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Revista 
Britain Brasil 2016/2017

A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no
Brasil - Britcham tem a honra de apresentar a Revista
Britain Brasil 2016/2017.

Nesta edição, Jorge Carneiro, Presidente da Câ-
mara Britânica, comenta sobre as perspectivas da en-
tidade no início de um novo século, tendo em vista a
recente celebração dos 100 anos de atuação da Brit-
cham Brasil em 2016.

Além do registro de boas-vindas da Câmara Britâ-
nica aos novos associados que ingressaram em 2016,
os leitores também encontrarão, nesta edição, os prin-
cipais acontecimentos da Britcham e de seus associa-
dos, com destaque à seção “Foco nos Associados”, na
qual executivos de grandes empresas associadas com-
partilham suas perspectivas de negócios para os pró-
ximos anos e relatam como enxergam a atuação da
Câmara Britânica como uma ferramenta auxiliar para
ajudá-los a atingir seus objetivos.

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 infor-
mações das atividades realizadas em 2016, com des-
taque ao almoço de celebração dos 100 anos de
atuação da Câmara Britânica no Brasil, realizado em
São Paulo e que contou com a presença do Ministro
de Estado Britânico para Comércio Internacional, Dr.
Liam Fox, e do então Embaixador Britânico no Brasil,
Sr. Alex Ellis, além de outras autoridades, e ao evento
para entrega do “Britcham Personality of the Year
Award 2016” ao Exmo. Dr. Juiz Sergio Moro, realizado
no Rio de Janeiro.

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

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

Fabricio Soares
Tel: +55 11 3819 0265

fsoares@britcham.com.br
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It is a special time! After all, we celebrate nothing less
the 100-year anniversary of the British Chamber of Com-
merce and Industry in Brazil. The seeds have been planted
in the past, during World War I, when the British people
recognized the importance of supplies coming from
abroad, and encouraged Brazilian based British companies
to join and establish a Chamber of Commerce in order to
protect South American businesses. That is how the British
Chamber of Commerce was born, and here we are, a cen-
tury later, with the mission of being a focal point to the
Brazilian-British entrepreneurial community and providing
a forum to foster commerce, investments, services and
bilateral relations.

I feel honored I have been chosen to lead Britcham in
such an important moment: the beginning of a new cen-
tury of its existence.

I am Portuguese, and came to Brazil four years ago to

É tempo de celebrar, afinal comemoramos nada
menos do que 100 anos da Câmara Britânica de Comér-
cio e Indústria no Brasil. Uma semente que foi plantada
lá atrás, na primeira grande guerra, quando o povo bri-
tânico reconheceu a importância dos suprimentos vin-
dos de fora, e promoveu a união de empresas britânicas
de base brasileira, propondo a formação de uma Câ-
mara de Comércio para proteger os negócios na Amé-
rica do Sul. Assim surgiu a Britcham e aqui estamos, um
século depois, com a missão de ser o ponto focal para a
comunidade empresarial Brasil-Reino Unido e oferecer
um fórum para a promoção do comércio, dos investi-
mentos, serviços e relações bilaterais.

É uma honra ter sido escolhido para liderar a Brit-
cham em um momento tão emblemático: o início de um
novo século de existência. 

Sou português, cheguei ao Brasil há quatro anos,

Foto: João Rubens Shinkado

Jorge 
Carneiro
Presidente
Chairman

O início de 
um novo 
centenário
The beginning 
of a new 
centenary
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Mensagem do Presidente
Chairman’s Message

com a função de liderar a operação brasileira da Sage,
empresa britânica, líder em software de gestão para pe-
quenas e médias empresas. Quando cheguei ao país,
passei pelas dificuldades normais de um imigrante, mas
confesso que foram muito superiores aquilo que eu es-
perava.

Imigrar, geralmente é um processo complexo, requer
algum tempo de adaptação. No meu caso, sendo portu-
guês, achei, na minha ignorância, que seria muito mais
fácil, pois conhecia a cultura e dominava o idioma.
Grande engano! O idioma é de fato parecido, mas ape-
nas parecido. E a cultura, substancialmente diferente.
A falta de conhecimento da cultura local é um dos prin-
cipais fatores da criação de estereótipos que, muitas
vezes, são erradamente utilizados para caracterizar um
povo e sua forma de ser.

Passei por várias situações curiosas e até engraçadas
em razão das diferenças culturais. E com isso, aprendi
que um brasileiro motivado, com a atitude certa, que
acredita no propósito do seu trabalho, aporta uma ener-
gia e uma paixão ímpares, capazes de conduzi-lo a gran-
des feitos e conquistas. 

Por tudo isso, acredito que minha experiência seja si-
milar a de um britânico que chega ao Brasil. Espero que
essa minha vivência de imigrante a par de muitas outras
experiências que existem entre os nossos conselheiros e
associados, sejam uma mais-valia na ajuda que a Câmara
dá às empresas estrangeiras que vêm para o Brasil e em-
presas brasileiras que investem no Reino Unido.

E hoje, estou entusiasmado para enfrentar novos de-
safios e pronto para servir a Câmara Britânica de Comér-
cio e Indústria no Brasil, ao lado de conselheiros,
associados e equipe, além de poder contar com o apoio
incondicional que temos recebido do corpo diplomático
britânico no Brasil.

O atual conselho de administração da Câmara foi
eleito há alguns meses e desde então, tenho feito tudo
o que está ao meu alcance para envolver os conselhei-
ros, os associados e toda a equipe em uma jornada de-
safiadora, mas entusiasmante, da qual possamos, no
final, nos orgulhar.

Na primeira reunião deste novo conselho, disse que
aceitei este cargo para servir a Câmara e esse é o meu
único e exclusivo propósito. Primeiro a Câmara, depois
eu. Aliás, todos os membros do conselho assumiram
este compromisso de liderança desprovida de qualquer
outro interesse que não o de desenvolver e enaltecer a
Câmara Britânica no Brasil.

Procuramos, desde o primeiro momento, encontrar
um rumo que seja o NOSSO RUMO! O rumo que os nos-
sos associados desejam para nossa Câmara. Para isso,
contamos com a especial colaboração de um dos nossos
prestigiados associados, a KPMG, rede global consti-
tuída por firmas-membro independentes, que operam
em 152 países ao redor do mundo, que nos ajudou a de-
senvolver um plano de ação tendo como base as expec-
tativas atuais dos nossos stakeholders.

É com satisfação e renovada confiança que consta-
tamos que a cada mês temos mais participantes nas
nossas reuniões de Conselho, com debates abertos e
construtivos, que resultam em importantes decisões.

lead Sage’s Brazilian operations - a British company, leader
in management software for small and medium compa-
nies. As soon as I landed in the country, I faced the diffi-
culties all immigrants face, but I should say they were
greater than what I expected.

Immigration is a complex process, which requires time
for adaptation. Being Portuguese, I naively believed that
it would be much easier for me once I knew the culture
and spoke the language. What a huge mistake! Both lan-
guages are, indeed, similar. That is it, similar, nothing else.
In addition, the cultures are extremely different. Not know-
ing the local culture may be the cause of stereotyping,
which in turn, could be mistakenly used to describe people
and their behavior.

I have experienced interesting situations, and even
funny ones, because of those cultural differences.
Moreover, I have learned that motivated Brazilians -
with the right attitude, who believe in their work - carry
unique energy and passion that will lead them toward
important achievements.

Therefore, I do believe my experience is similar to that
of a British citizen that comes to Brazil. I hope my immi-
grant background, just as the experience of our council
members and members can be of value for the Chamber
when helping foreign companies to come to Brazil and
Brazilian companies to invest in the United Kingdom.

Today, I am ready to face new challenges and to serve
the British Chamber of Commerce and Industry in Brazil,
side by side with my council members, members and our
team, in addition to relying on the full support we have
received from the British diplomatic corps in the country.

The Chamber current Administrative Council has been
elected months ago and, since then, I have been doing all
I can to engage council members, members and our team
in a challenging and exciting journey, one from which we
all may be proud of in the future.

In our first meeting, I have stated that I have accepted
this position in order to serve the Chamber, and that is
truly my single purpose. The Chamber will come first, and
then, myself. Indeed, all council members have committed
themselves to leadership with the sole objective of de-
veloping and praising the British Chamber in Brazil.

Right from the start, we have tried to find our OWN
COURSE! A course members wish for our Chamber. More-
over, we count on the special collaboration of one of our
valuable members, KPMG - a global network of profes-
sional firms operating in 152 countries around the world
- which has helped us develop an action plan based on
the current expectations of our stakeholders.

I am very pleased to see that, every month, we have
more members in our Council meetings, holding open
and productive debates, resulting in important decisions.

Operationally, we have defined the pillars that will be
the foundations of our development as an organization.
For each one of them, we shall rely on the experience,
the enthusiasm and the leadership of different council
members who, together, will do their best to turn our
ambitions into reality. We do want to have new and loyal
members and to meet the expectations of our current
members. We plan to hold events that will surprise our
guests and make us proud, whether because of their

BritainBrasil2016_004_Layout 1  08/02/2017  17:53  Page 7



8

Britain Brasil 2016/2017

Em termos operacionais, já definimos os pilares que
serão à base do nosso desenvolvimento enquanto orga-
nização. Para cada um desses pontos contaremos com
a experiência, o entusiasmo e a liderança de diferentes
conselheiros, que, juntos, faremos de tudo para que as
nossas ambições se tornem realidade. Queremos novos
membros, queremos fidelizar e atender as expectativas
dos membros atuais. Queremos realizar eventos que
surpreendam os nossos convidados e nos encham de
orgulho, quer pela riqueza do conteúdo, quer pela ele-
vada afluência e networking. Queremos criar condições
financeiras que garantam a nossa independência total
e absoluta e nos permitam fazer os investimentos ne-
cessários para desenvolvermos as nossas atividades e
perseguirmos as nossas ambições. 

Simultaneamente, queremos ser uma voz ativa e in-
fluente em temas tão importantes para o desenvolvi-
mento das relações econômicas e comerciais entre o
Brasil e o Reino Unido, como:

• Competitividade;

• Redução das barreiras ao comércio e investi-
mentos internacionais (com particular ênfase
na necessidade da elaboração de um acordo
de bi-tributação entre os dois países);

• Responsabilidade corporativa;

• Empreendedorismo sustentável;

• Inovação e o desenvolvimento tecnológico.

Temos clara consciência de que, como ponto focal
da comunidade britânica de negócios no Brasil, temos
a responsabilidade de vocalizar a sua contribuição no
debate desses temas.

Queremos ainda ser considerados, pelos governos
brasileiro e britânico, como um interlocutor confiável e
competente no diálogo com o mundo empresarial.

É com esta atitude e entusiasmo que, mensalmente,
fazemos as nossas reuniões de Conselho que se desdo-
bram em muitas outras reuniões e eventos, a maior
parte deles desenvolvidos por voluntários, aos quais ex-
terno o meu profundo agradecimento. No final, espera-
mos ter ajudado a elevar a Câmara de Comércio e
Indústria Britânica no Brasil ao que de melhor se pode
ver e esperar de uma Câmara de Comércio e Indústria
no mundo. 

Convido as empresas britânicas e de outros países
para se instalarem no Brasil. Vocês poderão contar com
nosso apoio e experiência, além de desfrutar de uma
oportunidade de mercado como poucas no mundo.
Acredito nos brasileiros e, consequentemente, acredito
neste fantástico país de desafios e oportunidades que
é o Brasil.

wealth of content or high attendance and networking.
We wish to establish a financial structure in order to en-
sure our full independence and to make needed invest-
ments to develop our activities and pursue our ambitions.

At the same time, we aim to be effective in important
matters for the development of economic and commercial
relations between Brazil and United Kingdom, such as:

• Competitiveness;

• Reducing barriers to international commerce
and investments (special focus on working on
a double taxation agreement between the two
countries);

• Corporate responsibility;

• Sustainable entrepreneurship;

• Innovation and technological development

As a focal point of the British business community in
Brazil, we are fully aware it is ours the responsibility of
expressing its input on those matters.

Moreover, we wish both Brazilian and British govern-
ments consider us a reliable and competent speaker when
communicating with entrepreneurs.

It is with that mindset and enthusiasm that we hold
our monthly Council meetings, which unfold into several
other meetings and events - most of them, organized by
our volunteers, to whom I owe my deepest thanks. After
all, we expect to turn the British Chamber of Commerce
and Industry in Brazil into the best it can be in the world.

I would like to invite British companies, and companies
from other countries, to come to Brazil. You will have our
support and may tap into our experience, in addition to
enjoying a rare market opportunity. I do believe in Brazil-
ians and, by doing so, I do believe in this fantastic country
of challenges and opportunities - Brazil.
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Conselho de Administração
Administrative Council

Conselho de Administração
Administrative Council 2016/2018

Period: 
July 2016 to March 2018

Membros Honorários
Honorary members

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

Advogados Honorários
Honorary Lawyers

Pinheiro Neto Advogados

Demais membros
Other members 

André Araújo
Shell Brasil Petróleo

Carlos Levy
Rolls-Royce

Gilberto Giusti
Pinheiro Neto Advogados

Mario Lindenhayn
BP Biofuels

Newton Freire
Diageo Brasil

Renata Ramalhosa
Consulado Geral Britânico - SP

Renata Saraiva
Ogilvy Public Relations

Richard Lawrence
Associado Individual
Britcham

Presidente Honorário
Honorary President

HM Ambassador to Brazil
HMA Vijay Rangarajan

Vice-Presidentes Honorários
Honorary Vice-Presidents

HM Consul-General in São Paulo
Joanna Crellin

HM Consul-General in Rio de Janeiro
Jonathan Dunn

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

Vice-Presidente / 
Vice-President

Maria Cunha Matos
Linklaters

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
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• Instituição com 100
anos de tradição,

reconhecida pelos
governos brasileiro 

e britânico, e com
abrangência nacional 

e internacional

• Publicação gratuita
de notícias no

“Britcham News”
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relacionamento,
comércio bilateral,

investimentos 
e serviços

• Referência 
da comunidade
empresarial do 

Brasil e Reino Unido

• Interação com a 
British Chambers of

Commerce (BCC), 
uma rede global de

negócios apoiada pelo
Governo Britânico e
com as Câmaras de

Comércio Britânicas 
na América Latina

(BritLan), permitindo
um relacionamento

com mais de 100
Câmaras de Comércio

Britânicas no mundo

• Auxílio a pequenas e
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britânicas e brasileiras na
busca por parceiros
certos em ambos os
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oportunidades 
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• Mecanismos 
para o debate de
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entre os países

• Possibilidade 
de oferecer seus

produtos ou serviços
com condições

diferenciadas aos
demais associados

• Eventos, Webinars 
e Teleconferências

bilaterais sobre
perspectivas e
oportunidades

setoriais

• Seu produto ou
serviço em evidência

na comunidade 
de negócios Reino

Unido - Brasil
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Ao celebrar 100 anos de atuação no Brasil e cada vez
mais focada em sua missão, a Britcham mantém-se em-
penhada na busca e na manutenção de novos associados.
Desta forma, um número cada vez maior de empresas de
diversos setores que possuem interesse no relaciona-
mento bilateral Brasil-Reino Unido tem sido convidado a
integrar o quadro de associados, visando o fortalecimento
do networking proporcionado nos eventos e reuniões dos
comitês setoriais.

A Britcham proporciona um ambiente único e exclu-
sivo para desenvolvimento de relacionamento e negócios
bilaterais, uma vez que os associados podem encontrar
em um só lugar eventos para networking (almoços, cafés
da manhã, jantares, seminários, recepções a missões
comerciais vindas do Reino Unido); oportunidades de ne-
gócios (Matchmaking e B2B - Business to Business); des-
contos 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 is celebrating its 100th year in Brazil and is
increasingly focused on its mission, which includes on-
going efforts to attract new members and retain existing
ones. These efforts means an increasing number of com-
panies from a range of industries interested in the Brazil-
UK bilateral relationship have been invited to become
members as we expand the networking possibilities of-
fered by our events and sector committee meetings. 

Britcham offers a unique and exclusive environment
within which to build bilateral business and relation-
ships, a one-stop-shop where members can attend net-
working meetings (lunches, breakfasts, dinners, semi-
nars, receptions and trade missions from the UK); find
business opportunities (Matchmaking and B2B - Busi-
ness to Business); obtain discounts on products and
services offered by other members; join industry groups
and committees; and leverage a range of activities
throughout the year that generate institutional and
commercial value for 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

  

BritainBrasil2016_004_Layout 1  08/02/2017  17:53  Page 10



• Britcham has 100
years’ experience

operating here and
abroad and is

recognized by the
Brazilian and UK

governments

• We offer a 
forum for building

relationships, 
bilateral trade,

investments 
and services

• Britcham is a key
pillar of the Brazilian

and UK business
communities

• The Chamber works
alongside diplomats

from both nations

• Members have 
an opportunity to
interact with the 

British Chambers of
Commerce (BCC), 
a global business

network supported 
by the British

Government and the
British Chambers of
Commerce in Latin
America (BritLan),
creating a conduit 
to over 100 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

• Britcham offers
mechanisms to debate

industry issues
affecting both

countries

• We also organize
various sector

Committees and
Working Groups

• Members can also
offer their products

and services to 
other members on
preferential terms

• Members are invited
to attend closed-door,

exclusive meetings
with UK VIPs

• News from member
companies is published

free of charge in
“Britcham News”

• Members can receive
business opportunities

• 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 

Associação
Membership

Advantages & Benefits
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Sobre a British Airways, integrante da
International Airline Group, é a maior

companhia aérea internacional no Reino
Unido e uma das líderes globais no segmento

Premium. British Airways opera atualmente
com uma frota de mais de 270 aviões,

voando para 155 cidades, em 75 países. 
A British Airways é um dos membros
fundadores da oneworld, aliança de

companhias aéreas ao redor do mundo
que serve 700 destinos coletivamente.

A aérea tem base no aeroporto de
Heathrow, em Londres. 

British Airways, part of International
Airlines Group, is one of the world’s leading
global premium airlines and the largest
international carrier in the UK. The carrier
has its home base at London Heathrow,
the world’s busiest international airport. 
The airline currently has a fleet of
more than 270 aircraft, flying to
155 cities across 75 countries.
British Airways is a founding member of
oneworld, the alliance of airlines around
the globe that collectively serves 700
destinations. 

British Airways 
www.ba.com

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

Por acreditar no potencial do Brasil, o Grupo
HSBC com sede no Reino Unido e com mais de
150 anos de tradição e experiência, continua a

operar no pais e criou o HSBC Brasil S/A - Banco
de Investimento, focado em apoiar as

necessidades internacionais de seus clientes,
em conjunto com a rede global do Grupo, por

meio de produtos e serviços financeiros de
Corporate & Investment Banking e Tesouraria.

The HSBC Group is based in the UK and has
over 150 years's experience. We believe in the
potential Brazil has to offer and will continue to
operate here through the newly-created HSBC
Brasil S/A - Banco de Investimento, which will
concentrate on supporting our international
customers through the Group's global network,
offering our Corporate & Investment Banking
and Treasury financial products and services.

HSBC Brasil S/A - Banco de Investimento

A Fastrad Traduções é focada em traduções de
alta qualidade, com rapidez e usando

tradutores nativos. Especializamos em
traduções de e para inglês, português e

espanhol para marcas globais nos setores
jurídico, financeiro, de mídia, telecom e muitos

outros. O nosso sucesso é baseado em
atendimento, atenção aos detalhes e qualidade,

desenvolvendo soluções definidas pelas
necessidades específicas de cada cliente.

Fastrad Translations is focused on high
quality translations with a fast turnaround
using native translators. We specialize in
English, Portuguese and Spanish translations
for global brands in the legal, telecoms,
finance, media and other sectors. Our
success is based on customer service,
attention to detail and our commitment to
quality, as we develop solutions defined by
each client’s specific requirements. 

Fastrad Traduções Ltda.
www.fastrad.com.br 
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O Grupo Intertek é líder global em Qualidade
Assegurada, Testes, Inspeção e Certificação, 

com 50.000 colaboradores em 1.100 escritórios
e laboratório em mais de 100 países. A Intertek

tem estrutura para atender as necessidades dos
clientes com maior eficiência, rapidez, prazos 

e com um preço competitivo no mercado.
Treinamentos: Oferecemos treinamento e certificação

de pessoas para melhoria dos profissionais.
Testes: Com laboratórios modernos e próprios,

estamos prontos para realizar ensaios elétricos,
mecânicos, químicos, têxteis e de combustível.

Inspeção: Oferecemos serviços de inspeção
em produtos, equipamentos e instalações. 

Certificação: Possuímos acreditações que nos
permitem operar em diferentes mercados do

mundo, homologando produtos e serviços conforme
exigências de legislação e requisitos do cliente.

Serviços por indústrias: Aeroespacial & automotiva;
alimentos & agricultura; bens de consumo & varejo;

brinquedos, jogos & produtos duráveis; elétrica &
eletrônica; energia; governos & instituições; industrial &

fabricação; médica & farmacêutica; minerais; produtos
de construção; produtos químicos; produtos têxteis,

vestuário & calçados; TI & telecomunicações.
Serviços por tipo: Assessoria; auditoria; avaliação;
certificação; certificação de sistemas; consultoria;

garantia da qualidade; gerenciamento de risco;
inspeção; sustentabilidade; terceirização; teste;

treinamento; validação.

Intertek Group is a global leader in Assurance,
Testing, Inspection and Certification with 50,000
employees in 1,100 offices and laboratories, in
more than 100 countries. Intertek has the
structure to meet the customer needs with
greater efficiency, agility, best deadlines 
and a competitive price in the market.
Training: We offer training and people
certification for professional improvement.
Tests: With modern and own laboratories,
we are ready to perform electrical, mechanical,
chemical, textile and fuel tests.
Inspection: We offer inspection services
on products, equipment and facilities.
Certification: We have accreditations that allow us to
operate in different markets globally, homologating
products and services according to legislation
requirements and customer requirements.
Services by industry: Aerospace & Automotive; Food &
agriculture; Consumer goods & retail; Toys, games &
durable products; Electric & electronic; Energy;
Governments & institutions; Industrial &
manufacturing; Medical & pharmaceutical; minerals;
Building products; Chemicals; Textile products;
Clothing and footwear; IT & telecommunications.
Services by type: Advisory; Audit evaluation;
certification; Systems certification; Consulting;
Quality warranty; Risk management; Inspection;
Sustainability; Outsourcing; Testing; Training;
Validation.

Intertek
www.intertek.com

Fundado em 1838, o Linklaters busca ser o principal
escritório de advocacia global, construindo relações

duradouras para garantir que as melhores empresas e
instituições financeiras tenham confiança em nos

procurar para ajudá-las em suas atribuições mais difíceis
e importantes. O nosso escritório de São Paulo, alinhado

ao nosso grupo na América Latina, que engloba
advogados de diferentes escritórios do Linklaters, tem um

histórico incomparável de assessoria às principais
corporações internacionais, instituições financeiras e

governos nas suas transações e operações mais
desafiadoras no Brasil e em toda a América Latina.

Founded in 1838, Linklaters' aim is to be the leading
global law firm, building relationships that endure
through business cycles to ensure that top companies
and financial institutions instinctively turn to us for
support on their most important and challenging
assignments. Our São Paulo office, together with our
aligned Latin America group, which encompasses lawyers
in several Linklaters offices, has an unrivalled track
record of advising leading international corporations,
financial institutions and governments on their most
challenging transactions and assignments in Brazil and
across the entire Latin American region.

Linklaters Consultores em Direito Estrangeiro
www.linklaters.com 

A NUMERIC é uma empresa luso-brasileira, prestadora de
serviços contábeis. Assumimos o compromisso de explicar os

números do seu negócio, ajudar no seu planejamento
tributário e prestação de contas para filiais no exterior.

NUMERIC is a Luso-Brazilian accounting
company. We are committed to your
business, providing tax advisory and
financial reporting services.

Numeric - Kaph Numeric Contadores Ltda. EPP
www.numeric.srv.br
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A Soluto Regulatórios é uma consultoria e
assessoria técnica especializada no

desenvolvimento de soluções customizadas
em projetos regulatórios, atuando no

processo de Licenciamento de Empresas no
país, no Registro de Produtos Importados

ou nacionais e na assessoria durante a
comercialização no mercado nacional.

Soluto Regulatórios is a consulting
and technical assistance specialized in
development of personalized solutions in
regulatory projects, acting in the process
of Company Licensing in Brazil, in
Registration of imported or national
Products and Technical Assistance during
commercialization on the national market.

Soluto Regulatórios
www.gruposoluto.com.br

A Sage é líder de mercado e tecnologia em
contabilidade integrada, folha de pagamento e
sistemas de pagamento, e apoia a ambição de

empresários e business builders. Atualmente, os
business builders medem o sucesso através de fortes

relacionamentos, parcerias e comunidades. Por isso, a
Sage ajuda a incentivar os business builders de hoje

com o mais inteligente e flexível software baseado na
nuvem, além de fornecer suporte e orientação para

gerenciar tudo - de dinheiro a pessoas. Diariamente,
mais de 13.000 colaboradores da Sage em 23 países

trabalham com uma próspera comunidade global
composta por mais de 3 milhões de empreendedores,

empresários, comerciantes, contadores, parceiros e
desenvolvedores, a fim de promover o sucesso dos

business builders em todos os lugares. Como uma
empresa FTSE 100, somos apaixonados por fazer

negócios da maneira correta, e apoiamos as
comunidades locais através da Sage Foundation.

Sage - a líder de mercado e tecnologia em
contabilidade integrada, folha de pagamento e

sistemas de pagamento, disponíveis na nuvem, apoia
a ambição dos empreendedores e business builders
do mundo. Porque quando os business builders são

bem-sucedidos, todos somos bem-sucedidos.

Sage is the market and technology leader for
integrated accounting, payroll and payment
systems, supporting the ambition of
entrepreneurs and business builders. Today,
business builders measure success in strong
relationships, partnerships, and communities.
It‘s why Sage helps drive today’s business
builders with the most intelligent and flexible
cloud-enabled software, support and advice to
manage everything from money to people. Daily,
more than 13,000 Sage colleagues in 23
countries work with a thriving global community
of over 3 million entrepreneurs, business
owners, tradespeople, accountants, partners and
developers to champion the success of business
builders everywhere. And as a FTSE 100
business, we are passionate about doing
business the right way, supporting our local
communities through the Sage Foundation. 
Sage - the market and technology leader for
integrated accounting, payroll and payment
systems, powered by the cloud and supporting
the ambition of the world’s entrepreneurs and
business builders. Because when business
builders do well, we all do. 

Sage
www.sage.com.br 

A Ogilvy Public Relations Brasil é a Agência
de Reputação do Grupo Ogilvy, uma

companhia multidisciplinar de comunicação,
atuando em Relações Públicas, Marketing,

Ativação, Comunicação Digital e Publicidade.
Fazemos parte do Grupo WPP, maior

conglomerado de empresas de comunicação,
marketing e pesquisa do mundo. Também

fazemos parte da Ogilvy Public Relations
worldwide, oitava maior rede de Relações

Públicas do mundo, com 85 escritórios
divididos em cinco continentes.

Ogilvy Public Relations Brazil is the
Reputation Agency of Ogilvy Group, a
multidisciplinaire communications
company acting in Public Relations,
Marketing, Activation, Digital and
Advertising. Ogilvy Public Relations is
part of WPP Group, the largest
Communications and Marketing
conglomerate worldwide, and part of
Ogilvy Public Relations Worldwide, the
8th global PR network, with 85 offices
in 5 continents.

Ogilvy Public Relations
www.ogilvy.com 
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SyEnergy é uma consultoria de energia focada em gás
natural, GNL, terminais de regasificação terrestres e

flutuantes, distribuição de gás natural e geração de energia
elétrica. Nossa consultoria é especializada na formulação de

estratégia, planos de comercialização e suprimento de gás
natural, desenvolvimento de negócios e projetos,

aconselhamento para a alta administração, negociação e
revisão de contratos, diligencia previa, e serviços de

treinamento em energia sob medida para companhias,
associações de indústria, órgãos governamentais.

Nós possuímos um time de consultores profissionais
experientes que trabalharam e aconselharam projetos de

energia na América do Sul e Norte, Europa, África, Sudeste
Asiático e Austrália. Nós também oferecemos serviços de

representação comercial para firmas do Reino Unido,
Europa e Brasil que almejam explorar oportunidades

de negócios local e internacional.

SyEnergy is an energy consultancy focused on
natural gas, LNG, on-shore and floating
regasification terminals, gas distribution and power
generation. Our energy consultancy specializes in
strategy formulation, gas monetization/planning,
business and project development, senior
management advisory, contract negotiation and
revision, due diligence services, and bespoke
energy training courses for companies, industry
organizations and branches of Government.
We have an experienced team of professionals
having worked and advised energy projects in
South & North America, Europe, Africa, Southeast
Asia and Australia. We also offer commercial
representation services to UK, European and
Brazilian companies seeking to explore local
and international business opportunities.

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

O escritório foi fundado em 1990 para atuar em
recuperação e cobrança de créditos para instituições

bancárias. Após longos anos modernizamos, ampliamos
e diversificamos as áreas do direito para oferecer

assessoria legal para diversos clientes com necessidades
específicas. Nossos serviços estão baseados na

Estratégia, Organização, Criatividade, Sustentabilidade e
Ética integrando todas as áreas de nosso escritório para

buscar um completo atendimento nas questões jurídicas
e administrativas para construção de resultados sólidos

para as necessidades específica de cada demanda.

The Law Firm was founded in 1990 to act in recovery and
credit collection for banking institutions. After long years,
we modernized, expanded and diversified our law areas to
provide legal advice to several clients with specific needs.
Our services are based on Strategy, Organization,
Creativity, Sustainability, and Ethics integrating all practice
areas to obtain a full service in legal and administrative
questions to achieve solid results for the specific needs of
each demand.

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

• Felix Colas
• Maria Izabel Luongo Araujo
• Matt Woods

• Raul Rothschild de Abreu
• Renata Ramalhosa
• Wlamir Chagas Martins

Associados Individuais / Individual Members
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A BT investe continuamente no Brasil para atender e
se antecipar às demandas de seus clientes. Muitas vezes,
os investimentos no Brasil beneficiam clientes na América
Latina e também na América do Norte.  

É o caso, por exemplo, de investimentos recentes,
anunciados no segundo semestre de 2016. Inauguramos
em São Paulo um centro de projetos que funciona como
núcleo central de atendimento aos projetos contratados
na região Américas e traz benefícios especialmente para
os clientes dos Estados Unidos e Canadá, pela maior proximidade em termos culturais e
fuso horário com esse hub do que com os demais hubs de projeto para soluções contrata-
das, que ficam no Reino Unido, na Índia e na Hungria.

Anunciamos em outubro a ampliação e reforço do SOC (Security Operations Center)
brasileiro, um centro voltado para a segurança cibernética que atende a toda a América
Latina em idioma local, e faz parte de uma rede de mais 14 SOCs em todo o mundo. Lan-
çamos, também no mês de outubro, serviço de proteção contra ataques DDoS (Distributed
Denial of Service, ou ataques de negação de serviço, que inviabilizam o acesso a serviços
on-line dos sites atingidos) para a América Latina.

Em setembro, divulgamos a implementação de uma nova plataforma para serviços de
comunicação unificada em São Paulo, com o objetivo de atender com mais agilidade aos
clientes latino-americanos que utilizam nossos serviços de colaboração. 

A Britcham cria uma comunidade reunindo empresas britânicas que, além de uma pre-
sença forte no Brasil, têm uma raiz comum – e esse networking representa certamente um

16
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Foco nos
Associados Britcham
Focus on Britcham Members

Presidentes, diretores e executivos de empresas
associadas à Britcham comentam sobre suas perspectivas
para os próximos anos e como enxergam a atuação da
Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil como
uma ferramenta auxiliar para alcance de seus objetivos.

CEOs, directors and executives of Britcham member
companies talk about their outlook for the next few years
and how they see the British Chamber of Commerce and
Industry in Brazil as a tool to help them achieve their
objectives.

BT

Alex Ingles
Diretor Geral Brasil
Brazil Country Manager
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ambiente de negócios muito interessante para todas essas empresas.
Creio que essa comunidade tem também um papel importante na troca de melhores

práticas e experiências, capazes de contribuir de forma muito positiva para a gestão de
nossas empresas.

BT has been investing consistently in Brazil to meet and anticipate its customers’ de-
mands. Our investments in Brazil are often also beneficial to our clients in Latin America
and North America.  

This is the case, for example, of recent investments announced in the second half of
2016. We inaugurated a project center in São Paulo that serves as a support hub for projects
contracted in the Americas and brings benefits especially to clients in the United States
and Canada, owing to their greater proximity to this hub, in cultural and time zone terms,
than to any other BT project hubs for contracted solutions, which are located in the UK,
India and Hungary.

In October we announced the expansion and enhancement of Brazil's SOC (Security
Operations Center), a cybersecurity center delivering support in local language to all Latin
America and that is part of a network of over 14 SOCs worldwide. We have also launched
a service to protect against DDoS (Distributed Denial of Service attacks, which deny access
to online services from affected sites) to Latin America.

In September, we announced the implementation of a new platform for unified com-
munications services in São Paulo, aiming at serving more swiftly those Latin American
clients who use the collaboration service portfolio we offer.

Britcham creates a community bringing together British companies that, in addition to
a strong presence in Brazil, share a common root - and that networking certainly represents
a very interesting business environment for all these companies.

I believe that this community also plays an important role in the exchange of best practices
and experiences, capable of contributing very positively to the management of our companies.

A operação da Bunzl no Brasil se consolidou na distri-
buição de produtos em três segmentos, sendo Equipamen-
tos de Proteção Individual, Higiene e Limpeza e na Saúde.
Mesmo na crise pela qual o país esta passando nos últimos
anos, conseguimos aumentar nossa eficiência operacional
para minimizar o impacto da queda do volume consumido
do mercado. Como parte da estratégia da Bunzl global, es-
tamos sempre analisando oportunidades de aquisição e
investimento em negócios sólidos e onde possamos adicionar valor para os nossos clientes
através da oferta da solução completa para a sua operação. A Bunzl continua vendo o Brasil

17

Bunzl do Brasil

Sérgio Henrique Rocha
Diretor Administrativo
Managing Director
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e a região Latin America como oportunidade de crescimento global. A Britcham ajuda como
facilitador na troca de experiência de empresas da associação e na divulgação de pontos
importantes para os investidores britânicos com uma visão mais local.

In Brazil, Bunzl’s operations involve product distribution in three different areas, Per-
sonal Protection Equipment, Hygiene & Cleaning and Health. Despite the crisis Brazil has
faced in recent years, we have been able to increase operational efficiency and minimize
the impact from weaker demand. As part of Bunzl’s global strategy, we are constantly look-
ing at opportunities to acquire and invest in solid businesses where we are able to add
value for our customers by offering end to end solutions. Bunzl still believes that Brazil and
the entire Latin America region represent a global growth opportunity. Britcham supports
this by helping member companies exchange experiences and offering a local view of issues
that are important to British investors.

Com a retomada da economia que se espera em 2017
e 2018, e em linha com nosso plano estratégico, as pers-
pectivas são de contínuo crescimento sobretudo das áreas
de Fusões & Aquisições e Infraestrutura, capazes de mo-
vimentar também as demais especialidades do escritório.
No que diz respeito às práticas financeiras (Bancário &
Reestruturação, Mercado de Capitais), o escritório conti-
nuará apostando em reestruturações de dívida, judiciais e
extrajudiciais, que aumentaram significativamente em
2016 e devem continuar demandando assessoria jurídica, bem como na retomada das ope-
rações de crédito bancário e de mercado de capitais. 

Na qualidade de associado, o Demarest considera a Britcham uma parceira para viabi-
lizar exposição e networking, e um fórum para o debate de temas jurídicos importantes
para a comunidade empresarial.

In line with our strategic plan and projections of a return to economic growth in 2017
and 2018, we are forecasting continued expansion, particularly for our Mergers & Acquisi-
tions and Infrastructure areas, which will also build demand for the firm’s other practices.
In its financial practices (Banking & Restructuring, Capitals Market), the firm will continue
to focus on court-supervised and out-of-court debt restructuring, an area that grew signi-
ficantly in 2016 and will continue to require further legal support, as well as a forum for
debating the legal issues that matter to the business community.

As a member of the Chamber, Demarest sees Britcham as a partner that helps to in-
crease the firm’s exposure and expand its networking efforts, as well as a forum for deba-
ting the legal issues that matter to the business community.

Demarest Advogados

Antonio Giglio
Sócio
Partner
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Em geral nossa visão para os próximos anos reflete as ex-
pectativas da macroeconomia brasileira e nosso mercado au-
tomobilístico: Crescimento pequeno do mercado local e a
macroeconomia ainda em fase inicial de implementação dos
ajustes necessários para o crescimento no longo prazo. A GKN
terá um crescimento de suas operações no Brasil em função
de aumento de nossa participação de mercado por estarmos
presentes nos novos lançamentos da indústria automobilística
e também graças ao lançamento de uma série de programas
de exportação que foram lançados no segundo semestre de 2016 e outros que serão lançados
ao longo de 2017. Continuaremos nossa estratégia de oferecer produtos de transmissão veicular
de alta performance e inovadores para nossos clientes na América do Sul.

Vemos a Britcham como um agente catalisador no desenvolvimento de novas parcerias prin-
cipalmente com empresas de alta tecnologia que podem oferecer um diferencial para nossos
processos de melhoria de eficiência. Também vemos a Britcham como parceiro de nossos for-
necedores “Tier 2 e Tier 3” disponibilizando projetos e programas que os auxiliem a aprender
com novas tecnologias e serviços. Além disso a Britcham é um excelente fórum de troca de ex-
periências e de aprendizado entre as empresas Britânicas instaladas no Brasil.

Overall, our view for the next several years reflects macroeconomic expectations for Brazil
and the car industry, where we operate: Slight local and macroeconomic growth on the local
market during the initial implementation phase of the adjustments needed for long term growth.
GKN will see its Brazilian operations grow as our market share increases because of our involve-
ment with new car industry launches and thanks also to a series of export programs that were
launched in the second half of 2016 and others expected throughout 2017. We remain commit-
ted to our strategy of offering high performance and innovative vehicle transmission products
to customers in South America. 

We see Britcham as a catalyst as we look to build new partnerships, especially with high tech-
nology companies who can make a difference to our efficiency improvement processes. We also
see Britcham as a partner for our “Tier 2 and Tier 3” suppliers, making projects and programs
available to help them learn using new technologies and services. Britcham is also an excellent
forum where British companies operating in Brazil can exchange views and lessons learned.

GKN do Brasil Ltda.

Jader Luis Hilzendeger
Presidente
President
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Acreditamos no Brasil, e entendemos ser esse o mo-
mento de nos estruturarmos para apoiar o País na reto-
mada do crescimento econômico que inevitavelmente
virá, e todos esperamos que ocorra o quanto antes. Para
isso estamos atentos ao cenário de mercado, e am-
pliando nossas atividades para atender necessidades
atuais e futuras de nossos clientes. 

Como exemplos de projetos já em andamento, pre-
tendemos nos próximos anos expandir nossa estrutura de laboratórios, atender novas
exigências de órgãos competentes (Inmetro, ANP, Anvisa, Anatel), apoiar indústrias
de Petróleo e Gás no novo cenário político-econômico, além de ampliar nossa atuação
em Treinamentos e Consultoria, através de nossa Academia.

Por fim, nossa aproximação com a Britcham, além de uma consequência natural
como Grupo cuja sede é localizada em Londres, visa entender ao máximo as necessi-
dades das empresas britânicas e seus fornecedores locais em nossas áreas de atuação,
garantindo assim que estejamos sempre aptos a apoiá-los no atendimento aos requi-
sitos de legislação e dos seus clientes. Cumprindo assim nossa proposta, uma espécie
de obsessão da Intertek, de sermos o maior parceiro para soluções em Qualidade As-
segurada Total das organizações no mundo.

We believe in Brazil and that this is the time to structure our business so we are
able to support the inevitable return to economic growth that we all hope to ex-
perience sooner rather than later. We are therefore paying close attention to the
market and expanding our activities in order to meet our customers’ current and
future requirements. 

Examples of ongoing projects include plans for the next several years to expand
our laboratories, comply with new rules from industry regulators (Inmetro, ANP, An-
visa, Anatel), support Oil & Gas companies in the new political and economic envi-
ronment and increase our Training and Consultancy activities through our Academy.

Furthermore, our close relationship with Britcham is not only a natural conse-
quence of being headquartered in London, it is also a platform to obtain an in-depth
understanding of the needs of British companies and their local suppliers, to make
sure we are always in a position to help them comply with local legislation and fulfill
their customers’ requirements. This helps us to fulfill our mission, which is almost an
obsession at Intertek, of being the leading partner in Total Quality Assurance solutions
for organizations around the world.

Intertek

Rui Esteves
Diretor Geral
Managing Director
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O caráter de atuação multidisciplinar da KPMG possi-
bilita a empresa navegar em diferentes ambientes, mesmo
em um contexto de possível baixo crescimento econômico.
Acredito que o país terá que fazer mudanças e estamos
preparados para ajudar os mais diversos agentes do mer-
cado, com destaque para três pontos principais: com-
pliance, infraestrutura e projetos de transformação.

Primeiramente, o compliance é um tema que vem
sendo muito discutido, nos últimos anos, pelas empresas
que esperam se manter competitivas no mercado. Nesse sentido, a KPMG está preparada
para auxiliar todas as empresas no apoio à implementação e adequação de controles inter-
nos das organizações. Da mesma forma, muitas companhias devem passar a ser auditadas,
serviço que está no DNA da KPMG. Quando falamos de tributos, as empresas vão continuar
precisando de apoio para se adequar e atender às novas legislações. E por último, não po-

Foco nos Associados Britcham
Focus on Britcham Members

KPMG Auditores
Independentes

Pedro Melo
Presidente Brasil
Brazil President
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demos esquecer dos vários setores que estão passando por um momento de reformulação
e fazendo novos investimentos no país, como elétrico e telecom, o que gera a necessidade
de estar em conformidade com inúmeras normas, trabalho que a KPMG sempre apoia.

O segundo ponto diz respeito à infraestrutura, setor importante para o país e onde vamos
manter iniciativas importantes. Nessa área, reforçaremos o apoio ao trabalho de investidores
estrangeiros e empresas brasileiras, além de darmos suporte aos projetos, auxiliando em
diversas frentes, desde formas de financiamento até detalhes técnicos.

Por último, estamos aptos a trabalhar com grandes projetos de transformação, sejam
eles voltados para a área de tecnologia, sejam para processos. Entretanto, acredito que tais
iniciativas devem acontecer com maior intensidade a partir do momento em que o cresci-
mento da economia for retomado.

Também temos boas expectativas para o negócio quando pensamos na KPMG de forma
global, já que estamos acompanhando uma maior integração com a América do Sul, o que
nos torna hábil a apoiar as mais diversas empresas que se estabelecem no país e na região.

Essa ampla atuação vai nos ajudar a executar os nossos trabalhos, mesmo com um con-
texto de crescimento econômico mais lento, possibilitando que continuemos investindo em
pessoas, seja através do nosso programa de trainees, seja através dos programas de educa-
ção continuada dos profissionais ou diversas outras ações que oferecemos para investir no
crescimento do capital humano.

Nesse contexto, a Britcham tem um papel importante nesse processo de reestruturação
da economia do país, por dois motivos principais: primeiro, por se posicionar como órgão
fomentador de conhecimento do que acontece no Brasil, principalmente, em projetos de
infraestrutura e governo, para sua comunidade - possibilitando investimentos externos no
país e por apoiar as companhias brasileiras que buscam novos mercados, que ofereçam um
crescimento maior. O segundo ponto é que a Britcham consegue compartilhar seus conhe-
cimentos de gestão, oferecendo ao país os melhores benchmarks de projetos já realizados. 

KPMG’s multidisciplinary skills help companies navigate through many different envi-
ronments, even when faced with lower levels of economic growth. I believe that Brazil
needs to change and we are ready to help all parties involved, particularly in three specific
areas: compliance, infrastructure and transformation projects. 

The first area, compliance, has become an increasingly common issue on the agenda at
companies that are looking to retain their competitive edge. KPMG is ready to help all com-
panies with support implementing and adapting internal controls.  Similarly, many compa-
nies are likely to be audited and this is an area that is a part of KPMG’s DNA. Companies
will also continue to need support adapting to new tax legislation.  And we must not forget
the many growth industries that are bringing fresh investment into the country, such as
the energy and telecoms sectors, which requires compliance with a wide range of regula-
tions and KPMG has always supported such compliance efforts.

The second area is infrastructure, an important sector for Brazil and one where we will
be continuing a number of major initiatives. We will be offering further support for foreign
investors and Brazilian companies and their projects, offering assistance in a wide range of
areas from financing to technical details. 

We also have the capabilities to assist companies in the third area, with technology or
process transformation projects.  However, I believe these initiatives will gather speed
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when the economy returns to growth.
The outlook for KPMG is also positive globally as we increase integration in South America,

which enables us to assist the many companies coming to Brazil and the surrounding region. 
This wide scope of activity helps us perform even against a backdrop of slower economic

activity, allowing us to continue investing in people, either through our trainee program,
the ongoing education for our staff or the various other opportunities we provide for in-
vesting in human capital growth. 

In this context, Britcham plays an important role in the Brazilian economic restructuring
process for two important reasons:  first, it is a source of information on events in Brazil,
particularly government affairs and infrastructure projects - enabling foreign investment
in Brazil and supporting Brazilian companies looking for new markets and further growth.
Second, Britcham shares its management experience, offering the country the best bench-
marks from past projects. 

A despeito das atuais incertezas, as perspectivas
para os próximos anos, na nossa avaliação, são bas-
tante favoráveis para negócios e investimentos. Afinal,
acreditamos fortemente que o Brasil conseguirá supe-
rar os maiores desafios colocados neste momento,
como a crise política e a recessão econômica, e que,
notadamente com base nos atributos diferenciados do
País (entre os quais ressaltamos o fato de sermos uma verdadeira democracia, termos
liberdade de imprensa, um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, uma econo-
mia diversificada, um sistema financeiro sofisticado e robusto, importantes riquezas
minerárias e agrícolas, matriz energética diversificada e um povo trabalhador e em-
preendedor), iremos continuar a atrair volumes significativos de investimentos, tanto
de investidores locais quanto internacionais. 

Ainda que as necessárias reformas estruturais, como a reforma da previdência so-
cial, a reforma trabalhista, a reforma fiscal e a reforma política, possam eventual-
mente não vir a ser aprovadas com a profundidade e a velocidade desejadas,
acreditamos que ajustes importantes serão implementados e que aos poucos a eco-
nomia começará a crescer novamente de maneira sustentável. Investimentos em in-
fraestrutura, com marco regulatório melhor definido, menor interferência do governo
e com o uso do mercado de capitais como fonte de financiamento deverão marcar o
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novo ciclo. Estamos testemunhando uma profunda mudança na sociedade brasileira,
que está muito mais madura, alerta e fiscalizadora e ao mesmo tempo muito menos
tolerante com desmandos, políticas irresponsáveis e ameaças ao Estado de Direito. A
extensão das manifestações públicas dirigidas à classe política começa a ser melhor
compreendida e o sentimento geral é que a atual conjuntura tende a criar maiores
oportunidades para o setor privado, com menor presença estatal. Por fim, as tão de-
sejadas e esperadas mudanças culturais, comportamentais e legislativas em relação
à tolerância histórica do País com corrupção e desvios éticos também deverão servir
como um verdadeiro catalisador para aumentar o apetite de investidores e melhorar
o ambiente de negócios. 

A Britcham historicamente tem atuado com reconhecido destaque e comprovados
resultados em prol da maior abertura econômica por parte do Brasil, do contínuo de-
senvolvimento institucional do País e do fortalecimento do mercado local. Assim, a
Britcham continuará a ter um papel crucial para promover debates sobre questões fun-
damentais para o contínuo desenvolvimento do nosso mercado e para aproximar in-
vestidores de potenciais investimentos e divulgar as oportunidades identificadas.

Despite the uncertainties we currently face, we believe the outlook for next year
is quite positive for business and investment.  We firmly believe Brazil will manage
to overcome the significant challenges it currently faces, such as the political crisis
and economic recession, and will continue to attract significant investment flows
from local and international investors because of its many positive attributes (notably
the fact we have a true democracy, freedom of the press, a market of over 200 mil-
lion people, a diverse economy, a sophisticated and robust financial system, great
mineral and agricultural wealth, a diversified energy base and a hard-working, en-
trepreneurial population).  

Although much-needed reforms, like the social security, employment law, fiscal and
political reforms, might not arrive as quickly as we would like or be as far-reaching as
we might want, we believe that significant changes will be made and the economy will
gradually return to sustainable growth.  This new cycle is likely to see fresh investment
in infrastructure, which has a well-defined regulatory framework, suffers less govern-
ment interference and can use the capital markets to raise funding.  We are witnessing
a profound change in Brazilian society, which is much more mature and alert, but also
less tolerant towards abuse of power, irresponsible policies and threats to the State
of Law.  We are starting to better understand the scale of public protests against the
political class and the general feeling is that the current situation will likely create more
opportunities for the private sector, as state involvement diminishes.  Finally, the long
awaited and much desired cultural, behavioral and legislative changes in Brazil’s his-
torical attitude of tolerance toward corruption and ethical misdeeds are also likely to
increase investor appetite and improve the business environment.  

Britcham has traditional been noted for its efforts and proven results in support of
a more open Brazilian economy, ongoing institutional development and a stronger local
market.  As such, Britcham will continue to play a crucial role by promoting debate on
fundamental issues for ongoing development of our market, bringing together inves-
tors and potential investments3 and announcing the opportunities is has identified. 
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As perspectivas da Sage para os próximos anos são
continuar a desenvolver os negócios no Brasil com a
mesma ambição com que temos feito até aqui. Temos
conseguido resultados muito favoráveis o que nos enche
de satisfação e confiança em relação aos anos que se avi-
zinham. Contamos com uma equipe de cerca de 1.600
pessoas, muito entusiasmadas e engajadas, e esse tem
sido o principal motor do nosso crescimento no Brasil. 

Quanto ao contributo da Câmara de Comércio confesso que, dada a natureza do nosso
negócio, este é bem sutil, mas importante. A Britcham defende um conjunto de temas
com os quais nos identificamos muito, em especial a criação de um ambiente favorável
para que as empresas britânicas venham para o Brasil e as brasileiras possam ir para o
RU. A Sage tem uma missão que em muito coincide com a da Britcham no que respeita
ao apoio às empresas, aos empresários e aos empreendedores para que estes sejam
bem-sucedidos e desenvolvam os seus negócios tendo em vista o mercado global. 

Over the next several years, Sage plans to continue developing its Brazilian business
with the same ambition it has shown to date. We have achieved very good results that
have made us very proud and we have every confidence in the years ahead. We now have
a team of around 1600 very enthusiastic and highly engaged people who have been our
main growth drive in Brazil. 

I must confess that given the nature of our business, the Chamber of Commerce’s con-
tribution has been subtle yet important. Britcham speaks out on a range of issues and we
can readily identify with its position, particularly its efforts to create a supportive environ-
ment for British companies arriving in Brazil and Brazilian companies targeting the UK. Sage
has a mission that parallels that of Britcham in many ways, particularly in terms of sup-
porting companies, business owners and entrepreneurs to help them succeed and help
their businesses grow globally.

Pretendemos investir aproximadamente US$ 10 bilhões
nos próximos cinco anos em projetos já existentes no Brasil,
e continuaremos a avaliar novas oportunidades de negó-
cios no país. O Brasil é um dos países mais importantes no

Sage

Jorge Carneiro
Presidente
President

Fo
to
: D

iv
ul
ga
çã
o

Shell Brasil 
Petróleo Ltda.

André Araújo
Presidente
President

Fo
to
: D

iv
ul
ga
çã
o

BritainBrasil2016_004_Layout 1  08/02/2017  17:53  Page 25



26

Britain Brasil 2016/2017

portfólio de exploração e produção de petróleo no grupo Shell, além de nossa participação
na joint venture Raízen, a principal aposta do Grupo Shell em biocombustíveis. Como um
dos maiores investidores estrangeiros diretos no Brasil, vemos a Britcham como um fórum
valioso para a ampliar nossa rede de contatos, ajudando na implementação da nossa estra-
tégia de negócios. Além disso, a qualidade dos membros da Britcham nos permite desen-
volver uma agenda comum com temas que são de interesse de diversos setores da
economia, como: complexidade do sistema tributário, competitividade, responsabilidade
corporativa, entre outros.

Over the next five years, we intend to invest around US$ 10 billion in projects already
underway in Brazil and will continue to assess new business opportunities here. Brazil is one
of the most important countries in the Shell group’s oil exploration and production portfolio,
alongside our involvement in the Raízen joint venture, the Shell Group’s biggest biofuel in-
vestment.  As one of the largest direct foreign investors in Brazil, Britcham plays a very valu-
able role by expanding our network of contacts and helping to implement our business
strategy.  Furthermore, the quality of Britcham members means we are able to develop a
common agenda towards issues of interest to many sector of the economy, including: the
complexity of the tax system, competitiveness, corporate responsibility and others. 

O ritmo tem sido intenso para o escritório Tozzini-
Freire Advogados. Apesar dos desafios que o Brasil
enfrentou em 2016, o trabalho aumentou. Como os
ativos brasileiros ficaram mais baratos, o escritório
assessorou importantes operações de fusões e aqui-
sições no País. Acho que 2017 será melhor que este
ano e 2018 melhor ainda. O Brasil continua interes-
sante para os investidores e a Britcham tem desempenhado bem o papel de pro-
mover relações de negócios entre Brasil e Reino Unido.

The pace has been intense for TozziniFreire Advogados. Despite the challenges
that Brazil faced in 2016, the work has increased. As Brazilian assets has a lower
price nowadays, the firm advised important mergers and acquisitions in the country.
2017 will be better than this year and 2018 even better. Brazil remains interesting
to investors and Britcham has played well the role of furthering British-Brazilian bu-
siness relations.

TozziniFreire 
Advogados

Fernando Eduardo Serec
CEO
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2016 foi um ano extremamente positivo para o escri-
tório Ulhôa Canto. Não obstante o conturbado contexto
político-econômico brasileiro, o mundo jurídico esteve
bastante aquecido e, com isso, estivemos muito envolvi-
dos com uma ampla gama de novas questões e oportuni-
dades. No segundo semestre, esse movimento foi ainda
maior em decorrência do grande número de contribuintes
que manifestaram interesse em aderir ao regime especial
de regularização de ativos no exterior (RERCT), promovido pelo Governo Federal.

Outro motivo que deu a este ano um colorido especial foi que, nele, celebramos os 50
anos do Código Tributário Nacional, que resultou de um anteprojeto elaborado por uma
comissão composta por 3 pessoas, entre as quais o nosso sócio fundador Gilberto de Ulhôa
Canto. Essa lei vem resistindo por décadas sem que qualquer dos seus dispositivos tenha
sido declarado inconstitucional.

Para 2017, esperamos que o país se estabilize e que a economia brasileira retome o
crescimento sustentável. O escritório Ulhôa Canto se manterá com a mesma agenda proa-
tiva e positiva que vem mantendo ao longo dos últimos anos. E, nessa agenda, a Britcham
continuará a desempenhar o seu papel absolutamente fundamental de propiciar a propo-
situra e a discussão de temas extremamente relevantes para as empresas e instituições
que integram a comunidade anglo-brasileira. O nosso plano estratégico está absolutamente
vinculado a um estreitamento ainda maior do relacionamento que o nosso escritório man-
tém com a Instituição.

2016 has been an extremely positive year for our firm, Ulhôa Canto. Despite the polit-
ical and economic turbulence in Brazil, there has been a great deal of activity on the legal
front and we have been extensively involved in a wide range of new issues and opportu-
nities. In the second half of the year, further opportunities arose with the significant num-
ber of taxpayers expressing interest in signing up for the Federal Government’s special
regime to declare foreign assets (RERCT).

2016 was a particularly special year as we celebrated the 50th anniversary of our Na-
tional Tax Code, which was based on a bill drawn up by a three-person committee that
included our founding partner, Gilberto de Ulhôa Canto. This piece of legislation has stood
firm for decades and none of its provisions have been declared unconstitutional.

In 2017, we expect to see Brazil stabilize and return to sustainable economic
growth. Ulhôa Canto remains committed to the same positive and proactive agenda
it has been pursuing in recent years. As part of this agenda, Britcham will continue to
play an absolutely fundamental role as it raises and discusses many highly relevant
issues for the companies and institutions that make up the Anglo-Brazilian community.
Our strategic plan is fully committed to building an even close relationship between
the firm and the Institution.

Ulhôa Canto
Advogados

Gustavo Brigagão
Sócio
Partner
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Membros por Produtos e Serviços
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Henry Advogados AssociadosKasznar Leonardos Advogados
www.kasznarleonardos.com

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

Linklaters Consultores em Direito Estrangeiro
www.linklaters.com 

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

Cattley Advogados

CMS Cameron McKenna
www.cmslegal.com

Correia da Silva Advogados
www.correiadasilva.com.br

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
www.dannemann.com.br

Demarest Advogados
www.demarest.com.br

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

Loeser e Portela Advogados
www.loeserportela.com.br

Advocacia / Law

Chediak Advogados
www.clcmra.com.br
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Machado Meyer Advogados
www.machadomeyer.com.br

Montgomery Sociedade de Advogados 
www.montgomery.adv.br

Nabas International Lawyers
www.nabaslegal.com

Pinheiro e Associados - Advogados
www.pinheiroeassociados.com.br

Pinheiro Neto Advogados
www.pinheironeto.com.br

Spatari Gonzalez Sociedade de Advogados 
www.spatarigonzalez.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 InvestimentoAberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.
www.aberdeen-asset.com.br

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

Bancos - Serviços Financeiros / Banking

Membros por Produtos e Serviços
Member Products and Services
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Unilever Brasil Ltda.
www.unilever.com.br

ABRACEX - Associação de Comércio 
Exterior do Brasil

www.abracex.org.br
Consulado Geral da Nova Zelândia - NZTE

www.nzte.govt.nz

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

Cambridge University Press
www.cambridge.org.br

Jornal do Comércio
Companhia Jornalística JC Jarros

www.jornaldocomercio.com 

Ogilvy Public Relations
www.ogilvy.com 

Bens de Consumo / Consumer Goods

Comércio Exterior / International Trade

Comunicações & Publicações / 
Communication and Publication Newsletter

Latest News from
Brazil’s Markets

www.britcham.com.br/brazilsmarkets 

Subscribe!
www.britcham.com.br/subscribe

Published Weekly. 

This summary contains a
selection of business news
from Brazil’s Markets that
we thought might interest

UK exporters, importers
and investors. 
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Bunzl - PROT-CAP Artigos para Proteção Industrial Ltda.
www.protcap.com.br

Equipamentos de Segurança e Limpeza / Cleaning & Safety Product Distribution

Educação / Education

Associação Conselho Britânico
www.britishcouncil.org.br 

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

BRASAS ENGLISH COURSE 
www.brasas.com 

DS Language Consultants
www.dslc.com.br

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

www.stpauls.br

Manchester Business School Worldwide
www.manchesterbusinessschool.com.br 

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

www.britishschool.g12.br

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

Engenharia / Engineering

GKN do Brasil Ltda.
www.gkn.com

Rolls-Royce Brasil Ltda.
www.rolls-royce.com
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Aker Solutions do Brasil Ltda.
www.akersolutions.com

BP Energy do Brasil Ltda.
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

Hotéis / Hotels

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

Inspeção e Certificação de Produtos / 
Products Inspection and Certification

Intertek
www.intertek.com

Linhas Aéreas / Airlines

British Airways
www.ba.com 

Cadastre-se / Subscribe:
www.britcham.com.br/subscribe

Newsletter
Resenha Legal 

www.britcham.com.br/resenhalegal

Informativo mensal, voltado
a assuntos jurídicos. Os

artigos são contribuições de
escritórios de advocacia

associados à Britcham.

A report on legal matters.
The articles are contributions

from legal firms which are
Britcham members. 
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Altmann S/A Importação e Comércio
www.altmann.com.br 

Boxer do Brasil Representações Ltda.
www.boxernet.net 

Diageo Brasil Ltda.
www.diageo.com 

Produtos Importados / Imported Products

Mineração / Mining & Metals

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

Swift Technical Serviços Técnicos Especializados Ltda.
www.swiftworldwideresources.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 - Laboratórios, Cursos, Pesquisas e Desenvolvimento / 
Health & Pharmaceutical Research and Development
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Adail Costa Assessoria Contábil
www.adailcosta.com

BDO RCS Auditores Independentes
Sociedade Simples

www.bdobrazil.com.br

KPMG Auditores Independentes
www.kpmg.com.br

CCI - Critical Corporate Issues
www.criticalcorp.com.br 

Numeric - Kaph Numeric Contadores Ltda.
www.numeric.srv.br 

Control Risks do Brasil Ltda.
www.controlrisks.com

Datamark Ltda.
www.datamark.com.br

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

Hemera Serviços Contábeis Ltda.
www.hemeracontabil.com.br 

Helenium Services Ltd.
www.helenserv.com

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

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

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
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PwC Brasil - PricewaterhouseCoopers
www.pwc.com.br 

Soluto Regulatórios
www.gruposoluto.com.br 

S-RM
www.s-rm.co.uk 

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

Smiths Detection Brasil 
Comércio de Equipamentos Ltda.

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

www.sideraconsult.com 

Tabaco / Tobacco

Souza Cruz S/A
www.souzacruz.com.br

Bruno Barasch Informática
www.brunob.com.br

Micro Focus - Borland Latin America Ltda.
www.microfocus.com.br

Sage
www.sage.com.br 

Tecnologia da Informação - TI / Information Technology - IT
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América Latina Traduções
www.latamtran.com.br

Fastrad Traduções Ltda.
www.fastrad.com.br 

Traduções e Interpretações / Translation & Language services

Transportes - Logística / Transportation - Logistics

LV Shipping do Brazil
Consultoria em Logística Ltda.

www.lvshipping.com

Turismo / Tourism

Fundação 25 de Janeiro
www.visitesaopaulo.com.br 

BT
www.bt.com/brasil

Telecomunicações / Telecommunications

G.I.S Brasil Importação Exportação
Indústria e Comércio Ltda.
www.gisinternational.net 
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Associados Individuais
Individual Members

•  Aldo Antônio Castelli

•  Alfredo Silveira Passos

•  Ana Sabina de Campos Henriques de Brito

•  Angela Rodrigues Canelas

•  Arthur Achiles de Souza Correa

•  Carlos Alberto Lenz Cesar Protasio

•  Christian Moritz

•  Christopher O. Freeman

•  David John Richardson

•  Felix Colas

•  Jean Noel Hardy

•  Joanna Crellin

•  Jonathan Dunn

•  Luiz Eduardo Arena Alvarez

•  Marcelo Sclebin Santin

•  Marcelo Viveiros de Moura

•  Maria Izabel Luongo Araujo 

•  Matthew Paul Evans

•  Matt Woods

•  Nicholas Anthony Peter Wellington

•  Pablo Hanna

•  Paulo Roberio Tavora Pinho

•  Phillip Krinker

•  Raul Rothschild de Abreu

•  Renata Ramalhosa

•  Richard David Taylor

•  Richard Lawrence

•  Robert Malcolm Ellison

•  Rodrigo Bastos Leite

•  Ruy Jorge Frayha

•  Sthephen Charles Rimmer 

•  HMA Vijay Rangarajan

•  Volkhart Hanewald

•  William Joseph Ballantyne

•  Wlamir Chagas Martins

Newsletter
Geral
A Newsletter Geral tem como objetivo manter seu público
informado sobre os principais acontecimentos 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 recentes 
da Câmara Britânica e de seus associados. Envie 
sua notícia para: 
This section reports the latest news from the British
Chamber and its members. Send your news to: 
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 
apresentam o business de sua empresa à rede   
de contatos da Britcham.
New members present their business to the 
Britcham network of contacts when they join. 

Próximos Eventos - Destaques do Mês / 
Upcoming Events - Monthly Highlight
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. 

Seção Acontece / Coming Up
Lista de eventos que serão realizados por associados 
e parceiros da Britcham.
A list of events being organized by Britcham 
members and partners. 

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

www.britcham.com.br/newsgeral

www.britcham.com.br/subscribe

Cadastre-se para receber 
nossas newsletters!

Sign up for our newsletters!
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Comitê de Energia, Indústria Naval & Offshore
Energy, Naval Industry & Offshore Committee

Paulo Pinho

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

Cândida Caffé
Dannemann, Siemsen, Bigler 
& Ipanema Moreira

Comitê de Seguros e Resseguros
Insurance and Reinsurance Committee

Sergio Clark
JLT SCK Corretora de Seguros Ltda.

Presidentes dos Subcomitês /
Subcommittees 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
Jonathan Dunn

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

Britain Brasil 2016/2017

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

Ana Beatriz Davi
DS Language Consultants

Edward Thompson
TRADIMPEX Importação e Exportação Ltda.

Emerson Macedo
PwC Brasil

Presidentes do Subcomitê / 
Subcomittee 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

Filiais Britcham
Britcham Branches
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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
São Paulo
Branch

Comitê de Capital Humano
Human Capital Committee

Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais
International Trade & Investments Committee

Carolina Ures
Sidera Consult

Thomas Fesl
KPMG Auditores Independentes

Comitê Legal & Regulatório
Legal & Regulatory

Cassiano Inserra Bernini
Demarest Advogados

Comitê de Meio Ambiente
Environment Committee

Bianca Signorini Antacli
TozziniFreire Advogados

Presidentes dos Subcomitês / 
Subcomittees Presidents

Presidente / President
Rodrigo Correia da Silva
Correia da Silva Advogados

Vice-Presidente / Vice-President
Maria Cunha Matos
Linklaters

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

Britain Brasil 2016/2017

Eduardo Henry - Henry Advogados Associados
Raymond Krinker, OBE
Richard D. Stevens

Membros Honorários / 
Honorary Members
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Britain Brasil 2016/2017

Galeria
de Fotos
Photo Gallery

A Britcham proporciona networking qualificado através
de seminários e workshops bilaterais propostos pelos
comitês temáticos 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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23/03/2016
Corporate Day

São Paulo

Palestrantes/Speakers: 
V Antonio Giglio Neto - Sócio de Demarest Advogados; 
V Carlos Eduardo Orsolon - Sócio de Demarest
Advogados; 
V Cassiano Inserra Bernini - Sócio Júnior de 
Demarest Advogados e Presidente do Comitê Legal 
e Regulatório da Britcham SP; 
V Helena Calderano - Advogada de Montgomery
Sociedade de Advogados; 
V Luiz Guilherme Gomes Primos - Sócio de 
Primos e Primos Advogados; 
V Ludmila Holtz - Advogada Associada/Gerente 
de Loeser e Portela Advogados; 
V Miguel Manente - Sócio de Loeser e Portela
Advogados; 
V Vanessa Soares Lanfranchi - Advogada de
Montgomery Sociedade de Advogados; 
V Neil Montgomery - Sócio de Montgomery 
Sociedade de Advogados.

1

2

3

Patrocinadores/Sponsors: 
Demarest Advogados; Loeser e Portela Advogados;
Montgomery Sociedade de Advogados; e Primos e
Primos Advogados.

Apoiadores/Supporters: 
ABIFER; e CESA.

Fotógrafo: João Rubens Shinkado

Fotos/Photos: 
1 Renan Valverde Granja (Machado Meyer
Advogados), Luiz Guilherme Gomes Primos
(Primos e Primos Advogados), Thiago Araújo e
Silva (TozziniFreire Advogados), Cassiano Inserra
Bernini (Demarest Advogados) - Presidente do
Comitê Legal e Regulatório da Britcham SP,
Antonio Giglio (Demarest Advogados), Vanessa
Soares Lanfranchi (Montgomery Sociedade de
Advogados), Neil Montgomery (Montgomery
Sociedade de Advogados), Helena Calderano
(Montgomery Sociedade de Advogados), e
Carlos Eduardo Orsolon (Demarest Advogados);
2 Palestrantes: Carlos Eduardo Orsolon, Vanessa
Soares Lanfranchi, Neil Montgomery, e Helena
Calderano;
3 Thiago Araújo e Silva (TozziniFreire
Advogados), e Palestrantes: Miguel Manente,
Luiz Guilherme Gomes Primos, Ludmila Holtz, e
Cassiano Inserra Bernini - Presidente do Comitê
Legal e Regulatório da Britcham SP.
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23/03/2016
Energias Renováveis - Uma

Revolução Tecnológica e
Janela de Oportunidades

Renewable Energy - A
Technology Revolution and

Window of Opportunity

Palestrante/Speaker: 
V Nelson Rocha - Sócio da OPTIMUM.

1

2

Fotos/Photos: 
1 Nelson Rocha (Palestrante);

2 Nelson Rocha (Palestrante), Paulo
Pinho - Presidente do Comitê de

Energia da Britcham RJ, e Matt Woods
(Consulado Geral Britânico RJ) -

Conselheiro da Britcham;
3 Bruno Marcondes (KPMG), Fabio
Pereira (IHC Brasil) e Clarisse Rocha

(EIC - Conselho Britânico de Energia).

3

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn
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Fotos/Photos: 
1 Vinicius Nobre (Associação Cultura Inglesa
SP), e Palestrantes: Isabela Villas, Mabel Castro,
Julio Menochelli, Piri Szabo, e Sandra Possas;
2 Braulio Costa (VR Consulting), Cleusa Zolin
(Associação Cultura Inglesa SP), Vinicius Nobre
(Associação Cultura Inglesa SP), e Ana Paula
Vitelli (Manchester Business School). 

13/05/2016
Desafios e Oportunidades
no Mercado Brasileiro de EFL
Challenges and
Opportunities in the
Brazilian EFL Market

Palestrantes/Speakers: 
V Isabela Villas Boas - Superintendente
Acadêmica na Casa Thomas Jefferson em Brasília;
V Julio Menochelli - Gerente de Vendas e
Marketing na Helbling Languages;
V Mabel Castro - Gerente de Novos Negócios e
Operações Especiais na Ibeu-RJ;
V Piri Szabo - Diretora Regional Cambridge
English Language Assessment Brazil;
V Sandra Possas - Diretora na Richmond Brasil.

1

2

4

Patrocinadores/Sponsors: 
Associação Cultura Inglesa - SP; Cambridge English
Language Assessment; Helbling Languages; Macmillan
Education; Manchester Business School; National
Geographic Learning; e Richmond.

Apoiadores/Supporters: 
BRAZ-TESOL; British Council; e VR Consulting.

São Paulo

Fotógrafo: João Rubens Shinkado
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Fotógrafo: João Rubens Shinkado

18/07/2016
BREXIT e suas

implicações nas relações
Brasil-Reino Unido

BREXIT and its
implications in 

UK-Brazil relations

Palestrante/Speaker: 
V Alexander Ellis - Embaixador 

Britânico no Brasil em 2016.

1

2

3

São Paulo

Patrocinadores/Sponsors: 
Associação Cultura Inglesa - SP; Demarest Advogados;

Manchester Business School; e PwC Brasil.

Apoiadores/Supporters: 
ABIFER; ABIMIP; ABRACOMEX; BCS Rio;

British Society São Paulo; Chevening; CNS;
FEHOESP; SINDHOSP; e SINDUSFARMA.

Fotos/Photos: 
1 Embaixador Britânico no Brasil (2016),

Alex Ellis, e Francisco Itzaina, CBE
(Boyden) - Conselheiro da Britcham;

2 Jorge Carneiro (Sage) - 
Presidente da Britcham;

3 Francisco Itzaina, CBE (Boyden) -
Conselheiro da Britcham. 
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47Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

27/07/2016
Retomada Brasileira da
Competitividade - A visão
de três países
Resumption of Brazilian
Competitiveness - Three
countries’ perspectives

Palestrantes/Speakers: 
V Damien Loras - Cônsul-Geral da França
em São Paulo;
V Denis André Côté - Diretor Geral da
Genetec no Brasil;
V Francisco A. Itzaina, CBE - Sócio da
Boyden e Membro do Conselho da
Britcham Brasil;
V Jean Larcher, Conselheiro da Câmara
de Comércio França-Brasil;
V Joanna Crellin - Cônsul-Geral Britânica
e Diretora-Geral do Department for
International Trade no Brasil;
V Octavio de Barros - Consultor
Econômico do Bradesco;
V Riccardo Savone - Embaixador
Canadense no Brasil.

1

2

Evento realizado em parceria com as
Câmaras de Comércio do Canadá e França.
Event organized in partnership with the
Brazilian Chambers of Commerce of
Canada and France. 

Apoiadores/Supporters: 
Associação Cultura Inglesa - SP; Boyden;
e ABRACOMEX.

São Paulo

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Denis André Côté,
Damien Loras, Octavio de Barros,
Riccardo Savone, Joanna Crellin, Jean
Larcher e Francisco Itzaina, CBE;
2 Francisco Itzaina, CBE (Boyden) –
Conselheiro da Britcham, Damien
Loras - Cônsul-Geral da França em São
Paulo, e Octavio de Barros (Bradesco).
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Fotógrafo: João Rubens Shinkado

30/08/2016
OEA - Operador Econômico

Autorizado: A visão atualizada
do mercado e da Receita 

Federal do Brasil
OEA - Authorized Economic

Operator: An updated view of the
market and the Brazilian IRS

Palestrantes/Speakers: 
V Elaine Costa - Fiscal e Membro da Equipe

OEA da Receita Federal do Brasil;
V Elson Bueno - Sócio da área de Tributos

Indiretos e Aduaneiros da KPMG;
V Gilberto Oestreich - Customs Manager da

General Motors do Brasil.

1

2

São Paulo

Patrocinadores/Sponsors: 
Associação Cultura Inglesa - SP;

Loeser e Portela Advogados.

Apoiadores/Supporters: 
ABIFER; ABIMED; ABRACOMEX; ABTP; ANFARLOG;

British Society São Paulo; FEHOESP; SINDAMAR;
SINDHOSP; SINDICOMIS.

Fotos/Photos: 
1 Thomas Fesl (KPMG) - Vice-Presidente do 

Comitê de Comércio e Investimentos
Internacionais, Carolina Saldanha (Sidera Consult) -
Presidente do Comitê de Comércio e Investimentos

Internacionais da Britcham SP, Rodrigo Correia
(Correia da Silva Advogados) - Presidente da

Britcham SP, Elaine Costa (Receita Federal do Brasil),
Elson Bueno (KPMG); Gilberto Oestreich (General

Motors do Brasil), e Maria Matos (Linklaters) - Vice-
Presidente da Britcham SP; 

2 Elaine Costa, Elson Bueno, e Gilberto Oestreich.  
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20/09/2016
XIV Seminário Internacional
Britcham: Descomissionamento,
abandono e remoção de
instalações offshore de petróleo e
gás - escala, escopo e desafios
XIV Britcham International
Seminar: Decommissioning,
abandonment and removal of
offshore oil gas installation - scale,
scope and challenges 

Palestrantes/Speakers: 
V Bruno Graffino de Oliveira - Coordenador 
Geral de Óleo e Gás do IBAMA;
V David Labbé - Gerente de Desenvolvimento 
de Negócios na Subsea 7;
V Eduardo Zacaron - Gerente de
Descomissionamento da Petrobras;
V Fabio Gaspar - Tax Manager na Shell;
V Jim Christie - Head of Decommissioning, 
Oil & Gas Authority UK;
V Magda Chambriard  - Diretora Geral da ANP;
V Marcelo Mafra - Superintendente da ANP;
V Mauricio Diniz - Gerente 
Executivo da Petrobras;
V Nickolas Samford - Intervention/
Decomission SME, Lloyd's Register;
V Rafael Torres - Diretor de 
Projetos na SBM Brazil;
V Roger Essom - Chief Executive na Decom
North Sea.

1

2

Patrocinadores/Sponsors: 
Great Britain; e Shell Brasil Petróleo Ltda.

Apoiadores/Supporters: 
FCCE; e Lloyd’s Register.

Fotos/Photos: 
1 Jonathan Dunn - Cônsul-Geral
Britânico no Rio de Janeiro; 
2 Magda Chambriard (ANP).

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

Rio de Janeiro
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07/10/2016

2 3

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Juiz Sergio Moro e 

Conselheiros da Britcham;
2 Homenageado, Juiz 

Federal Sergio Moro;
3 Jorge Carneiro (Sage) - Presidente

da Britcham, Gustavo Brigagão (Ulhôa
Canto Advogados) - Presidente da

Britcham RJ e Juiz Sergio Moro.

Personalidade do Ano
Britcham 2016 - Juiz
Sergio Moro 
Britcham Personality of
the Year 2016 - Judge
Sergio Moro

1

Fotógrafa: Ana Colla
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51Fotógrafa: Ana Colla

8

5

6

7

Fotos/Photos: 
5 Embaixador Britânico no Brasil (2016), 
Alex Ellis, e Juiz Sergio Moro;
6 Denis Daniel (Daniel Advogados) e
Bill Ballantyne (Ballantyne Advisory) -
Conselheiros Honorários da Britcham;
7 Denise Oliveira, Gustavo Brigagão (Ulhôa
Canto Advogados) - Presidente da Britcham
RJ, Andre Oliveira (Castro, Barros, Sobral,
Gomes Advogados) - Vice-Presidente da
Britcham RJ e Danielle Calirman;
8 Josiane Simioni, Adriano Burger,
Rosângela e Juiz Sergio Moro.

Apoiadores/Supporters: 
FCCE; e FIRJAN.

Patrocinadores/Sponsors: 
British Airways; Castro, Barros, Sobral, Gomes
Advogados; JLT Brasil; Pinheiro Neto; PwC Brasil; e
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados.
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N

K

Fotos/Photos: 
9 Marcelo Moura (Pinheiro Neto

Advogados) - Conselheiro honorário 
da Britcham e Antonia;

J Terry e Ivan Clark (PwC Brasil);
K Nick Burridge (Aker Solutions) -
Tesoureiro da Britcham e Patricia;

L Anna Ballantyne e Elenice Giusti;
M Cândida Caffé (Dannemann Siemsen) -

Presidente do Comitê Legal, Tributário e
Regulatório da Britcham RJ e Juliana Barros;

N Juiz Sergio Moro e Gustavo 
Brigagão (Ulhôa Canto Advogados) -

Presidente da Britcham RJ.

L

J

M

9

Fotógrafa: Ana Colla
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13/10/2016
Retomada Brasileira da

Competitividade -
Questões Trabalhistas

Resumption of Brazilian
Competitiveness -

Labour Issues

Palestrantes/Speakers: 
V Ailtom Nascimento - Vice-

Presidente da Stefanini; 
V Eduardo J. O. Martins 

- Sócio da GTLawyers;
V Francisco A. Itzaina, CBE - Sócio 

da Boyden e Membro do 
Conselho da Britcham Brasil;

V José Pastore - Professor;
V Luis Diez González - Sócio da Everis;

V Octavio de Barros - Consultor 
Econômico do Bradesco;

V Paulo Canoa - CEO 
do GI Group Brasil;

V Stéphane Larue - Cônsul-Geral 
do Canadá em São Paulo.   

1

2

Patrocinador/Sponsor: 
Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoiador/Supporter:
Boyden.

São Paulo

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

Evento realizado em parceria com as
Câmaras de Comércio do Canadá,

Espanha, França e Portugal.
Event organized in partnership with the

Chambers of Commerce of Canada,
France, Portugal and Spain.

Fotos/Photos: 
1 Palestrantes: Eduardo J. O. Martins,

Stéphane Larue, Ailtom Nascimento,
Luiz Diez Gonzalez, Francisco Itzaina,

CBE, e Paulo Canoa.;
2 Professor José Pastore.
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Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

18/10/2016
Seminário de Tributação
Internacional
International Taxation Seminar

Palestrantes/Speakers: 
V Diego Sanchez - PwC;
V Francisco Lisboa - Castro, Barros, Sobral, Gomes
Advogados;
V Isis Kimura - Ernst & Young;
V Ivan Tauil - Tauil & Chequer Advogados;
V José Andrés Lopes da Costa Cruz - Chediak Advogados;
V Julio Chamarelli - KPMG;
V Mariana Martins - Montgomery & Associados;
V Mario Nascimento - Deloitte;
V Sergio André - Sergio André Rocha Advocacia &
Consultoria Tributária.

1

2

3

4 5

Patrocinadores/Sponsors: 
Chediak Advogados; Montgomery
Sociedade de Advogados; e PwC Brasil.

Rio de Janeiro

Fotos/Photos: 
1 Cândida Caffé (Dannemann Siemsen) -
Presidente do Comitê Legal, Tributário e
Regulatório da Britcham RJ;
2 Palestrantes: Sergio André, Diego Sanchez,
e José Andrés Lopes da Costa Cruz;
3 Palestrantes: Mario Nascimento, 
Julio Chamarelli, e Francisco Lisboa;
4 Palestrantes: Mariana Martins, 
Ivan Tauil, e Isis Kimura;
5 Condorcet Rezende (Ulhôa Canto
Advogados) e Gustavo Brigagão (Ulhôa Canto
Advogados) - Presidente da Britcham RJ.
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20/10/2016
Acordo de Facilitação do

Comércio da OMC - Impactos no
Comércio Exterior Brasileiro

WTO Trade Facilitation
Agreement: Impacts on Brazilian

Foreign Trade

Palestrantes/Speakers: 
V Alexandre Lira de Oliveira - Diretor 

de Assuntos Normativos do Instituto de 
Comércio Internacional do Brasil (ICI-BR);

V Flavio Augusto Trevisan Scorza - Diretor do
Departamento de Competitividade no

Comércio Exterior (DECOE) da Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX);

V Omar Rached - Diretor de Facilitação de
Comércio do Instituto de Comércio

Internacional do Brasil (ICI-BR).

1

2

Patrocinador/Sponsor: 
Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoiadores/Supporters: 
ABIFER; ABRACOMEX; ABRALOG; AEB;
ANFARLOG; British Society São Paulo;

CECIEX; Chevening; Procomex;
SINDAMAR; SINDASP; e SINDICOMIS.

São Paulo

Fotógrafa: Natasha Briguet

Fotos/Photos: 
1 Carolina Saldanha (Sidera Consult) - Presidente do
Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais;

2 Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP; Carolina

Saldanha (Sidera Consult) - Presidente do Comitê de
Comércio e Investimentos Internacionais; Palestrantes:

Omar Rached, e Flavio Augusto Trevisan Scorza.
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09/11/2016
Desenvolvimento no Mercado
Brasileiro de Resseguros 
Development of Brazilian’s
Reinsurance Market 

Palestrantes/Speakers: 
V Tarcísio Godoy - Presidente do IRB Brasil RE;
V José Carlos Cardoso - Vice-Presidente de
Resseguros do IRB Brasil RE.

1

2

Fotos/Photos: 
1 Sergio Clark (JLT) - Presidente do Comitê
de Seguros e Resseguros da Britcham RJ;
2 Palestrante: Tarcísio Godoy;
3 José Carlos Cardoso (IRB Brasil RE), Sergio
Clark (JLT) - Presidente do Comitê de Seguros
e Resseguros da Britcham RJ, Tarcísio Godoy
(IRB Brasil RE) e André Oliveira (Castro,
Barros, Sobral, Gomes Advogados) - Vice-
Presidente da Britcham RJ.

Rio de Janeiro

Fotógrafo: Daniel Lewinsohn

3
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22/11/2016
Diversidade como

Diferencial Competitivo
Diversity as a

Competitive Differential

Palestrantes/Speakers: 
V Cristina Bonini - Diretora de RH da KPMG;

V Jamile Consolmagno - Gerente Sênior de RH da Diageo;
V José Nascimento - Diretor de RH da Sage.

1

2

Patrocinadores/Sponsors: 
Associação Cultura Inglesa - SP;

Manchester Business School.

Apoiadores/Supporters: 
ABRH SP; AGERH; APRH; 

British Society São Paulo; 
Great; e SBCoaching.

São Paulo

Fotos: Britcham Brasil

Fotos/Photos: 
1 Ana Paula Vitelli (Manchester Business
School), Rodrigo Correia da Silva (Correia

da Silva Advogados) - Presidente da
Britcham SP, Cristina Bonini (KPMG), José
Nascimento (Sage), Jamile Consolmagno

(Diageo) e Fernando Carvalho (ABRH SP);
2 Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva

Advogados) - Presidente da Britcham SP.
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1

Fotógrafo: Flávio R. Guarnieri

São Paulo30/11/2016
Responsabilidade Individual
de Administradores e
Acordos de Leniência
Administrators' Individual
Liability and Leniency
Agreements

Palestrantes/Speakers: 
V Fabiola Emilin Rodrigues - Sócia líder do
Departamento Criminal Empresarial
do Demarest Advogados;
V Fernando Castelo Branco - Sócio da 
área Criminal Compliance de Castelo 
Branco Advogados Associados;
V Maria Isabel Perez - Gerente do Jurídico 
de Exploração & Produção da Petrobrás;
V Newton Marzagão - Sócio de Demarest
Advogados;
V Raphael Rodrigues Soré - Associado Sênior
da área de Compliance e Integridade
Corporativa do Machado Meyer Advogados.

Patrocinador/Sponsor: 
Associação Cultura Inglesa - SP.

Apoiadores/Supporters: 
British Society São Paulo;
CESA; ETCO; FDJUR; GEJUR;
Great; Instituto Ethos; e
Instituto Ética Saúde.

Foto/Photo: 
1 Rodrigo Correia da Silva (Correia da Silva
Advogados) - Presidente da Britcham SP,
Fernando Castelo Branco (Castelo Branco
Advogados Associados), Raphael Rodrigues Soré
(Machado Meyer Advogados), Cassiano Inserra
Bernini (Demarest Advogados) - Presidente do
Comitê Legal & Regulatório da Britcham SP,
Fabíola Emilin Rodrigues (Demarest Advogados),
Rafael Mendes Gomes (Chediak Advogados),
Maria Isabel Perez (Petrobras) e Newton
Marzagão (Demarest Advogados).
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08/12/2016

Almoço de Celebração dos 100 anos da
Câmara Britânica de Comércio e
Indústria no Brasil - Britcham
100th Anniversary Celebration of The
British Chamber of Commerce and
Industry in Brazil - Britcham

1

2 3

São Paulo

Fotógrafa: Luciana Aith

Fotos/Photos: 
1 Conselheiros Britcham Brasil;

2 Jorge Santos Carneiro (Sage) -
Presidente da Britcham;

3 Alexander Ellis - Embaixador
Britânico no Brasil (2016);
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Patrocinadores/Sponsors: 
British Airways; Machado Meyer Advogados;
Pinheiro Neto Advogados; PwC Brasil; Shell Brasil
Petróleo Ltda; TozziniFreire Advogados; e Ulhôa

Apoiadores/Supporters: 
British Society São Paulo; 
Associação Cultura Inglesa - SP;
Great; e WTC São Paulo Events Center.4

5

6

7 8

Fotógrafa: Luciana Aith

Foto/Photo: 
4 Gilberto Giusti (Pinheiro Neto Advogados)
- Membro do Conselho da Britcham;
5 Thomaz Zanotto (FIESP);
6 Liam Fox - Secretário de Estado Britânico
para o Comércio Internacional;
7 Liam Fox - Secretário de Estado Britânico
para o Comércio Internacional, e Jorge Santos
Carneiro (Sage) - Presidente da Britcham;
8 Jorge Santos Carneiro (Sage) - Presidente
da Britcham;
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J9

K

Fotógrafa: Luciana Aith

Fotos/Photos: 
I Marta Sánchez (British Airways) - Vice-

Presidente da Britcham, Jorge Santos Carneiro
(Sage) - Presidente da Britcham, e Maria Matos

(Linklaters) - Vice-Presidente da Britcham SP;
J Cassiano Inserra Bernini (Demarest

Advogados) - Presidente do Comitê Legal &
Regulatório da Britcham SP, Antonio Giglio

(Demarest Advogados), e João Marcelo
Gonçalves Pacheco (Pinheiro Neto Advogados);

K Danilo Lambert, Walkyria Bozza Kluge,
Gustavo Farran, Bianca Antacli - Presidente do

Comitê de Meio Ambiente da Britcham SP, e
Adriana Baptista (TozziniFreire Advogados).
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