha em conjunto 
com seus clientes para definir, desenhar e distribuir 

soluções inovadoras para as indústrias, com o objetivo 
de ajudá‐los a proteger seu futuro e a prosperar, 

transformando incertezas em um mundo de 
oportunidades.

Marsh Corretora de Seguros 
www.marsh.com.br 

With over 150 years of experience, Marsh is a global 
leader in insurance brokerage and risk management. 
Marsh is a subsidiary of Marsh & McLennan Companies, 
the world's leading professional services firm in the 
areas of risk, strategy and people. The company was 
founded in 1871 in New York City, and today it has 
35,000 employees in more than 130 countries. The team 
of specialists work together with its customers to define, 
design and distribute innovative solutions for industries, 
with the aim of helping them to protect their future and 
to prosper, transforming uncertainties into a world of 
opportunities.

continentes e comercializa seus produtos em 150 
países por meio de mais de 2.400 pontos de vendas. 

Ao longo de seus mais de 75 anos, a JCB sempre 
investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, 

mantendo‐se na linha de frente da inovação. 
  

Hoje, a JCB tem algumas das melhores instalações de 
engenharia do mundo, produz mais de 300 modelos de 

máquinas e mantém uma reputação única de 
atendimento ao cliente. 

  
JCB, uma empresa realmente de classe mundial e ainda 
de propriedade familiar. Em cada canto do mundo você 

encontrará uma máquina JCB.

markets its products in 150 countries through more 
than 2,400 points of sale. Throughout its more than 
75 years, JCB has always invested heavily in research 
and development, remaining at the forefront of 
innovation. 
  
Today, JCB has some of the best engineering facilities 
in the world, produces more than 300 machine 
models and maintains a unique reputation for 
customer service. 
  
JCB, a truly world‐class and family‐owned company.  
In everywhere in the world you will find  
a JCB machine.
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O propósito da Pearson é simples: adicionar vida a uma 
vida inteira de aprendizado. A empresa acredita que cada 

oportunidade de aprender é uma chance para avançar 
pessoalmente. É por isso que seus cerca de 20.000 

funcionários estão comprometidos em criar experiências 
de aprendizado vibrantes e enriquecedoras, projetadas 

para causar impactos positivos na vida diária. A Pearson é 
a empresa líder mundial em aprendizado de mídia digital, 

atendendo clientes em quase 200 países com conteúdo 
digital, avaliações, qualificações e dados. Para a Pearson, 

aprender não é apenas o que eles fazem: é quem eles são.

Pearson’s purpose is simple: to add life to a lifetime of 
learning. They believe that every learning opportunity 
is a chance for a personal breakthrough. That’s why the 
c.20,000 Pearson employees are committed to creating 
vibrant and enriching learning experiences designed 
for real‐life impact. Pearson is the world’s leading 
digital media learning company, serving customers in 
nearly 200 countries with digital content, assessments, 
qualifications, and data. For Pearson, learning isn’t just 
what they do. It’s who they are.

Fundado em 2019, o NRGHub é o 1o Energy Hub do 
Brasil. Sendo uma iniciativa da NRG Soluções 

Sustentáveis, uma empresa de consultoria colaborativa 
que desenvolve projetos e ações customizados baseados 

na inovação e sustentabilidade, o NRGHub atua como 
uma plataforma colaborativa promovendo novos 

negócios inovadores conectados ao setor de energia. 
Inspirados nos conceitos de economia circular, 

descarbonização energética, colaboração, 
internacionalização e gestão inteligente, o NRGHub vem 

atuando como uma plataforma de conexão para 
desenvolvimento de novos negócios. 

NRGhub ‐ 1o Energy Hub do Brasil 
www.nrghub.com.br

Founded in 2019, NRGHub is the 1st Energy Hub in 
Brazil. Being an initiative of NRG Soluções Sustentáveis, 
a collaborative consulting company that develops 
customized projects and actions based on innovation 
and sustainability, NRGHub acts as a collaborative 
platform promoting new innovative businesses 
connected to the energy sector. Inspired by the 
concepts of circular economy, energy decarbonization, 
collaboration, internationalization and smart 
management, NRGHub has been acting as a connection 
platform for new business development.

Pearson Education 
br.pearson.com

que necessário em grupos multidisciplinares. Essa 
dinâmica de atuação permite que o escritório atenda às 

demandas dos clientes de forma customizada, 
potencializando sua capacidade de entendimento do seu 

negócio e se tornando um parceiro relevante. Com 
escritórios nacionais em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro 

e Campinas, o Mattos Filho Advogados também está 
presente em Nova Iorque e Londres, sendo assim capaz 

de apoiar empresas e investidores britânicos interessados 
em investir no Brasil de maneira integrada e eficiente.

This dynamic allows the firm to gain an enhanced 
understanding of clients’ business in order to deliver 
tailor‐made solutions. With offices in São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro and Campinas, Mattos Filho is also 
located in New York and London, offering efficient, 
coordinated assistance to British investors and 
companies with an interest in investing in Brazil.





140

Britain Brasil 2022

A Pernod Ricard é a segunda maior produtora mundial de 
vinhos e destilados, com €8.824 milhões de vendas 

consolidadas no Ano Fiscal 2021. O Grupo, que possui 16 
das 100 Melhores Marcas de Bebidas Destiladas (Wine 

Mag), detém um dos portfólios mais prestigiosos e 
abrangentes da indústria, com mais de 240 marcas 

distribuídas em mais de 160 mercados. O portfólio da 
Pernod Ricard inclui Vodka Absolut, Ballantine's, Chivas 

Regal, Gin Beefeater, Ricard Pastis, Royal Salute, The 
Glenlivet, Jameson Irish, Martell, Havana Club, Malibu, 

Mumm, Perrier‐Jouët; além de vinhos como Jacob's Creek, 
Brancott Estate, Campo Viejo e Kenwood. A estratégia da 
Pernod Ricard se concentra em investir no crescimento a 

longo prazo e sustentável, permanecendo fiel aos seus 
valores fundamentais: espírito empreendedor, confiança 

mútua e ética. A organização capacita seus 18.500 
colaboradores a serem embaixadores locais da sua visão 

“Criadores de Convivência”. O projeto de sustentabilidade 
e responsabilidade da Pernod Ricard 2030, “Good Times 

from a Good Place”, está integrado a todas as suas 
atividades e matérias primas, desde grãos até vidro, e a 

Pernod Ricard é reconhecida como participante LEAD do 
Pacto Global da ONU. A Pernod Ricard está listada na 

Euronext (Ticker: RI; Código ISIN: FR0000120693) e faz 
parte dos índices CAC 40 e Eurostoxx 50.

Pernod Ricard 
www.pernodricard.com

Pernod Ricard is the No.2 worldwide producer of wines 
and spirits with consolidated sales amounting to €8,824 
million in FY21. The Group, which owns 16 of the Top 100 
Spirits Brands, holds one of the most prestigious and 
comprehensive portfolios in the industry with over 240 
premium brands distributed across more than 160 
markets. Pernod Ricard’s portfolio includes Absolut Vodka, 
Ricard pastis, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute, and 
The Glenlivet Scotch whiskies, Jameson Irish whiskey, 
Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu 
liqueur, Mumm and Perrier‐Jouët champagnes, as well 
Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, and Kenwood 
wines. Pernod Ricard’s strategy focuses on investing in 
long‐term and sustainable growth for all its stakeholders, 
remaining true to its founding values: entrepreneurial 
spirit, mutual trust, and strong sense of ethics. The Group’s 
decentralized organization empowers its 18,500 
employees to be on‐the‐ground ambassadors of its vision 
of “Créateurs de Convivialité”. Pernod Ricard 2030 
Sustainability and Responsibility roadmap “Good Times 
from a Good Place” is integrated into all its activities from 
grain to glass, and Pernod Ricard is recognised as a UN 
Global Compact LEAD participant. Pernod Ricard is listed 
on Euronext (Ticker: RI; ISIN Code: FR0000120693) and is 
part of the CAC 40 and Eurostoxx 50 indices.

Experiência | Versatilidade | Escuta: Experiência 
conjunta de mais de 40 anos em operações 

diversificadas de gestão de riscos. 
 

Abordagem: Transformar trabalho seguro em menos 
custos, pessoas satisfeitas e boa reputação; Traduzir 

para a sua realidade o que é excelência em gestão 
de riscos e processos de facilitação. 

 
Foco: Gestão de riscos (Compliance, Gestão de Saúde e 

Segurança, Cultura de Prevenção) e Facilitação. 
 

Na área de gestão de riscos e prevenção, Facilitação é 
uma ferramenta crucial, pois as soluções precisam 

considerar a experiência da organização. Facilitação diz 
respeito ao processo e não ao conteúdo.

Quatro Soluções para Prevenção e Sustentabilidade 
www.quatrosolucoes.com.br

Experience | Versatility | Listening: Joint experience of 
more than 40 years in diversified operations of risk 
management. 
 
Approach: To transform safe work into less costs, 
satisfied people and good reputation; To translate into 
your reality what is excellence in risk management 
and facilitation processes. 
 
Focus: Risk Management (Compliance, Health and Safety 
Management, Prevention Culture) and Facilitation. 
 
In the area of risk management and prevention, 
Facilitation is a crucial tool, because solutions need to 
consider the experience of the organisation. Facilitation 
concerns the process and not the content.
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A ROIT Consulting é uma empresa especializada 
em tributos, e desenvolveu robôs, com 

inteligência artificial, que auxiliam as empresas 
com os downloads de SPED, XML, dados do 

ambiente virtual E‐cac, e muito mais. Dispõe de 
softwares que mapeiam de forma rápida 

possíveis tributos pagos indevidamente. Conta 
com número superior a 2,1 bilhão de cenários 
tributários. A tributação no Brasil é altamente 

complexa, para monitorar as alterações e estar 
por dentro das legislações, por isso conta com 

inteligência artificial e humana. Além de 
robotização nos processos, a ROIT Consulting 
possui especialistas tributários, contadores e 

advogados, para auxiliar nas melhores 
estratégias, garantindo o cenário mais 
econômico e seguro aos empresários.

ROIT Consulting 
www.roit.ai/consulting

ROIT Consulting is a company specialized in 
taxation, and has developed robots, with 
artificial intelligence, that help companies 
with accessory obligations, data from 
Brazilian Federal Revenue Secretariat (virtual 
environment), and much more. That software 
quickly maps possible unduly paid taxes. It 
has more than 2.1 billion tax scenarios. 
Taxation in Brazil is highly complex, to 
monitor changes and stay on top of 
legislation, so it relies on artificial and human 
intelligence. In addition to robotization in 
processes, ROIT Consulting has tax 
specialists, accountants and lawyers, to assist 
in the best strategies, ensuring the most 
economical and safe scenario for 
entrepreneurs.

Trata‐se de uma boutique de Direito Tributário, 
posicionada nos níveis mais altos das mais importantes 

publicações jurídicas nacionais e internacionais, e 
encabeçada por dois dos mais conhecidos e respeitados 

advogados tributaristas do Brasil: Sacha Calmon 
Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi. 

 
Ao longo dos anos, o escritório desenvolveu extensa 

clientela, sempre dedicando‐se exclusivamente às 
questões de Direito Tributário, seja na consultoria, seja 

no contencioso. Assim é que inúmeros dos mais 
celebrados leading cases julgados no Supremo Tribunal 

Federal foram patrocinados pelo escritório. 
  

O escritório oferece cobertura nacional, com sede em 
Belo Horizonte (MG) e filiais no Rio de Janeiro (RJ), São 

Paulo (SP), Brasília (DF) e Belém (PA). 

Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados 
www.sachacalmon.com.br

This is a Tax Law boutique, positioned at the highest 
levels of the most importante national and international 
legal publications, and headed by two of the best known 
and respected tax lawyers in Brazil: Sacha Calmon 
Navarro Coêlho and Misabel Abreu Machado Derzi. 
 
Over the years, the specialized firm has developed an 
extensive clientele, always dedicating itself exclusively to 
matters of Tax Law, whether in consultancy or litigation. 
In that role, the firm has represented its clients in many 
of the most celebrated leading cases judged in the 
Federal Supreme Court. 
 
The firm offers national coverage, headquartered in Belo 
Horizonte (MG) and with branches in Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), Brasília (DF) and Belém (PA). 
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A Schroders é uma gestora de investimentos 
global, sediada em Londres e com presença em 

34 países.  
  

Com mais de 200 anos de história, é responsável 
por US$990,9 bi de ativos sob gestão no mundo.  

  
Presente no Brasil há mais de 25 anos, a 

empresa possui mais de R$24 bi sob gestão no 
mercado local, segundo o ranking Anbima. 

Schroders 
www.schroders.com.br

Schroders is a global asset manager, based in 
London and with presence in 34 countries.  
  
With more than 200 years of history, it 
accounts for US$990.9 bi of asset under 
management. 
  
Present in Brazil for more than 25 years, the 
company has more than R$24 bi of assets 
under management in the local market, 
according to the Anbima ranking. 

Sperling Advogados é um escritório especializado 
em assessoria jurídica multidisciplinar a clientes 
nacionais e grupos internacionais, com negócios 

em todas as regiões do Brasil. 
 

A equipe de profissionais altamente qualificados 
e experientes do escritório, a estrutura concisa e 

o uso da tecnologia o capacita a atuar em 
diferentes segmentos de mercado – desde a 

implementação do negócio até rotinas 
empresariais de alta complexidade – de modo 

ágil e direto. 
 

De forma proativa, estratégica e criativa, o 
escritório prioriza a qualidade técnica e o 

desenvolvimento de uma relação de parceria 
com seus clientes, baseada na compreensão da 

peculiaridade de cada negócio. 

Sperling Advogados 
www.sperling.adv.br

Sperling Advogados is a firm specialized in mul‐
tidisciplinar legal advice to national and interna‐
cional clients, with business all over Brazil. 
 
Its team of highly qualified and experienced pro‐
fessionals, its concise structure and the use of 
thechnology enable the office to perform in dif‐
ferent market segments – from business imple‐
mentation to complexes routines – in an agile 
and direct manner. 
 
In a proactive, strategic and creative way, the of‐
fice priorizes technical quality and the develop‐
ment of a partnership with its clientes, based on 
the comprehension of the peculiarity of each 
business. 
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A VTF Mineração é uma companhia voltada ao 
desenvolvimento de projetos minerais 

estratégico no Brasil com base em progressos 
sustentáveis e aplicando a melhor tecnologia 

disponível.

VTF Mineração – filiada da Jangada Mines 
www.jangadamines.com

VTF Mineração is a company focused on 
the development of strategic mineral 
projects in Brazil based on sustainable 
progress and the application of the best 
available technology.

Fundada em 2012, a Wulaia Consultoria presta 
serviços de finanças corporativas com foco em 

avaliação econômico‐financeira (valuation), 
determinação de valor justo de instrumentos 

financeiros, ativos intangíveis, negócios, 
inclusive startups, para diversos fins.

Wulaia Consultoria 
www.wulaiaconsultoria.com.br

Founded in 2012, Wulaia Consultoria 
provides corporate finance services focused 
on valuation, measurment of fair value of 
financial instruments, intangible assets, 
businesses, including startups, for various 
purposes.
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DBA Advocacia e Consultoria 
www.dbaadvocacia.com.br

Membros por Produtos e Serviços 
Member Products and Services 

 
 
 
 
 

Henry Advogados Associados

Lessa Bastos Advogados 
www.lessabastos.com.br

 
 
 
 
 
 

Castro Barros Advogados 
www.castrobarros.com.br

Cattley Advogados

Aroeira Salles Advogados 
www.aroeirasalles.com.br

Correia da Silva Advogados 
www.correiadasilva.com.br

Kasznar Leonardos Advogados 
www.kasznarleonardos.com

Demarest Advogados 
www.demarest.com.br

Advocacia /  
Law

 
 
 
 
 
 

Machado Meyer Advogados 
www.machadomeyer.com.br

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

www.gcouto.com.br

Montgomery Sociedade de Advogados  
www.montgomery.adv.br

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

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

TozziniFreire Advogados 
www.tozzinifreire.com.br

Ulhôa Canto Advogados 
www.ulhoacanto.com.br

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

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

Bancos e Serviços Financeiros /  
Banking

Membros por Produtos e Serviços / 
Member Products and Services

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

AB Brasil 
www.abbrasil.com.br

Diageo Brasil Ltda. 
www.diageo.com 

Alimentos & Bebidas /  
Food & Beverages

Pinheiro Neto Advogados 
www.pinheironeto.com.br

Mota Advogados 
www.mlaw.com

Siano & Martins Advogados 
www.sianoemartins.com.br

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

Rentável XP Investimentos 
www.rentavelinvestimentos.com.br

Sacha Calmon Misabel Derzi 
Consultores e Advogados 
www.sachacalmon.com.br

Sperling Advogados 
www.sperling.adv.br

Pernod Ricard Brasil 
www.pernodricard.com

 
 
 
 
 
 

Schroder Investment Management Brasil 
www.schroders.com.br
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L&T Comex 
www.ltcomex.com.br

Comércio Exterior /  
International Trade

Pearson Education 
br.pearson.com

 
 
 
 
 
 

St. Paul’s School 
www.stpauls.br

 
 
 
 
 
 

The British School, Rio de Janeiro 
www.britishschool.g12.br

Engenharia / 
Engineering

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

Educação e Treinamento / 
Education and Training

Associação Conselho Britânico (British Council) 
www.britishcouncil.org.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

Souza Cruz 
www.souzacruz.com.br 

Bens de Consumo /  
Consumer Goods

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

Unilever Brasil Ltda. 
www.unilever.com.br

DS Language Consultants 
www.dslc.com.br

Goodwin Bombas e Válvulas 
www.goodwininternationalpumps.com

Contracta Engenharia 
www.contracta.com.br
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Rolls‐Royce Brasil Ltda. 
www.rolls‐royce.com

Etanol, Petróleo & Gás / 
Ethanol, Oil & Gas

BP Biocombustíveis 
www.bp.com.br

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

NRG Soluções Sustentáveis 
www.nrghub.com.br

 
 
 
 
 
 

Shell Brasil Petróleo 
www.shell.com.br

Subsea 7 do Brasil 
www.subsea7.com

Mineração / 
Mining & Metals

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

Serabi Mineração 
www.serabigold.com

Swift Technical Serviços Técnicos Especializados 
www.airswift.com

Recursos Humanos / 
Human Resources

 
 
 
 
 
 

Economist Impact 
www.impact.economist.com

Publicações e Análises /  
Publications & Analysis

 
 
 
 
 
 

JCB do Brasil 
www.jcb.com

 
 
 
 
 
 

Anglo American 
www.angloamerican.com

VTF Mineração 
www.jangadamines.com
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Mesclar ‐ Administração de Pacientes Domiciliares 
www.mesclar.net

Halma Saúde e Óptica do Brasil 
www.halma.com.br

Interim Home Care 
www.interimhomecare.com.br

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

Segurança e Facilities / 
Security & Facilities

G4S 
www.br.g4s.com

Lloyd's 
www.lloyds.com/brazil 

Marsh Corretora de Seguros 
www.marsh.com.br

Seguros e Resseguros / 
Insurance & Reinsurance

Serviços Profissionais / 
Professional Services

 
 
 
 
 
 

Adail Costa Assessoria Contábil 
www.adailcosta.com

Central Press 
www.centralpress.com.br

 
 
 
 
 

BDO RCS Auditores Independentes 
Sociedade Simples 
www.bdo.com.br

 
 
 
 
 
 

AstraZeneca do Brasil 
www.astrazeneca.com.br

Saúde & Farmácia / 
Health & Pharmaceutical

GSK 
www.gsk.com

 
 
 
 
 
 

Control Risks do Brasil 
www.controlrisks.com
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Membros por Produtos e Serviços / 
Member Products and Services

KPMG Auditores Independentes 
www.kpmg.com.br

Phare Global Market 
www.phareglobal.com

Datamark  
www.datamark.com.br

Domingues e Pinho Contadores 
www.dpc.com.br

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

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

 
 
 
 
 
 

LightSaber 
Consultoria Empresarial 

Tecnologia da Informação ‐ TI /  
I nformation Technology ‐ IT

 
 
 
 
 

IOB 
www.iob.com.br 

BT 
www.globalservices.bt.com/en

Micro Focus 
www.microfocus.com.br 

Tecnologia da Informação ‐ TI /  
I nformation Technology ‐ IT

Prise Consultoria em Gestão 
www.prise.com.br

Fastrad Traduções 
www.fastrad.com.br 

Traduções e Interpretações /  
Translation & Language Services

Quatro Soluções para Prevenção e Sustentabilidade 
www.quatrosolucoes.com.br

Wulaia Consultoria 
www.wulaiaconsultoria.com.br

ROIT Consulting 
www.roit.ai/consulting
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Associados 
Individuais 
 
Individual Members

• Aloísio Moisés Andrade 

• Ana Paula Vitelli 

• Anjoum Noorani 

• Carlos Peixoto 

• Christopher O. Freeman 

• David John Richardson 

• Fernando Gomes de Souza Ayres 

• Felipe Valente Maluly 

• Jonathan Knott 

• Luiz Eduardo Arena Alvarez 

• Marcelo Nascimento Reis 

• Newton Fernandes Galvão Freire 

• Nicholas John Burridge 

• Paula Santos de Abreu 

• Paulo Roberio Távora Pinho 

• Pedro J. Rosolen Jr. 

• Peter Wilson, CMG 

• Phillip Krinker 

• Richard David Taylor 

• Sérgio Frederico de Miranda Jordão Clark 

• William Joseph Ballantyne 

• Wlamir Chagas Martins
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