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Revista 
Britain Brasil 2017/2018

A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no
Brasil - Britcham tem a honra de apresentar aos seus
associados e à comunidade de negócios e relações
governamentais Brasil-Reino Unido a Revista Britain
Brasil 2017/2018.

Nesta edição, o Presidente da Câmara Britânica,
Jorge Carneiro, comenta sobre as iniciativas e avanços
da Britcham durante 2017, sobretudo no que se re-
fere à cada vez mais forte parceria com o governo bri-
tânico através do DIT, bem como comenta sobre as
perspectivas da entidade para o futuro próximo, con-
tando com iniciativas inovadoras e de valor agregado
aos membros, visando o engajamento cada vez mais
consistente dos associados nas atividades da Câmara.

Além do registro das boas-vindas da Câmara Bri-
tânica aos novos associados que ingressaram em
2017, os leitores também encontrarão nesta edição
os principais acontecimentos da Britcham e de seus
associados, com destaque à seção “Foco nos Associa-
dos”, na qual executivos de grandes empresas asso-
ciadas compartilham suas perspectivas para expansão
de seus negócios no Brasil considerando a atual con-
juntura econômica, bem como, no caso de empresas
britânicas, comentam sobre o Brexit e seus efeitos em
suas atividades e investimentos no âmbito Brasil-
Reino Unido.

O networking proporcionado pela Britcham em
seus eventos e comitês, os quais propiciam um am-
biente para geração de novos negócios, também
pode ser conferido nesta edição através das fotos e
informações das atividades realizadas em 2017, com
destaque à realização do tradicional Seminário Inter-
nacional de Energia no Rio de Janeiro em setembro
e o lançamento do GBBC - Great  British Business Club
(Clube de Negócios Britânicos no Brasil) ocorrido em
outubro em São Paulo.

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

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

Fabricio Soares
Tel: +55 11 3819 0265

fsoares@britcham.com.br
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Dear Members,

Another year has passed since I took up the presi-
dency of the British Chamber of Commerce and Industry
in Brazil. Having had some time to reflect on my tenure,
I would like to highlight the significant contributions
made by the other members of the Administrative Coun-
cil who have taken an active part of our monthly meet-
ings and in all of the work done throughout our organi-
zation. It is a source of great satisfaction to see the
effort and dedication of our board members and the
enthusiasm expressed by many of our members, some
of whom play a very important role in this organization.
I would like to thank all of you very much.

Caros Associados,

Mais de um ano se passou desde quando eu assumi
a presidência da Câmara Britânica de Comércio e Indús-
tria no Brasil. Ao fazer uma breve reflexão sobre esse
período quero começar por destacar a fundamental
contribuição dos demais membros do Conselho de Ad-
ministração, através da participação ativa nas nossas
reuniões mensais e de todo o trabalho desenvolvido
para além dessa presença. É muito gratificante sentir o
empenho e dedicação de nossos Conselheiros e o entu-
siasmo de muitos associados, alguns deles com funções
de alto relevo na nossa organização. A todos o meu
muito obrigado.

Foto: Marcos Lamego - MM Áudio Visual

Jorge 
Carneiro
Presidente
Chairman
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Mensagem do Presidente
Chairman’s Message

Neste último ano, vivenciamos acontecimentos im-
portantes para a história da Britcham. Entre os princi-
pais marcos, a comemoração dos 100 anos da Câmara
Britânica no Brasil, evento que contou com a presença
do Rt Hon Liam Fox, compartilhando com os presentes
como será a relação comercial entre o Reino Unido e
Brasil em um cenário pós Brexit.

Estreitamos o relacionamento com o governo britâ-
nico, o que permitiu que nossos associados, tivessem a
oportunidade de conversar diretamente com o Rt Hon
Greg Hands MP, Ministro de Estado Britânico para Comér-
cio Internacional, sobre alternativas para incentivar o co-
mércio e o investimento bilateral entre Brasil e Reino
Unido, em visita realizada por ele em março desse ano.

Em 2017 tivemos avanços importantes e ações que
elevaram o status da Câmara Britânica de Comércio e In-
dústria no Brasil, os quais destaco abaixo.

Entre muitos eventos, realizamos em setembro um im-
portante seminário Internacional de Energia que discutiu
a competitividade do mercado de petróleo e gás brasileiro.

Em Outubro de 2017 lançamos o GBBC – Great Bri-
tish Business Club, em parceria com o Departament for
International Trade – DIT, criado para fortalecer a comu-
nidade britânica de negócios no Brasil, por meio de en-
contros para networking e desenvolvimento de
negócios dos mais diversos segmentos. 

Reforçamos ainda mais a nossa parceria com o DIT
para oferecermos benefícios conjuntos a associados
através do Strategic Partners Programme.

Mais adiante realizamos o Anglo Brazilian Business
Dialogue, uma iniciativa do secretário de Estado Britâ-
nico Liam Fox para estimular ideias com intuito de pro-
mover o comércio bilateral entre Brasil e Reino Unido.
As discussões colocadas em pauta, ainda em anda-
mento, estão focadas principalmente, nos desafios que
os nossos membros enfrentam no mercado brasileiro.

Para o pilar de comunicação, tendo ciência de que
hoje as mídias sociais são importantes canais de comu-
nicação, passamos a direcionar nossos conteúdos tam-
bém para o digital, compartilhando informações rele-
vantes para os nossos stakeholders e nos tornando uma
vitrine importante, atualizada com as novas formas de
comunicação.

Por fim, mas muito importante, para além do já re-
ferido apoio e parceria com o DIT, quero agradecer ao
Embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan,
à Cônsul Geral do Reino Unido em São Paulo, Joanna
Crellin, e ao novo Cônsul do Reino Unido do Rio de Ja-
neiro, Simon Wood, a confiança e o inestimável apoio
que nos têm dado.

Cabe ainda uma referência e um louvor ao staff da
Câmara que com muita dedicação e eficiência contri-
buiu para os êxitos que alcançamos.

Temos trabalhado com muito entusiasmo com o
único propósito de fazer crescer e desenvolver a Câmara
Britânica no Brasil. Sabemos que o caminho é longo e
ainda há muito trabalho pela frente mas, com a colabo-
ração de todos, estou confiante que conseguiremos ir
de encontro às expectativas dos nossos stakeholders,
em particular dos nossos Associados.

Last year we reached a number of important mile-
stones in Britcham’s history. The biggest was marked at
the event we held to celebrate British Chamber’s 100th

anniversary in Brazil, which was attended by the Rt.
Hon. Liam Fox, who shared his views of future trade re-
lations between the United Kingdom Brazil in a post-
Brexit scenario.

We have built a stronger relationship with the British
government, which afforded our members an opportu-
nity to speak directly with the Rt. Hon Greg Hands, MP,
British Minister of State for International Trade, and to
discuss alternatives to encourage bilateral trade and in-
vestment between Brazil and the UK during his visit in
March this year.

Also in 2017, we took some big steps forward that
helped raise the status of the British Chamber of Commerce
and Industry in Brazil, some of which I have noted below.

The many events we organized included a major In-
ternational Energy seminar in September to discuss
competitiveness on Brazil’s oil and gas market.

In October 2017 we launched the GBBC - Great
British Business Club, in partnership with the Depart-
ment for International Trade - DIT, created to strengthen
the British business community in Brazil by organizing
networking and business development meetings for a
wide range of industries.  

We further bolstered our partnership with the DIT
in order to offer joint benefits to members through the
Strategic Partners Programme.

We later hosted the Anglo Brazilian Business Dia-
logue, an initiative created by British Secretary of State
Liam Fox to encourage ideas that could help promote
bilateral trade between Brazil and the UK. The issues
that were raised, and are still being discussed, focus
mainly on the challenges our members face in Brazil.

We are well aware that social media is an important
communication channel and our communications area
has also started publishing content on digital platforms,
sharing important information with our stakeholders
and using Britcham to showcase relevant information
across these new media outlets.

Finally, but no less importantly, in addition to the
DTI’s support and partnership, I would like to thank the
UK’s Ambassador to Brazil, Vijay Rangarajan, the UK’s
General Consul in São Paulo, Joanna Crellin, and the
new UK Consul in Rio de Janeiro, Simon Wood, for their
trust and the incredible support they have given us.

I must also offer a praiseworthy mention to our
Chamber staff, whose dedication and efficiency has been
instrumental to our success.

We have been working enthusiastically with the sin-
gle goal of helping the British Chamber grow and de-
velop in Brazil. We know there is a long path and much
work ahead, but with everyone’s support, I believe we
will be able to meet our stakeholders and especially our
Members’ expectations.
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Conselho de Administração
Administrative Council

Período / Period
Julho de 2016 a Março de 2018 / July 2016 to March 2018

David Bunce
KPMG Auditores
Independentes

Denis Daniel
Daniel Advogados

Eduardo Henry
Henry Advogados Associados

Francisco Itzaina, CBE
Boyden

Marcelo Moura
Pinheiro Neto Advogados

Richard Taylor
Taylor Energies

William Ballantyne
Ballantyne Advisory

Alex Ingles
BT Brasil

André Araujo
Shell Brasil Petróleo

Carlos Levy
Rolls-Royce

Gilberto Giusti
Pinheiro Neto Advogados

José Diaz
Demarest Advogados

Mario Lindenhayn
BP Biofuels

Newton F. G. Freire
Associado Individual
Britcham

Renata Ramalhosa
DIT - SP

Richard Lawrence
PowerTalk Brazil

Sérgio Clark
JLT Brasil

Sérgio Souza
G4S

Tasso Pereira
Plimax

Presidente Honorário
Honorary President

HM Ambassador to Brazil
Vijay Rangarajan

Vice-Presidentes Honorários
Honorary Vice-Presidents

HM Consul-General in São Paulo
Joanna Crellin

HM Consul-General in Rio de Janeiro
Simon Wood

Vice-Presidente
Vice-Chairman

Marta Sánchez Oquillas
British Airways/Iberia 

Presidente
Chairman

Jorge Carneiro
The Sage Group PLC

Tesoureiro
Treasurer

Nicholas Burridge
Aker Solutions do Brasil

SÃO PAULO

Presidente / President

Rodrigo Correia da Silva
Correia da Silva Advogados

RIO DE JANEIRO

Presidente / President

Gustavo Brigagão
Ulhôa Canto Advogados

Vice-Presidente / 
Vice-President

André Gomes de Oliveira
Castro, Barros, Sobral, 

Gomes Advogados

RIO GRANDE DO SUL

Presidente / President

Antonio Calcagnotto
Unilever

Membros honorários
Honorary members

Demais membros
Other members 

Advogados Honorários
Honorary Lawyers

Pinheiro Neto Advogados
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Filiais Britcham
Britcham Branches

Comitê de Energia, Indústria Naval & Offshore
Energy, Naval Industry & Offshore Committee

Presidente / President
Bruno Marcondes
KPMG Auditores Independentes

Vice-Presidente / Vice-President
Rosângela Nucara

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

Comitê de Seguros e Resseguros
Insurance and Reinsurance Committee

Presidente / President
Sergio Clark
JLT Brasil

Presidentes dos Comitês Setoriais  /
Sectorial Committees’ Presidents

Kenneth Cattley 
Cattley Advogados

Steve Rimmer
Associado Individual

Demais Membros / Other Members

Presidente / President
Gustavo Brigagão
Ulhôa Canto Advogados

Vice-Presidente / Vice-President
André Gomes de Oliveira
Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados

Tesoureiro / Treasurer
Nicholas Burridge
Aker Solutions do Brasil

H.M. Cônsul-Geral / H.M. Consul-General
Simon Wood

Edifício Firjan,
Avenida Graça Aranha, 01,
6º andar - Centro,
Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-002
Tel:  +55 21 2262 5926
Fax: +55 21 2240 1058

Adriana Kanhan
akanhan@britcham.com.br

Filial
Rio de
Janeiro
Rio de Janeiro
Branch
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Comitê de Negócios Internacionais
International Business Committee

Presidentes / Presidents
Ana Beatriz Davi
DS Language Consultants

Edward Thompson
TRADIMPEX Importação e Exportação Ltda.

Emerson Macedo
PwC Brasil

Presidentes do Comitê Setorial  /
Sectorial Committee’ Presidents

Presidente / President
Antonio Calcagnotto
Unilever

Tel:  +55 51 3022 1892

Fabricio Soares
fsoares@britcham.com.br

Filial
Rio Grande
do Sul
Rio Grande do Sul
Branch
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Filiais Britcham
Britcham Branches

Comitê de Capital Humano
Human Capital Committee

Presidente / President
Ana Paula Vitelli Morgado
The University of Manchester

Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais
International Trade & Investments Committee

Presidente / President
Carolina Ures
Sidera Consult

Vice-Presidente / Vice-President
Thomas Fesl
KPMG Auditores Independentes

Comitê Legal & Regulatório
Legal & Regulatory Committee

Presidente / President
Cassiano Inserra Bernini
Demarest Advogados

Comitê de Meio Ambiente
Environment Committee

Presidente / President
Bianca Signorini Antacli
TozziniFreire Advogados

Presidentes dos Comitês Setoriais  /
Sectorial Committees’ Presidents

Presidente / President
Rodrigo Correia da Silva
Correia da Silva Advogados

H.M. Cônsul-Geral / H.M. Consul-General
Joanna Crellin

Eduardo Henry
Henry Advogados Associados

Richard D. Stevens, OBE

Demais Membros / 
Other Members

Centro Brasileiro Britânico,
Rua Ferreira de Araújo, 741,
1º andar - Pinheiros,
São Paulo, SP,
CEP 05428-002
Tel:  +55 11 3819 0265
Fax: +55 11 3819 7908

Fabricio Soares
fsoares@britcham.com.br

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

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

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

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

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

In doing so, Britcham has created a unique and ex-
clusive environment that nurtures business and other
relationships. Britcham is a one-stop-shop for net-
working events (breakfasts, lunches, dinners, semi-
nars, receptions and trade missions to and from the
UK); business opportunities, through the recently
launched  GBBC – Great British Business Club; dis-
counts on goods and services offered by other mem-
bers; industry-specific discussion groups and commit-
tees; and organizes many other activities throughout
the year, generating institutional and business value
for all our members.

Associação  | Membership

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

Vantagens 
e Benefícios

Advantages 
& Benefits

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

• Publicação gratuita de notícias no 
“Britcham News”;

• Fórum para incremento do relaciona-
mento, comércio bilateral, investimentos 
e serviços;

• Referência da comunidade empresarial
Brasil-Reino Unido;

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

• News from member companies is published
free of charge in “Britcham News”;

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

• Britcham is a key pillar of the Brazilian and
UK business communities;
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Membership

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

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

• Recebimento de oportunidades de 
novos negócios;

• Comitês e Grupos de Trabalho de 
diversos setores;

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

• Parceria com diplomatas de ambas 
as nações;

• Mecanismos para o debate de questões
setoriais entre os países;

• Possibilidade de oferecer seus produtos
ou serviços com condições diferenciadas
aos demais associados;

• Eventos, Webinars e Teleconferências 
bilaterais sobre perspectivas e oportuni-
dades setoriais;

• Seu produto ou serviço em evidência 
na comunidade de negócios Brasil-
Reino Unido.

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

• We assist small and medium size companies
in the UK and Brazil find the right partners
on both sides of the Atlantic;

• Members can receive business 
opportunities;

• We also organize various sector 
Committees and Working Groups;

• Members are also invited to attend 
closed-door, exclusive meetings with 
UK and Brazilian VIPs;

• The Chamber works alongside diplomats
from both nations;

• Britcham offers mechanisms to debate 
industry issues affecting both countries;

• Members can also offer their products 
and services to other members on 
preferential terms;

• Britcham holds bilateral events, 
webinars and teleconferences on sector 
outlooks and opportunities;

• Your product or service can be showcased
in the UK-Brazil business community.
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A noite de 9 de outubro de 2017 representou um im-
portante marco para os negócios britânicos no Brasil. 

Mais de 150 representantes de empresas britânicas
e brasileiras dos mais diversos segmentos se reuniram
no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo, para cele-
brar a chegada do “GBBC” (Great British Business Club)
– o Clube de Negócios Britânicos no Brasil – que a Brit-
cham e o DIT (Department for International Trade) trou-
xeram ao Brasil após experiências bem-sucedidas em

14
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Britcham & DIT
lançam no Brasil o
GBBC - Great British
Business Club

A major milestone for British businesses in Brazil was
reached on the night of October 9, 2017. 

Over 150 representatives from British and Brazilian
companies in a wide range of industries met at the British
Brazilian Center in São Paulo to celebrate the launch of
the “GBBC” (Great British Business Club) that Britcham
and the DIT (Department for International Trade)
brought to Brazil after successful experiences in New York
and Istanbul.

Britcham & DIT
launch the GBBC -
Great British Business
Club in Brasil

Foto: Flávio R. Guarnieri
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Great British 
Business Club

Nova Iorque e em Istambul.
O objetivo do “GBBC” é fortalecer o networking e

gerar oportunidades de novos negócios às empresas bri-
tânicas que possuem presença (escritório ou representa-
ção) no Brasil, sendo composto predominantemente por
pequenas e médias empresas, mas também aberto a em-
presas maiores.

O programa do “GBBC” é composto por uma série de
eventos com o objetivo de incentivar as apresentações e
parcerias na comunidade, prover orientação e oportuni-
dades para novas empresas que chegam ao mercado, ser-
vir como um fórum para o compartilhamento de
conhecimentos e melhores práticas sobre como fazer ne-
gócios no Brasil e gerar mais oportunidades para as em-
presas britânicas trabalharem com a Britcham e o DIT para
desenvolver seus negócios em todo o país.

Nesse sentido, a Britcham e o DIT irão sediar e organi-
zar atividades durante todo o ano (pelo menos uma por
trimestre), temáticas ou não, mas todas relacionadas de
alguma forma com o Reino Unido para atrair as empresas
britânicas com interesses comerciais no Brasil.

Entre as oportunidades que serão geradas aos partici-
pantes do GBBC estão:

• Rodadas de negócios;
• Promoção comercial (pitch sessions);
• Apresentações face-to-face;
• Parcerias;
• Referências e indicações de negócios;
• Transferência de conhecimento;
• Mentoria para novas empresas; entre outros.

Junte-se a nós nessas iniciativas e tenha acesso a ex-
celentes novos contatos e potenciais oportunidades de
novos negócios!

É a Britcham cumprindo o seu papel de fomentar cada
vez mais as relações comerciais Brasil-Reino Unido. Para
mais informações, entre em contato com Fabrício Soares
(Gerente de Desenvolvimento de Negócios & Relaciona-
mento com Associados da Britcham) – E-mail:
fsoares@britcham.com.br

The GBBC’s goal is to strengthen networking and cre-
ate new business opportunities for British companies that
have a footprint (an office or representatives) in Brazil.
The club is predominantly made up of small and midsize
companies, but is open to larger companies as well.

The GBBC program includes a series of events to sup-
port presentations and partnerships throughout the com-
munity and will offer guidance and create opportunities
for new companies arriving on the local market, act as a
forum where members can share knowledge and best
practices on how to do business in Brazil and create op-
portunities for British companies to work with Britcham
and the DIT to develop their businesses in Brazil.

Britcham and the DIT will therefore be hosting and or-
ganizing a number of activities throughout the year (at
least one every quarter), some of which will focus on par-
ticular issues, however they will all be linked to the UK in
order to attract British companies with business interests
in Brazil.

GGBC participants will be able to leverage a number
of opportunities, such as:

• Business Rounds;
• Commercial promotions (pitch sessions);
• Face-to-face presentations;
• Partnerships;
• Business references and recommendations;
• Knowledge Transfers;
• Mentoring for new companies; And others.

Join us during these initiatives and gain access to
valuable new contacts and potential new business op-
portunities!

This is Britcham fulfilling its role by furthering com-
mercial ties between Brazil and the United Kingdom. To
find out more, contact Fabrício Soares (Britcham’s Mem-
ber Relationship and Business Development Manager) –
E-mail: fsoares@britcham.com.br
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Astoria Capital Partners é uma boutique
independente de fusões e aquisições, com

foco em oferecer assessoria financeira e
estratégica a seus clientes. Seus sócios

fundadores têm larga experiência em
assessorar empresas em processos de

fusões e aquisições, tendo fechado mais de
40 transações somando mais de R$10

bilhões em valores. Os profissionais da
Astoria compartilham uma filosofia de

dedicação, visão de longo prazo e
transparência com seus clientes. A Astoria

também atua como assessor financeiro em
situações que demandam captação de

recursos e estruturação de dívida.

Astoria Capital Partners is an independent
Mergers & Acquisitions boutique based in
Sao Paulo, focusing on providing strategic
and financial advisory to its clients. Its
founding partners have a long track record
advising companies in M&A assignments,
covering a wide array of industries and
having closed over 40 transactions totaling
over R$10 bilion in deal value. Astoria’s
professionals share a philosophy of
dedication, long-term view and
transparency with its clients. Astoria also
acts as advisor in situations involving capital
raising and financial restructuring needs. 

Astoria Capital Partners Ltda.
www.astoriacp.com

Britcham dá as boas-vindas aos novos associados
Britcham welcomes new members

A CBVAT é uma empresa com 29 anos de
atuação, e com escritórios em 40 países, vários

deles na Europa e especificamente com
escritórios em Londres. Atuamos diretamente
junto à autoridades fiscais desses países para

recuperação do VAT – Imposto sobre valor
agregado – sobre serviços para empresas. A

CBVAT tem 20 mil clientes, empresas, sendo 8
mil dessas empresas de grande porte. No ano

passado recuperamos mais de 1 Bilhão de Euros
para nossos clientes, num mercado estimado

em cerca de 3,5 bilhões por ano.

CBVAT has been operating for over 29 years
and is present in 40 countries, several of
them in Europe, especially counting with
offices in London. CBVAT assists clients with
foreign VAT recovery counting on excellent
relations with the tax authorities. CBVAT has
over 20 thousand companies as clients, 8
thousand of them are large companies. Last
year, over 1 billion Euros has been recovered
in VAT for our clients in an estimated market
of about 3.5 billion per year. 

CBVAT
www.cbvatbrasil.com  
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Novos Associados
New Members

O Centro Internacional e Nacional dos Estudantes, CINE
– UBEN – É uma organização nacional e internacional de

representação estudantil sem fins lucrativos, e foi
fundada em 1999, na cidade de Belo Horizonte - MG,

em 2004 estendeu suas atividades para capital
Paulista que deu visibilidade e reconhecimento em

nível Nacional e Internacional, atuando na defesa
dos direitos do consumidor estudante. Atualmente
com representação estudantil em nível Nacional e

Internacional, vem desenvolvendo um trabalho contínuo
e progressivo, ofertando para os estudantes associados,
descontos através de convênios e assegurados por Leis,

Intercambio, tecnologia de identificação que assegura
autenticidade e segurança para os estudantes de acordo

as Leis Federal, Estadual, Municipal e Distrital.

The International and National Center of Students, CINE
– UBEN, is a national and international organization of
nonprofit student representation, and was founded in
1999, in the city of Belo Horizonte - MG, in 2004
extended its activities to Paulista capital that gave
visibility and recognition at national and international
level, acting in the defense of student consumer rights.
Currently with the student representation at National
and International level, it has been developing a
continuous and progressive work, offering to the
associated students, discounts through agreements and
assured by Laws, Exchange, identification technology
that ensures authenticity and safety for students
according to Laws Federal, State, Municipal and District.

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

A Draxos Soluções em Sustentabilidade
atua no mercado de Consultoria

Ambiental, Eficiência Energética e
Sustentabilidade. Desenvolvemos e

executamos programas de educação
ambiental e engajamento de stakeholders

e planos de gerenciamento de riscos de
conflitos socio-ambientais.

Draxos Sustainable Solutions is in the
business of Environmental Consultancy,
Energy Efficiency and Sustainability. We
prepare and implement environmental
education and stakeholders engagement
programs, as well as social-environmental
risk management plans.

Draxos Consultoria e Gestão Ambiental Ltda.
www.draxos.com

Nós somos a divisão de pesquisa e análises do Grupo
Economist, a empresa irmã da revista Economist.

Criada em 1946, nós temos quase 70 anos de
experiência ajudando empresas, serviços financeiros e

governos a entenderem como o mundo está
mudando e como isso cria oportunidades a serem

perseguidas e riscos a serem gerenciados. Apesar de
britânica, somos uma empresa intensamente global.

Nós atendemos clientes ao redor do mundo de 40
escritórios, nossa equipe fala mais de 25 idiomas e

nós adotamos culturas estrangeiras com paixão.

We are the research and analysis division of The
Economist Group, the sister company to The
Economist newspaper. Created in 1946, we have
nearly 70 years’ experience in helping businesses,
financial firms and governments to understand how
the world is changing and how that creates
opportunities to be seized and risks to be managed.
A British company, we are intensely global. We
service clients across the world from our 40 offices,
our staff speak over 25 languages and we embrace
foreign cultures with a passion.

Economist Intelligence Unit 
www.eiu.com
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A Plimax atua nos mais diversos segmentos,
fornecendo as melhores soluções em embalagens

industriais e produção de linhas exclusivas. O setor de
alimentos e bebidas corresponde a 40% do

faturamento da empresa, seguido pelo setor home
care, lubrificantes e cosméticos. Fundada em 1969,
vem atingindo excelentes resultados junto aos mais
de 150 colaboradores diretos e indiretos. Destaque

entre as líderes no setor de frascos plásticos e na área
de alimentos, a Plimax foi a primeira empresa de

sopro nacional a certificar internacionalmente sua
linha com a FSSC 22000.

Plimax serves a wide range of industries. It
supplies some of the best industrial packaging
solutions and offers a number of exclusive ranges.
40% of company revenues are generated by the
food and beverage sector, which is followed by the
home care, lubricants and cosmetics sectors. The
company was founded in 1969 and has achieved
robust results with support from its over 150 direct
and indirect staff. Plimax is one of the leading
companies in the plastic vials and food industries
and was Brazil’s first blow-molding company to
obtain international FSSC certification.

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

                 
            

                  
           

               
             

            
             

            
            

          
        

   
     

        
B      

   

A Grant Thornton Brasil está presente nos
treze principais centros de negócios do país e

conta com uma equipe formada por mais de
1200 profissionais. Somos uma empresa

multidisciplinar e nosso principal diferencial
é atender às necessidades das organizações

em todas suas etapas de crescimento, desde
start-up a abertura de capital.

Grant Thornton Brazil is present in the
country’s thirteen main business
centers, with a team of more than 1200
professionals. We are a multidisciplinary
enterprise and our main distinguishing
feature is meeting the needs of
organizations in all stages of growth,
from startup to IPO.

Grant Thornton
www.grantthornton.com.br

A G4S é líder global em soluções de Segurança e
Facility Services. Com mais de um século de
operação, está em 100 países, tem 585 mil

colaboradores e é listada na Bolsa de Valores de
Londres (LSE) e na Copenhagen Stock Exchange.

No Brasil, são 20 mil colaboradores há 40 anos
atendendo os mais exigentes clientes. Securing
Your World é o compromisso global da G4S em

assegurar tudo o que realmente importa para
os nossos clientes.

G4S is the global leading company in security and
facility management solutions. With more than
one century of experience, we are in 100 countries
around the globe, with 585 thousand employees
and are listed on the London Stock Exchange (LSE)
and Copenhagen Stock Exchange. In Brazil, we are
20.000 employees attending, for 40 years, the
most strict clients. Securing Your World is the G4S
global commitment to guarantee all that really
matters for our customers.

G4S
www.br.g4s.com
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Novos Associados
New Members

• Annabel Clare Buchan
• Aloísio Moisés Andrade

• Felipe Valente Maluly
• Newton F. G. Freire

Associados Individuais / Individual Members

St. Paul’s School was founded in 1926 and was the first school in South America to receive 
accreditation from the UK government as a British School Overseas. Fully coeducational, 
with about 1,000 pupils, aged from 3 to 18, it is a school with history and tradition, but 
which embraces innovation, contemporary values and the latest in digital learning. 
Pauleans are members of a caring community and are supported in their learning by the 
best in pastoral care. We o�er a British curriculum, including the International Primary 
Curriculum (IPC) and courses up to IGCSE and the International Baccalaureate Diploma. 
Our modern and innovative facilities include a learning resources suite, art centre, music 
recording facilities, and 10 modern science laboratories. The school is an international 
member of HMC and IAPS and a member of COBIS and the LAHC.

FUNDAÇÃO ANGLO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO 
St. Paul’s School, Escola Britânica de São Paulo 

St. Paul’s School 
Rua Juquiá, 166 - 01440-903 

Jd. Paulistano - São Paulo - SP  
Brazil + 55 11 3087-3399 

www.stpauls.br   

A Turner & Townsend é uma consultoria em
construção e gerenciamento de projetos com

matriz em Leeds, Reino Unido. Fundada em
1946, tem 104 escritórios em 44 países e presta

serviços a clientes nos setores de real estate,
infraestrutura e recursos naturais. 

Turner & Townsend is a construction and project
management consultancy with headquarters in
Leeds, United Kingdom. Founded in 1946, it has
104 offices in 44 countries and serves clients
across the real estate, infrastructure and
natural resources sectors.

Turner & Townsend Brasil
www.turnerandtownsend.com

Treinamento poderoso para falar em público e
realizar apresentações, oferecido exclusivamente
em inglês. Do Brasil para o mundo. Treinamentos

disponíveis para Diretores, Sócios e outros
profissionais de alto nível, ensinando as habili-

dades necessárias para fazer uma impressão
significante e duradoura no palco mundial.

Powerful public speaker and presentation
training offered exclusively in English.
From Brazil to the world. Training is
offered for Directors, Partners, and other
senior professionals to impart the
necessary skills to make a long lasting and
powerful impression on the world stage.

PowerTalk Brazil 
www.powertalk.com.br
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

Henry Advogados Associados

Loeser e Portela Advogados
www.loeserportela.com.br

Lessa Bastos Sociedade de Advogados
www.lessabastos.com.br

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

Cattley Advogados

CMS Cameron McKenna
www.cms.law

Correia da Silva Advogados
www.correiadasilva.com.br

Kasznar Leonardos Advogados
www.kasznarleonardos.com

Demarest Advogados
www.demarest.com.br

Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advogados
www.gsga.com.br

Advocacia / Law

Machado Meyer Advogados
www.machadomeyer.com.br

Montgomery Sociedade de Advogados 
www.montgomery.adv.br

Nabas International Lawyers
www.nabaslegal.com
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Pinheiro e Associados - Advogados
www.pinheiroeassociados.com.br

Spatari Gonzalez Sociedade de Advogados 
www.sgadvs.com.br

Primos e Primos Advogados
www.primoseprimos.com.br

Técio Lins e Silva, Ilídio Moura 
& Advogados Associados

www.linsesilva.adv.br

TozziniFreire Advogados
www.tozzinifreire.com.br

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados
www.ulhoacanto.com.br

HSBC Brasil S/A. - Banco de Investimento

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

Bancos - Serviços Financeiros / Banking

Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

Boxer do Brasil Ltda.
www.boxernet.net 

Diageo Brasil Ltda.
www.diageo.com 

Alimentos & Bebidas / Food & Beverages

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

Associação de Estudantes / Students Association

Pinheiro Neto Advogados
www.pinheironeto.com.br

BritainBrasil2017-2018_001_president_Layout 1  12/12/2017  16:37  Page 21



AngloINFO São Paulo
www.angloinfo.com/sao-paulo

22

Britain Brasil 2017/2018

Unilever Brasil Ltda.
www.unilever.com.br

ABRACEX - Associação de Comércio 
Exterior do Brasil

www.abracex.org.br
Altmann S/A Importação e Comércio 

www.altmann.com.br

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

Jornal do Comércio
Companhia Jornalística JC Jarros

www.jornaldocomercio.com 

Bens de Consumo / Consumer Goods

Comércio Exterior / International Trade

Comunicação & Imprensa / Communication & Press

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

Draxos Consultoria e Gestão Ambiental
www.draxos.com

Consultoria Ambiental / Environmental Consultancy

Economist Intelligence Unit
www.eiu.com
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

DS Language Consultants
www.dslc.com.br

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

www.stpauls.br

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

www.britishschool.g12.br

PowerTalk Brazil
www.powertalk.com.br

Engenharia / Engineering

GKN do Brasil Ltda.
www.gkndriveline.com

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

Educação e Treinamento / Education and Training

Associação Conselho Britânico
www.britishcouncil.org.br 

BRASAS English Course 
www.brasas.com 

Embalagens Plásticas / Plastic Packaging

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

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

The University of Manchester 
www.manchesterbusinessschool.com.br 

St. Nicholas Anglo Brasileira de Educação
www.stnicholas.com.br
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Aker Solutions do Brasil Ltda.
www.akersolutions.com

BP Biocombustíveis S/A
www.bp.com.br

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

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

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

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

Subsea 7 do Brasil
www.subsea7.com

Etanol, Petróleo & Gás / Ethanol, Oil & Gas

Grupo Bunzl Brasil
www.bunzl.com.br  

Equipamentos de Segurança e Limpeza / Cleaning & Safety Product Distribution

Gerenciamento de Projetos de Engenharia e Arquitetura / 
Engineering and Architecture Project Management

Turner & Townsend Consultoria Ltda.
www.turnerandtownsend.com 
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

Hotelaria, Eventos e Turismo / Hotels, Events and Tourism

Hilton do Brasil Ltda.
www.saopaulomorumbi.hilton.com

Linhas Aéreas / Airlines

British Airways
www.ba.com 

Mineração / Mining & Metals

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

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

Recursos Humanos / Human Resources

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

Mesclar - Administração de Pacientes Domiciliares
www.mesclar.net

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

Interim Home Care
www.interimhomecare.com.br

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

Saúde & Farmácia / Health & Pharmaceutical

Fundação 25 de Janeiro
www.visitesaopaulo.com.br 
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Adail Costa Assessoria Contábil
www.adailcosta.com

Astoria Capital Partners Ltda.
www.astoriacp.com 

Control Risks do Brasil Ltda.
www.controlrisks.com

Serviços Profissionais / Professional Services

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

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

Seguros e Resseguros / Insurance & Reinsurance

Cassian Assessores Ltda.
www.cassian.com.br 

CBVAT 
www.cbvatbrasil.com 

BDO RCS Auditores Independentes
Sociedade Simples

www.bdobrazil.com.br

Segurança / Security

Smiths Detection Brasil 
Comércio de Equipamentos Ltda.

www.smithsdetection.com 

G4S
www.br.g4s.com
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Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services

KPMG Auditores Independentes
www.kpmg.com.br

PwC Brasil - PricewaterhouseCoopers
www.pwc.com.br 

Datamark Ltda.
www.datamark.com.br

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

Helenium Services Ltd.
www.helenserv.com

Grant Thornton
www.grantthornton.com.br 

R.Monteiro Serviços Contabeis Ltda. - EPP
www.rmonteirocontabil.com.br 

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

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

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

Prise Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
www.prise.com.br

Tabaco / Tobacco

Souza Cruz LTDA
www.souzacruz.com.br
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Fastrad Traduções Ltda.
www.fastrad.com.br 

Traduções e Interpretações / Translation & Language Services

BT
www.bt.com/brasil

Telecomunicações / Telecommunications

Bruno Barasch Informática
www.brunob.com.br

Micro Focus
www.microfocus.com.br

Sage
www.sage.com.br 

Tecnologia da Informação - TI / Information Technology - IT
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Associados Individuais
Individual Members

•  Aldo Antonio Castelli

• Alfredo Passos

• Aloísio Moisés Andrade

• Ana Sabina de Campos Henriques de Brito

• Angela Rodrigues Canelas

• Annabel Clare Buchan

• Arthur Achiles de Souza Correa

• Carlos Alberto Lenz Cesar Protasio

• Christian Moritz

• Christopher J. O. Freeman

• David John Richardson

• Felipe Valente Maluly

• Jean Noel Hardy

• Joanna (Jo) Crellin

• Luiz Eduardo Arena Alvarez

• Marcelo Sclebin Santin

• Maria Izabel Luongo Araujo

• Matthew Paul Evans

• Newton F. G. Freire

• Paulo Roberio Tavora Pinho

• Phillip Krinker

• Renata Ramalhosa

• Richard David Taylor

• Robert Malcolm Ellison

• Rodrigo Bastos Leite

• Ruy Jorge Frayha

• Simon Wood 

• Stephen Charles Rimmer

• Vijay Rangarajan

• Volkhart Hanewald

• William Joseph Ballantyne

• Wlamir Martins

Newsletter
Geral
A Newsletter Geral tem como objetivo manter seu
publico informado sobre os principais aconteci-
mentos da Câmara Britânica e seus associados.
The General Newsletter keeps subscribers informed
of the main events involving the British Chamber
and its members.

Britcham News
Nesta seção são divulgadas as notícias mais recen-
tes da Câmara Britânica e de seus associados.
This section reports the latest news from the British
Chamber and its members.
Envie sua notícia para / Send your news: 
comunicacao@britcham.com.br

Oportunidade de Negócios / 
Business Opportunities
Espaço para divulgação de oportunidades de negócios
disponíveis nos mais diversos ramos de atividade.
This section publishes business opportunities in a 
wide range of industries.

Novos Associados / New Members
No momento de sua adesão, novos associados apre-
sentam o business de sua empresa à rede de conta-
tos da Britcham.
New members present their business to the Britcham
network of contacts when they join. 

Próximos Eventos - Destaques do Mês / 
Upcoming Events - Monthly Highlights
Cronograma dos eventos a serem realizados pelas
filiais Britcham de São Paulo e Rio de Janeiro e fotos
de eventos anteriores.
A Timetable of events being organized by the Sao
Paulo and Rio de Janeiro branches of Britcham and
photos from previous events.

www.britcham.com.br/newsgeral

www.britcham.com.br/cadastro

CADASTRE-SE !
SUBSCRIBE!

Divulgue sua marca! / Promote your brand!
Banner com logo link para seu website. Contate-nos e saiba
mais sobre a possibilidade de descontos progressivos.
A banner with your logo and a link to your website. Contact
us for more information on progressive discounts.

comunicacao@britcham.com.br
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A Aker Solutions está otimista para uma gradual retomada
das atividades no setor de O&G, sendo mais percebida no
mercado de Subsea a partir de 2020. Até lá, a perspectiva
continua sendo de cautela e dedicação a atender nossos com-
promissos em projetos em andamento.

O sucesso recente das rodadas promovido pela ANP
trouxe   de volta o ânimo para retomada de nossa indústria e
sua continuidade. E também para nosso pais em demonstrar
atratividade para investimento estrangeiro. 

Os recentes indicadores da Petrobras e sua recuperação também são encorajadores e vem
demonstrar que o trabalho esta sendo árduo mas na direção correta. Este movimento vem a
somar com a entrada de novos operadores, diversificando mercado e oportunidades.

Agora o foco permanece em grandes mudanças estruturais do país e de nossa indústria como
Repetro, Conteudo Local etc, fundamentais para destravar investimentos represados permitindo
trazer a indústria e mercado oportunidades de curto prazo, fundamentais para nossa sobrevi-
vência e sustentabilidade.
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Presidentes, diretores e executivos de empresas asso-
ciadas à Britcham respondem:

• Considerando a atual conjuntura brasileira e os
desafios para a retomada do crescimento eco-
nômico, quais as perspectivas da sua empresa
no que se refere aos seus negócios e investi-
mentos no Brasil?

• Se aplicável à sua empresa, quais suas perspec-
tivas com relação ao Brexit e como você en-
xerga a atuação da Britcham como ferramenta
auxiliar para aumento dos seus negócios no
âmbito Brasil-Reino Unido.

CEOs, directors and executives from Britcham member
companies answer our questions:

• Given the current state of the Brazilian econ-
omy and the challenges rekindling economic
growth, what is your company’s outlook on
business and investment in Brazil?

• If this applies to your company, tell us what
your view of Brexit is and how you see
Britcham as a tool that can help boost trade be-
tween Brazil and the UK.

Aker Solutions do Brasil

Ricardo Serafim 
VP Customer Management
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Ficamos na torcida pela breve conclusão das reformas em debate e também pelo sucesso
nos próximos leilões.

Aker Solutions is optimistic that there will be a gradual resumption of activity in the O&G
sector, which is likely to be more widely felt in the Subsea market from 2020. Until then, our ou-
tlook will remain cautious and we will focus on fulfilling our commitments in current projects.

The recent success of the ANP’s rounds has rekindled expectations that our industry will
return to growth in the future. It will also make Brazil more attractive to foreign investors.

Recent Petrobras indicators and the company’s recovery are also a source of encouragement,
showing that there has been a lot of hard work but in the right direction. Additionally, new ope-
rators have entered the market, increasing diversity and creating opportunities.

The focus is now on the logical structural changes in Brazil and our industry, such as Repetro,
Local Content, etc., which are needed to unlock latent investment that will give the industry and
the wider market the new opportunities it needs to survive and sustain itself.

We remain hopeful that the reforms currently being debated will be concluded quickly and
that upcoming auctions will be a success.

A economia brasileira tem dado sinais de recuperação, e
a demanda crescente por energia configura-se como um dos
maiores desafios. A BP tem o duplo desafio de contribuir com
o fornecimento da energia que o País precisa, e ao mesmo
tempo avançar no desenvolvimento de alternativas para o fu-
turo de baixo carbono. 

Temos investido no Brasil nos diversos segmentos em que
atuamos. A área de Exploração & Produção participou da ter-
ceira Rodada de Partilha de Produção da ANP, e em consórcio, arrematou dois blocos. No seg-
mento de lubrificantes, a Castrol - que completou 60 anos no Brasil - foi eleita a marca preferida
pelos consumidores de óleo lubrificante em 2017, segundo a revista Quatro Rodas, e segue in-
vestindo em soluções de alto desempenho, em linha com os avanços da indústria automobilís-
tica. A Air BP, que fornece combustíveis para aviação, está presente em 32 aeroportos do Brasil.
A BP vem também aumentando sua atuação em comercialização de combustíveis e no mercado
de combustíveis marítimos.

Em energias renováveis, temos capacidade instalada para processar 10 milhões de toneladas
de cana-de-açúcar por ano, produzindo 900 mil m³ de etanol equivalente e gerando energia elé-
trica suficiente para atender uma cidade de 1,4 milhão de habitantes. Recentemente anunciamos
uma joint venture para operação de um grande terminal de armazenagem de etanol no maior
polo de combustíveis do Brasil, ampliando nossa presença comercial no País.

Um cenário institucional estável no longo prazo é fundamental para o crescimento do País.
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A BP, por meio de seus negócios, deseja contribuir com o fornecimento de energia e apoiar o
desenvolvimento sustentável do Brasil.

The Brazilian economy has been showing signs of a recovery and one of the biggest challenges
is rising demand for energy. BP faces two challenges: the first is helping to supply the energy
that Brazil needs and the second is pushing forward development of alternative energies to cre-
ate a low carbon future. 

We have been investing in Brazil in all our operational areas. The production and exploration
area took part in the ANP's 3rd Production Sharing Bidding Round as a member of a consortium
and won two blocks. In the lubricants area, Castrol – which celebrated its 60th anniversary Brazil
– was elected consumers’ preferred lubricant brand in 2017 by Quatro Rodas magazine and the
company continues to invest in high performance solutions to match progress in the car industry.
Air BP, which supplies aviation fuels, operates out of 32 Brazilian airports. BP has also been in-
creasing its fuel marketing operations and its share of the maritime fuels market.

In the renewable energy area, we have an installed capacity capable of processing 10,000,000
tons of sugarcane annually, producing 900,000 m³ of ethanol equivalent and generating sufficient
electricity to serve a city of 1.4 million people. We recently announced a joint venture to operate
a major ethanol warehousing terminal in Brazil’s largest fuel production center, expanding our
commercial footprint here.

To grow, Brazil needs long-term institutional stability. Through its businesses, BP wants to
contribute by supplying energy and helping Brazil develop sustainably.

A BP continua comprometida em buscar oportunidades no Brasil. A Britcham tem um papel
importante em criar oportunidades e ampliar os laços comerciais entre o Brasil e o Reino Unido.

BP remains committed to developing further opportunities in Brazil. Britcham plays an im-
portant role in this by creating opportunities and expanding commercial ties between Brazil and
the UK.

O escritório está cautelosamente otimista em relação ao
nível de atividade econômica no curto prazo (12 meses). Ape-
sar das eleições presidenciais acreditamos que haverá um au-
mento dos investimentos estrangeiros neste prazo. Isto
porque a política macroeconômica ortodoxa que o atual go-
verno adota é inteligível e bem recebida na comunidade in-
ternacional, que pouco ou nada entende de política local e
portanto prefere precificar os ativos com base na economia.
Entretanto, no médio prazo (além dos 12 meses) existem incertezas profundas. O principal fator
é obviamente a política econômica do governo a ser eleito em Outubro de 2018. Isso realmente

Demarest Advogados

Thiago Sandim
Partner
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é uma incógnita. Outro fator de profunda influência na agenda de investimentos é o sucesso da
reforma da previdência social. Se a reforma não for aprovada o governo vai ficar sem dinheiro.
Quando o governo fica sem dinheiro, ele simplesmente passa a cobrar mais impostos o que en-
gessaria toda a economia, ao concentrar mais riqueza nas mãos do Estado, que é notoriamente
ineficiente. Uma boa perspectiva no médio prazo depende, portanto, de dois fatores. O primeiro
é a eleição de um governo pró-mercado e iniciativa privada. O segundo é a aprovação, rapida-
mente, da reforma da previdência social.

The firm is cautiously optimistic about the short-term (12-month horizon) level of economic
activity. Despite the upcoming presidential elections, we believe foreign investment will increase
over the next year. The reason for this is that the current administration’s orthodox macroeco-
nomic policy is easy to understand and has been well received by the international community,
which understands little or nothing about local politics and therefore prefers to price assets
based on the economy. However, there is significant uncertainty in the medium term (beyond
the 12-month horizon). Obviously, the biggest factor is the economic policy adopted by the next
administration after the October 2018 elections. What that might be is entirely impossible to
predict. Another issue that will have a significant impact on the investment agenda is whether
or not the government is successful in pushing through Social Security reforms. If the reforms
are not approved, the government will run out of money. When the government runs out of
money, it simply starts hiking taxes, putting a significant burden on the entire economy by con-
centrating more wealth in the hands of the government, which is notoriously inefficient. This
means that a positive medium-term outlook will depend on two factors. The first is the election
of a pro-market government that supports the private sector. The second is swift approval of
Social Security reforms.

Entendemos que o Brexit, no contexto do relacionamento Brasil-Inglaterra, pode gerar um
aumento no fluxo de negócios entre os dois países. O Reino Unido, a partir do Brexit, passou a
buscar ativamente novos mercados para os seus produtos e serviços e o Brasil, por ser um mer-
cado ainda relativamente fechado, é uma jurisdição óbvia para esses esforços que, aparente-
mente, já estão acontecendo. É o caso da aliança estratégica entre petroleiras Brasileiras e
britânicas, que já começou a acontecer. A Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido é muito im-
portante nesse sentido. Cabe a ela uma parte importante da criação de “awareness” sobre o up-
side que o Brexit acabou - ainda que por acidente - gerando nas possibilidades de comércio e
investimento bilateral entre Brasil e Reino Unido.

We believe Brexit could increase business flows between England and Brazil. After Brexit,
the UK will start actively looking for new markets for its products and services and, as a relatively
closed economy, Brazil is an obvious target for this type of effort, which apparently has already
begun. One sign of a move in this direction is the strategic alliance between British and Brazilian
oil companies. The Brazil-UK Chamber of Commerce can make a big difference. It is responsible
for creating awareness about the upside of Brexit which, albeit accidentally, has created bilateral
trade and investment opportunities between Brazil and the UK.
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As perspectivas da G4S são positivas, o Brasil ainda é a
maior economia da América Latina. No entanto, para crescer
será preciso “pensar fora da caixa”, apostar na entrega de so-
luções completas e baseadas num serviço consultivo, levando
mais benefícios para o cliente.

G4S has a positive outlook, Brazil is still Latin America’s
largest economy. However, we will have to think outside the
box to find growth, investing to deliver fully-fledged solutions
based around a consulting services that offers our customers even greater benefits.

O Brexit não deve influenciar a operação da G4S no Brasil diretamente, mas entendo que a
Britcham é um parceiro de grande valor para as empresas britânicas que desejam expandir.

Brexit is unlikely to have a direct effect on G4S's operations in Brazil, but we know that
Britcham is a very valuable partner for British companies looking to expand.

O Brasil é a maior economia da América Latina, contri-
buindo com 39% do PIB da região e estamos percebendo um
grande potencial de desenvolvimento para os próximos anos.
Apesar dos escândalos de corrupção e da instabilidade econô-
mica dos últimos anos, investidores estrangeiros estão de olho
na oportunidade de investimentos no Brasil. Atualmente, exis-
tem alguns setores de negócios com grande potencial de cres-
cimento como infraestrutura, tecnologia, educação, agri-
business e saúde.

Nosso foco é serviços aos empresários de empresas familiares apoiando seu crescimento,
por meio da melhoria da estrutura de governança corporativa e auxiliando-os a repensar o plano
estratégico de negócios.

Em grandes companhias e empresas estrangeiras estamos nos concentrando nos serviços de
advisory, como a lei brasileira anticorrupção, gestão de riscos, controles internos e segurança
de TI. Além disso, nosso departamento de tax cresceu ao auxiliar empresas estrangeiras a esta-
belecer sua operação no Brasil, e serviços como transfer pricing, compliance e recuperação de
créditos fiscais.

Nossas práticas de transações fortaleceram as relações com bancos, bancos de investimentos

G4S

Sérgio Souza 
CEO

Fo
to
: D

iv
ul
ga

çã
o

Grant Thornton 

Daniel Maranhão 
Managing Partner / Audit and
Consulting Leader

Fo
to
: D

iv
ul
ga

çã
o

BritainBrasil2017-2018_001_president_Layout 1  12/12/2017  16:38  Page 34



35

e private equity devido ao aumento da demanda por projetos de due diligence devido a novas
transações e aquisições.

Estamos enfrentando um momento muito importante de transição, consolidando nossa po-
sição no mercado com base em nosso serviço de excelência.  

Uma de nossas prioridades é atrair e reter talentos e ampliar nosso treinamento para apoiar
nosso crescimento e manter nossa excelência de qualidade.  Além do mais temos trabalhado
muito próximo da GTI.

Brazil is the largest economy in the region, contributing with 39% of Latin Americas GDP and
we see great potential for development in the coming years. Despite corruption scandals and
economic instability, during the previous years, foreign investors are aware of investment op-
portunities in Brazil.  Currently there are some business sectors with high potential grow in Brazil
such as infrastructure, technology, education, agribusiness and health, where the investors are
looking very close.

Our main focus is providing service to family businesses, supporting their growth, through
improving their corporate governance structure and assisting them to rethink their strategic
plan. In large and international corporations we are focusing on advisory service such as Brazilian
anticorruption laws risk assessment, internal controls and IT security. In addition, our tax de-
partment has grown on assisting international companies establish their operation in Brazil,
transfer pricing and compliance studies and taxes credit recovery.

Our transactions practices has strengthen its relationships with banks, investment banks and
private equity firms, due to demand increase of due diligence projects, for purpose of increasing
acquisition transactions.

We are facing a very important time of transition, consolidating our position in the market
based on our excellence of service.   

One of our top priorities is to attract and retain talents and improve our train, to support our
growth and keep our excellence. In addition, we have been working very close with GTI. 

O Machado Meyer comemorou 45 anos em 2017 e está em
um ciclo de crescimento, pautado em fornecer inteligência jurí-
dica e criar relacionamentos de longo prazo com seus clientes e
equipe. No ano passado promoveu sete novos sócios e tem pla-
nos de continuar com seu crescimento orgânico e, na medida do
necessário, fazendo contratações laterais. A economia vem apre-
sentando sinais de retomada e os investidores estão apostando
mais no país. A perspectiva, apesar de haver ainda alguma in-
certeza no cenário político, é que a tendência de crescimento se confirme no próximo ano.

Foco nos Associados Britcham
Focus on Britcham Members

Machado Meyer Advogados 

Tito Amaral
Managing Partner
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In 2017, Machado Meyer celebrated its 45th anniversary and is currently in a growth cycle,
supported by legal consultancy activities and the long-term relationships we have built with our
customers and our team. Last year we promoted seven new partners and have plans to continue
growing organically and, when necessary, making lateral hires. The economy is showing signs of
a return to growth and investors are increasingly attracted to Brazil. Despite some political un-
certainty, we expect to see further growth next year.

Dono de uma das maiores economias do mundo, é fundamental que as empresas brasileiras
estejam cada vez mais próximas do Reino Unido, estreitando laços e acordos comerciais. Temos
uma relação histórica de muita proximidade com a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no
País, pois entendemos que ela é parte essencial no diálogo e nas relações entre o Brasil e o Reino
Unido. Dispor da colaboração do Britcham para fazer negócios com empresas britânicas nos ga-
rante um elo com companhias idôneas e nos permite estabelecer relacionamentos duradouros.
O Brasil tem apresentado melhora na economia, os investimentos estão crescendo e a expecta-
tiva é que tenhamos mais transações com o Reino Unido no futuro próximo.

As the UK is one of the world’s largest economies, Brazilian companies should focus on in-
creasing their ties with UK, building closer relationships and expanding commercial agreements.
We have traditionally been very close to the British Chamber of Commerce and Industry in Brazil
as we believe it makes an essential contribution to the dialogue and relationships between Brazil
and the UK. With Britcham’s support in doing business with British companies, we are able to
connect with reputable companies and establish long-lasting relationships. Brazil’s economy has
improved, investment is rising and we expect to see more deals with the UK in the near future.

Vemos o ano de 2018 com ponderado otimismo para os
negócios e investimentos no Brasil. No cenário internacional,
em que pese a elevação da tensão política decorrente da radi-
cal mudança na diplomacia norte-americana, acreditamos no
continuado crescimento ou ao menos recuperação das grandes
e médias economias do mundo.

Sabemos que os reflexos positivos para o Brasil dessa ex-
pansão da economia mundial dependerão da capacidade dos
agentes políticos e econômicos internos de manter os esforços para a recuperação da confi-
ança no país. Não é uma tarefa fácil em ano eleitoral, mormente quando precedido - como no
atual momento em que vivemos - de grande incerteza sobre qual força política será consagrada
pelas urnas.

Não obstante, a perspectiva macroeconômica segue positiva, diante do controle da inflação

Pinheiro Neto Advogados

Gilberto Giusti
Partner
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e da queda sustentada dos juros, além do programa de reformas estruturais de que há muito o
país necessitava.

Não por outra razão, nosso escritório acaba de eleger, dentre seus associados, seis novos só-
cios e cinco novos consultores, tanto nas áreas consultivas/empresariais quanto contenciosas.
Apostamos na retomada das transações societárias e comerciais, seja entre partes originaria-
mente nacionais, seja fruto dos investimentos estrangeiros no país. Apostamos na maior eficiên-
cia da resolução de conflitos, seja na esfera judicial, seja na cada vez mais confiável e eficaz
esfera extrajudicial, auxiliando nossos clientes na escolha e na implementação do melhor método
para solucionar suas disputas.  Apostamos no fortalecimento de importantes setores da indús-
tria, da prestação de serviços e do terceiro setor, que exige m profissionais do direito cada vez
mais especializados e conhecedores profundos da atividade dos clientes.

São essas as razões para o nosso ponderado otimismo quanto à prestação de serviços legais
a curto e a médio prazos.

We are looking forward to 2018 with cautious optimism for business and investment in Brazil.
Internationally, despite the political tensions caused by the radical change in US diplomacy, we
expect to see continued growth, or at least a recovery in large and midsize global economies.

We understand that our domestic economic and political agents’ ability to continue rebuilding
confidence in the country will be critical if Brazil is to reap the rewards of this global economic
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expansion. This is no easy task in an electoral year, particularly when preceded – as it is now –
by significant uncertainties about who might win the election.

However, the macroeconomic outlook remains positive; inflation is under control and interest
rates continue to fall, in addition to which Brazil is implementing a long-needed program of struc-
tural reforms.

For this very reason, our office has promoted a number of associates, creating six new part-
ners and five new consultants in both the consultancy/business and litigation areas. We expect
to see an increase in both corporate and commercial transactions, either between domestic
companies or as a result of foreign investment in Brazil. We believe that more effective dispute
resolution methods, either through the courts or through an increasingly reliable and effective
arbitration system, will help our clients select and implement the best dispute resolution meth-
ods.  We expect to see growth in major manufacturing, services and third sector industries that
will require increasingly specialist legal counsel who have an in-depth understanding of their
clients’ activities.

This is why we are cautiously optimistic for the legal services sector in both the short and
medium term.

Tendo se firmado como uma realidade, o Brexit deverá ser trabalhado de maneira a fomentar
o comércio e a troca de experiências entre o Reino Unido e outras economias que têm o desejo
e acima de tudo a necessidade de celebrar parcerias bilaterais. É o caso do Brasil que, sem pre-
juízo de sua participação no Mercosul e da provável retomada de uma política visando a negócios
multilaterais, tem e certamente jamais deixará de ter enorme disponibilidade e interesse de in-
crementar relações comerciais diretas com o Reino Unido. O histórico dos investimentos britâni-
cos no Brasil é um fator que atua em prol desse incremento.

Também aqui, entendemos que nosso escritório tem condições de colaborar com empresas
que comungam dessa perspectiva de fortalecimento das relações comerciais entre os dois países,
atuando de maneira cada vez mais próxima da Britcham, que volta a despontar como o canal
operacional mais apropriado para essa retomada. 

Now that Brexit is a fact, the UK will have to support trade and exchange knowledge with
other economies that want and, above all, need bilateral partnerships. Brazil is one of those
countries which, despite its involvement with Mercosul and a likely return to a multilateral trade
policy, will always be very willing to increase direct commercial ties with the UK. Any future in-
crease in trade relations will obviously benefit from long-standing British investments in Brazil.

We also believe that our firm is in a position to assist companies that share our interest in
strengthening commercial ties between the two countries and we are working ever more
closely with Britcham, which has once again positioned itself as the most appropriate channel
for these efforts. 
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A retomada do crescimento econômico e consequente au-
mento do PIB já a partir deste ano indica oportunidades de ex-
pansão de negócios em todas as nossas áreas de atuação, mais
especialmente naquelas em que o impacto das novas tecnolo-
gias é maior. Apesar do recente período de recessão, mantive-
mos nossos investimentos na capacitação de pessoal, no
desenvolvimento de sistemas e processos acompanhando as
transformações provocadas pelas novas tecnologias digitais e
pela mudança no comportamento dos stakeholders, que demandam cada vez mais transparên-
cia, propósito e experiência diferenciada das empresas. Também estamos ampliando nossa pre-
sença no país. Em 2017, abrimos nosso escritório em Cuiabá voltado principalmente a serviços
para o agronegócio. A PwC acredita no desenvolvimento do país e continua investindo como faz
há mais de 100 anos.

The return of economic growth this year and subsequent GDP increase indicates there are
opportunities for business expansion in all of our areas, but particularly those most heavily im-
pacted by new technologies. Despite the recent recession, we have continued to invest in per-
sonnel training, developing systems and processes to monitor the changes brought about by
new digital technologies and the reactions from our stakeholders, who require  increasing trans-
parency, focus and experience. We are also expanding in Brazil. In 2017, we opened our office
in Cuiabá, which focuses mainly on agribusiness services. PwC believes in Brazil’s future and we
will continue to invest as we have done for the past 100 years.

Os desdobramentos da saída do Reino Unido da União Europeia no ambiente de negócios
ainda não estão claramente definidos. A livre circulação de pessoas, bens e serviços entre países
é um fator de crescimento e desenvolvimento das nações. Por outro lado, a saída do Reino Unido
deve criar novas demandas para as empresas, especialmente, na readequação de suas opera-
ções. Estamos prontos para auxiliar empresas brasileiras e britânicas a navegar nesse novo ce-
nário e acreditamos que a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil terá papel
fundamental no suporte a todos os atores envolvidos e na identificação de oportunidades.

There is still some uncertainty in the business community about the effects of the UK’s de-
parture from the European Union. Freedom of movement for people, goods and services be-
tween countries supports national growth and development. On the other hand, the UK’s
departure is likely to create additional work for companies, especially as they  adapt to this new
scenario. We are here to help Brazilian and British companies navigate this new landscape and
we believe that the British Chamber of Commerce and Industry in Brazil will play a critical role
supporting everyone involved in helping to identify opportunities.

PwC Brasil 

Fernando Alves
Territory Senior Partner
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Apesar das perspectivas de ainda lenta recuperação da eco-
nomia em 2018, estamos confiantes com a retomada dos in-
vestimentos estrangeiros no Brasil. Diante do cenário
promissor – ainda que cauteloso – TozziniFreire segue em ritmo
acelerado em áreas estratégicas para o crescimento econômico
do país, como Banking & Finance, Mercado de Capitais, Fusões
& Aquisições e Private Equity, o que demonstra que o interesse
no Brasil permanece forte.

Although the economies only expected to recover slowly in 2018, we expect foreign invest-
ment in Brazil to increase. In this cautiously promising situation, TozziniFreire continues to see
quickly rising demand for its expertise in a number of strategic economic growth areas for Brazil,
such as Banking & Finance, Capital Markets, Mergers and Acquisitions and Private Equity, which
shows that there is still significant interest in Brazil.

Com o Brexit, a expectativa é de postura mais livre do Reino Unido nas negociações com o
Brasil, o que deve refletir positivamente nas exportações brasileiras e no comércio bilateral como
um todo. É uma grande oportunidade para o país e para nosso escritório, que assessora diversos
clientes britânicos em seus negócios no Brasil, e vice-versa. Esse contexto, aliado à competente
atuação da Britcham, é certamente favorável. 

After Brexit, the UK is expected to take a looser approach to negotiations with Brazil, which
should have a positive effect on Brazilian exports and bilateral trade as a whole. This is a signif-
icant opportunity for Brazil and for our office, as we advise many British clients who do business
in Brazil and vice versa. The outlook, particularly with Britcham’s skillful support, is bright. 

TozziniFreire Advogados

Fernando Eduardo Serec  
CEO
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Foco nos Associados Britcham
Focus on Britcham Members
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Galeria
de Fotos
Photo Gallery

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

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

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

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

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

PROMOTE YOUR BRAND!
Support and sponsorship opportunities to link your
brand, product or service with successful initiatives. 
For further Information, please email:
São Paulo - eventossp@britcham.com.br
Rio de Janeiro - riodejaneiro@britcham.com.br
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22/03/2017
Almoço | Reunião com o
Ministro de Estado Britânico
para Comércio Internacional,
Mr. Greg Hands MP
Luncheon with Rt Hon Greg
Hands MP, Minister of State
for International Trade

São Paulo

1

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Fotos/Photos: 
1 Wasim Mir, OBE (Embaixada Britânica), 
Mr. Greg Hands MP - Ministro de Estado
Britânico para Comércio Internacional,
Jorge Carneiro (Sage) - Presidente da
Britcham Brasil; Joanna Crellin - HM
Cônsul-Geral em São Paulo, e Rodrigo
Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP;
2 Participantes do almoço/reunião.

2

Patrocinadores/Sponsors: 
▪ Demarest Advogados; 
▪ PwC Brasil.
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28/03/2017
Coquetel das Câmaras Europeias

European Chamber’s Cocktail Party

Apoiador/Supporter: 
▪ Zaroni Advogados.

1

Fotos/Photos: 
1 Diretores das Câmaras Européias;

2 William Ballantyne (Ballantyne
Advisory) - Conselheiro Honorário da

Britcham, Andre Oliveira (Castro,
Barros, Sobral, Gomes Advogados) -

Vice-Presidente da Britcham RJ,
Gustavo Brigagão (Ulhôa Canto

Advogados) - Presidente da Britcham RJ,
Adriana Kanhan - Gerente Geral da
Britcham Brasil e Susana Furquim.

2

Rio de Janeiro

Fotos: Divulgação

A Câmara Britânica uniu-se às demais
Câmaras Europeias no Rio de Janeiro

com o objetivo de fortalecer ações que
possam aproximar empresas associadas,

proporcionando um network mais
abrangente, a troca de informações e o

fomento de oportunidades à
comunidade empresarial Europa-Brasil.

The British Chamber met with other
European Chambers based in Rio de

Janeiro to discuss how to build stronger
ties among member companies as a

means of increasing opportunities for
them to exchange information and

create opportunities for the Europe-
Brazil business community.
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Fotos/Photos: 
1 Luiz Costamilan (Palestrante);
2 Renato Cordeiro (Consulado Britânico RJ),
Luiz Costamilan (Palestrante), Paulo Pinho e
William Ballantyne (Ballantyne Advisory) -
Conselheiro Honorário da Britcham.

30/03/2017
Caminhos para a nova
regulamentação do
mercado de gás 
Paths toward new gas
market regulations

Palestrante/Speaker: 
V Luiz Costamilan - Secretário Executivo de 
Gás Natural do IBP

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

31/03/2017
Um ano de vigência do novo
CPC: desafios e perspectivas 

One year of the new CCP:
challenges and perspectives

Palestrantes/Speakers: 
V Adolfo Braga;

V Aluisio Mendes;
V Humberto Dalla;

V Joaquim Eugênio Goulart;
V Leonardo Greco;

V Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho;
V Marcelo Mazzola;

V Nathalia Mazzoneto;
V Pedro Martins.

1

2

3

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Cândida Caffé;

2 Pedro Batista (Palestrante);
3 Pedro Batista, Nathalia Mazzoneto

e Adolfo Braga (Palestrantes).
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47Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

11/05/2017
Investimentos e
Perspectivas para o Futuro
da Statoil no Brasil 
Investment and Outlook
for Statoil’s Future in Brazil

Palestrante/Speaker: 
V Mauro Andrade - VP Procurement da Statoil Brasil.

1

2

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Mauro Andrade (Palestrante);
2 Paulo Pinho e Renato Cordeiro
(Consulado Britânico RJ).
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Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

16/05/2017
A Nova Decisão de Diretoria 

da CETESB nº 38/17 e as
mudanças no gerenciamento 

de áreas contaminadas 
The New CETESB Management

Decision 38/17 and changes for
contaminated area management

Palestrantes/Speakers: 
V Antonio José L. C. Monteiro - 

Pinheiro Neto Advogados;
V Geraldo do Amaral Filho - CETESB;

V Paulo Santos - ERM Brasil;
V Rodrigo Cunha - CETESB.

1

2

São Paulo

Patrocinador/Sponsor: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoiadores/Supporters: 
▪ British Society São Paulo; 

▪ Conselho Regional de Química.

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Paulo Santos, Geraldo

do Amaral, Bianca Signorini Antacli
(TozziniFreire Advogados) - Presidente do
Comitê de Meio Ambiente da Britcham SP,

Antonio José e Rodrigo Cunha;
2 Bianca Signorini Antacli (TozziniFreire

Advogados) - Presidente do Comitê de
Meio Ambiente da Britcham SP, e

Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP.
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26/05/2017
Atualidades do Direito do Trabalho:
Da Terceirização (Lei nº 13.429/2017)
à Prevalência dos Acordos Coletivos
sobre a Legislação 
Latest developments in Employment
Law: Outsourcing (Law no.
13.429/2017) and Overlaps between
Collective Bargaining Agreements
and Legislation

Palestrantes/Speakers: 
V Andrea Massei - Sócia do escritório
Machado Meyer Advogados;
V Luiz Guilherme Gomes Primos -
Primos e Primos Advogados;
V Rosana Muknicka - Advogada do
escritório Montgomery & Associados;
V Rui Cesar Publio B. Correa - Juiz do
Trabalho do TRT - 2ª Região SP.

1

Patrocinadores/Sponsors: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP; 
▪ Primos e Primos Advogados.

Apoiadores/Supporters: 
▪ ABIMAQ; 
▪ ABIMO; 
▪ ASSERTI; 
▪ British Society São Paulo; 
▪ CESA; 
▪ Chevening; 
▪ ETCO; 
▪ Jurídico de Saias.

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Andrea Massei, Rosana
Muknicka, Rui Cesar Publio, Luiz
Guilherme Gomes Primos, e Rodrigo
Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP.

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

São Paulo
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01/06/2017
Licitações do Pré-Sal

Pre-Salt Tender

Palestrante/Speaker: 
V Décio Oddone  -

Diretor Geral da ANP.

2

3

Patrocinador/Sponsor: 
▪ Shell Brasil Petróleo Ltda.

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

Fotos/Photos: 
1 Décio Oddone (Palestrante);

2 Rosângela Nucara - Vice-Presidente do
Comitê de Energia, Indústria Naval & Offshore

da Britcham RJ;
3 Rosângela Nucara - Vice-Presidente do

Comitê de Energia, Indústria Naval &
Offshore da Britcham RJ, Jonathan Dunn e

Sergio Clark (JLT) - Membro do Conselho de
Administração da Britcham e Presidente do

Comitê de Seguros e Resseguros.

1
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Fotos: Divulgação

28/06/2017
Previdência no Brasil 
Pensions in Brazil

Palestrante/Speaker: 
V Edson Franco - Diretor-Presidente da Zurich e
Presidente da FenaPrevi.

1

2

As Câmaras Europeias do Rio promoveram um
encontro com o Prefeito da Cidade do Rio de
Janeiro, Marcelo Crivella para discutir
investimentos e as perspectivas para a cidade.
The European Chambers of Rio de Janeiro,
promoted a meeting with Mayor Marcelo
Crivella to discuss the investments and the
outlook for the city of Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Marcelo Crivella - Prefeito da Cidade do
Rio de Janeiro; 
2 Jonathan Dunn, Carlos Aud Sobrinho,
William Ballantyne (Ballantyne Advisory) -
Conselheiro Honorário da Britcham e
Gustavo Brigagão (Ulhôa Canto Advogados)
- Presidente da Britcham RJ.

20/07/2017
Almoço-palestra com Marcelo Crivella,
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Lunch and presentation by Marcelo
Crivella, Mayor of Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Patrocinador/Sponsor: 
▪ Zaroni Advogados.
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24/08/2017 
Gestão da Partilha:

Perspectivas 
Production Sharing 

Management - 
An Outlook 

Palestrante/Speaker: 
V Ibsen Flores Lima - Presidente 

da Pré-Sal Petróleo.

1

2

Patrocinador/Sponsor: 
▪ Shell Brasil Petróleo Ltda.

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

Fotos/Photos: 
1 Ibsen Flores Lima (Palestrante);

2 Ibsen Flores Lima (Palestrante), Bruno
Marcondes (KPMG) - Presidente do Comitê

de Energia, Indústria Naval & Offshore da
Britcham RJ, Simon Wood - Cônsul Geral

Britânico no Rio de Janeiro e Marcelo
Menicucci (Shell Brasil Petróleo);
3 Flavia Silva e Renato Cordeiro

(Consulado Britânico RJ).

3
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14/09/2017 
XV Seminário Internacional de
Energia: A Competitividade do
Mercado de Petróleo e Gás
Brasileiro 
International Energy Seminar:
the Competitiviness of the
Brazilian Oil & Gas Market 

Palestrantes/Speakers: 
V Anders Opedal - Presidente da Statoil Brasil;
V Andre Cordeiro - Gerente Executivo
Estratégia e Org. da Petrobrás;
V Antônio Guimarães - Secretário Executivo
E&P da IBP;
V Décio Oddone - Diretor-Geral da ANP;
V Felipe Maciel - Diretor de Conteúdo 
da E&P Brasil;
V Flávio Rodrigues - Diretor de Relações
Governamentais e Assuntos Regulatórios 
da Shell Brasil;
V Ibsen Flores Lima - Presidente 
da Pré-Sal Petróleo;
V Márcio Félix - Secretário de 
Petróleo do MME;
V Ricardo Bedregal - Diretor Upstream 
Latin America da IHS Markit;
V Veronica Coelho - Vice-Presidente 
Executiva da Statoil Brasil;
V Vijay Rangarajan - Embaixador do Reino
Unido no Brasil.

1

Fotos/Photos: 
1 Vijay Rangarajan - Embaixador do Reino
Unido no Brasil;
2 André Araujo (Shell Brasil Petróleo) -
Membro do Conselho de Administração da
Britcham, Márcio Félix (Palestrante), Bruno
Marcondes (KPMG) - Presidente do Comitê
de Energia, Indústria Naval & Offshore da
Britcham RJ, e Vijay Rangarajan - Embaixador
do Reino Unido no Brasil.

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

2

Patrocinadores/Sponsors: 
▪ BP; 
▪ Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados; 
▪ Norton Rose Fulbright; 
▪ Pinheiro Neto Advogados; 
▪ Premier Oil; 
▪ Shell Brasil Petróleo Ltda; 
▪ Statoil Brasil.
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09/10/2017 

Lançamento do “GBBC - Great
British Business Club”, Club de
Negócios Britânicos no Brasil 
Launch of the “GBCC - Great
British Business Club”

1

1 2

São Paulo

Fotos: Flávio R. Guarnieri

Fotos/Photos: 
1 Jorge Santos Carneiro (Sage) -

Presidente da Britcham Brasil;
2 Renata Ramalhosa - Cônsul-Geral
Adjunta, São Paulo e Diretora Brasil

e LatAm Value & FDI.
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Patrocinadores/Sponsors: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP; 
▪ British Airways; 
▪ PwC Brasil; 
▪ The University of Manchester.3

4

5 6

Fotos: Flávio R. Guarnieri

Fotos/Photos:  
3 Alex Ingles (BT) - Membro do Conselho de
Administração da Britcham, Newton Freire -
Membro do Conselho de Administração da
Britcham, e Fraser Hall (AstraZeneca do Brasil);
4 Milton Milioni, Ivan Clark (PwC Brasil), 
e Paul McMahon;
5 José Coimbra e Tiago Grandizoli (British
Airways);
6 Christine Savignon (PwC Brasil), Rodrigo
Correia da Silva (Correia da Silva Advogados) -
Presidente da Britcham SP, Felipe Leal, e
Alessandro Ribeiro (PwC Brasil).
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31/10/2017  
Direito e Tecnologia: As

Criptomoedas e as Operações 
de Crédito por meio de
Plataformas Eletrônicas 

Law and Technology:
Cryptocurrencies and Credit

Transaction over Electronic
Platforms

Palestrantes/Speakers: 
V Antonio Giglio - Sócio de 

Demarest Advogados;
V Helena Margarido - Sócia de Suarez,

Margarido Sociedade de Advogados;
V Isaac Sidney - Diretor de

Relacionamento Institucional e
Cidadania do Banco Central;

V Mardilson Fernandes Queiroz -
Chefe Adjunto do Departamento de

Regulação do Banco Central.

1

2

Patrocinador/Sponsor: 
▪ Associação Cultura Inglesa - SP.

São Paulo

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Antonio Giglio, Helena

Margarido, Mardilson Fernandes
Queiroz, e Cassiano Bernini (Demarest

Advogados) - Presidente do Comitê
Legal & Regulatório da Britcham SP;

2 Isaac Sidney (Palestrante).

Apoiadores/Supporters:
▪ ABBC; 

▪ Brasscom;
▪ CESA. 
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04/12/2017
O Movimento das Empresas B
e os Investimentos de Impacto
B Certification and Impact
Investment

Palestrantes/Speakers: 
V Eduardo Grytz - Sócio da Performa Investimentos;
V Guillaume Sagez - Sócio da Performa Investimentos;
V Marcel Fukayama - Cofundador do Sistema B no Brasil;
V Marcela Scavone - Gerente de Cadeia de Valor &
Sustentabilidade da Mãe Terra;
V Priscila Specie - Gerente de Relações Corporativas da
Natura Cosméticos.

1

Patrocinador/Sponsor:
▪ Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoiadores/Supporters:
▪ British Society São Paulo; 
▪ Performa Investimentos; 
▪ Sistema B.

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Guillaume Sagez, Eduardo
Grytz, Bianca Signorini Antacli
(TozziniFreire Advogados) - Presidente do
Comitê de Meio Ambiente da Britcham SP,
Marcela Scavone, Priscila Specie e Marcel
Fukayama.

São Paulo

Fotos: Flávio R. Guarnieri
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Agradecimento
aos Patrocinadores
dos Eventos
Britcham em 2017

É com imensa satisfação que a Britcham agradece às
empresas que patrocinaram os vários eventos da Câmara,
colaborando com os recursos necessários para que pudés-
semos promover uma série de eventos úteis para nossos
membros. Esse apoio e suporte financeiro é de vital im-
portância, e agradecemos nossos patrocinadores por
acreditarem e apostarem no sucesso de nossos eventos.
A Britcham é uma associação nacional sem fins lucrativos,
e gostaríamos de continuar com o apoio e as parcerias dos
patrocinadores que trabalharam conosco no período de
janeiro a dezembro de 2017. Também queremos buscar
parceiros adicionais para que no ano de 2018 possamos
investir cada vez mais na qualidade dos eventos, garan-
tindo assim o sucesso contínuo de nossas atividades e
uma plataforma cada vez mais vantajosa para os nossos
patrocinadores.

Our thanks to
Sponsors of 
Britcham Events 
in 2017

It is with great satisfaction that Britcham would like to
thank the companies who sponsored the Chamber’s
events, contributing the resources required so that we
could hold a series of useful functions for our members.
This assistance and financial support is of vital impor-
tance, and we thank our sponsors for believing in and bac-
king the success of our events. Britcham is a national
non-profit making association and we would like to conti-
nue with the support and partnershipsfrom the sponsors
who worked with us between January and December
2017. We would also like to acquire additional sponsors
so that we can further invest in the quality of our events
during 2018, thereby ensuring the continuing success of
our activities and an increasingly beneficial platform for
our sponsors.
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