
 

 

 

 
O 19º Jantar Anual de Gala e Prêmio Personalidade do Ano da Câmara Brasileira de Comércio na Grã-

Bretanha acontecerá no dia 4 de outubro no London Marriott Hotel Grosvenor Square, em Londres.  

Este evento black-tie tem como tradição reconhecer as realizações de dois líderes da área de negócios que 

têm um papel importante no estreitamento de laços de negócios entre o Brasil e o Reino Unido. 

Os premiados de 2017 serão Pedro Pullen Parente, CEO da Petrobras S.A. e Ben van Beurden, CEO da Royal 

Dutch Shell plc.  

Pedro Pullen Parente: Iniciou a carreira no serviço público no Banco do Brasil em 1971 e em 1973, foi 

transferido para o Banco Central, em ambos os casos por concurso público. Foi consultor do Fundo Monetário 

Internacional e de instituições públicas no País, incluindo Secretarias de Estado e a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988, tendo atuado em diversos cargos na área econômica do Governo. Foi Ministro de Estado 

(1999-2002), tendo sido o coordenador da equipe de transição do Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso para o Presidente Lula. Neste período, relevante também a atuação como Presidente da Câmara de 

Gestão da Crise de Energia de 2001/2002. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras no período 

de 24/03/1999 a 31/12/2002, tendo tomado posse no cargo de Presidente do Conselho de Administração da 

Petrobras em 25/03/2002. No período de 2003 até 2009 foi Vice-Presidente Executivo (COO) do Grupo RBS. 

Foi Presidente e CEO da Bunge Brasil de janeiro de 2010 a abril de 2014 e Sócio-Diretor do grupo de empresas 

Prada de consultoria e assessoria financeira. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

BM&FBOVESPA desde março de 2015. 

Ben van Beurden: De nacionalidade holandesa, Ben van Beurden (55) ingressou na Shell em 1983 após 

graduar-se com mestrado em Engenharia Química pela Delft University of Technology, na Holanda. A carreira 

de Ben na Shell abrange tanto atividades de Upstream quanto Downstream, incluindo uma série de funções 

operacionais e comerciais, com cerca de 10 anos no negócio de GNL. Em janeiro de 2005, Ben se tornou vice-

presidente de Excelência em Refino na sede em Houston, EUA. Na função, foi responsável por padrões de 

qualidade operacional e iniciativas de alto desempenho em refino e fabricação de produtos químicos. Em 

dezembro de 2006, foi nomeado vice-presidente executivo de Produtos Químicos na sede em Londres, Reino 

Unido. Durante seu mandato, Ben foi nomeado para os conselhos de várias associações de liderança da 

indústria, incluindo o Conselho Internacional de Associações de Produtos Químicos e o Conselho Europeu da 

Indústria Química. Em janeiro de 2013, foi nomeado diretor de Downstream e passou a integrar o Comitê 

Executivo da Shell. 

 

Data e horário: 4 de outubro de 2017 às 19 horas      

Local: London Marriott Hotel Grosvenor Square, Mayfair - Londres 

Traje: Rigor (black-tie) 

Para maiores informações e compra de ingressos visite www.brazilianchamber.org.uk/events 

Ou ligue para +44 207 389 0631 (Lena) / +44 207 389 0607 (Alex) 



 

 

CATEGORIAS E PREÇOS 

MESA PLATINUM AWARDS:  £5.300,00 

• Mesa de 10 lugares em posição privilegiada 

• Anúncio de uma página no programa do evento e também na revista que será lançada após o evento.  

• Foto da mesa da empresa publicada na revista do evento. 

• Foto impressa da mesa da empresa 

• Menção especial do discurso do presidente da Brazilian Chamber.  

• Logo da empresa na media wall localizada no saguão de entrada do evento 

 

MESA SILVER AWARDS:  

• Mesa de 10 lugares.   

• Nome da empresa exibido na placa da mesa  

MEMBROS: £2.999,00 

NÃO-MEMBROS: £3.800,00 

INGRESSOS INDIVIDUAIS: 

MEMBROS: £255,00 

NÃO-MEMBROS: £260,00                                                     

ANÚNCIOS  

Oportunidade de anuciar no programa do evento e na revista do evento (anúncio de página inteira ou de meia página 

Página inteira):        

Página inteira: £1.500,00 

Meia página: £850,00       

Especificações do arquivo: 

Tipos: Alta resolução PDF/EPS/JPG 

Cor: CMYK 

Resolução mínima 300 dpi 

 Tamanhos: Página inteira 148 x 210 mm (sangra de 5mm) / Meia página: 128 x 92 mm                                                                                                                             

LOGO NA MEDIA WALL: £360,00 

A Media Wall será localizada no saguão de entrada do evento  

Resolução mínima 300 dpi 

 

Para maiores informações e compra de ingressos visite www.brazilianchamber.org.uk/events 

Ou ligue para +44 207 389 0631 (Lena) / +44 207 389 0607 (Alex) 


