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Caros associados e parceiros,

É uma satisfação apresentar o Informe Anual 2018 da Câmara Espanhola 
de Comércio, que completa 63 anos de atuação no Brasil com o objetivo 
de apoiar as empresas associadas no desenvolvimento de novos negócios 
no Brasil e na Espanha. 

Atualmente a Câmara conta com um corpo associativo de cerca de 250 
empresas dos mais diversos setores, portes e nacionalidades, composto em 
sua maioria por pequenos e médios empresários que desejam desenvolver 
seus negócios no Brasil, assim como por grandes empresas espanholas 
com presença consolidada no país. Juntos, tornam a instituição forte e 
fonte primordial de referência nas relações bilaterais hispano-brasileiras.

As relações econômicas entre Espanha e Brasil têm se firmado e seguem com 
perspectivas positivas para os próximos anos.  O Brasil é o segundo destino 
mundial de investimentos espanhóis, enquanto a Espanha é o terceiro maior 
país investidor no Brasil. Mas ainda que o histórico apresente crescimento há 
muito que ser desenvolvido e as oportunidades são diversas para o aumento 
do fluxo de investimentos e intercâmbio comercial entre os países.  

O Brasil encontra-se em um cenário de recuperação econômica, mas as 
oportunidades seguem presentes, e o país segue sendo uma reconhecida 
potência mundial em áreas como agricultura e pecuária, e com potencial 
de crescimento em outros setores como, por exemplo, infraestrutura, ener-
gia e turismo.

Entre os destaques das ações realizadas pela Câmara Espanhola no decor-
rer de 2017 e primeiro semestre de 2018 foram os grandes encontros em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador para debater sobre as oportunidades 
de investimento nestas regiões. Também houve encontros com cientistas 
políticos que trouxeram à tona as expectativas para a economia do país, 
além de seminários que contaram com a presença de autoridades e repre-

Sérgio Rial
Presidente da Câmara Oficial Espanhola de Comércio 
no Brasil e do Banco Santander Brasil
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sentantes de órgãos nacionais e internacionais para fomentar a discussão 
sobre o cenário macroeconômico global. 

Os eventos promovidos pela Câmara se estenderam também às cidades 
espanholas Bilbao, Madri e Valência, nas quais em conjunto com as câ-
maras de comércio locais, foi lançada a 4ª edição do Guia Como Fazer 
Negócios no Brasil e apresentados dados da tradicional pesquisa de clima 
de negócios da instituição, uma publicação que reflete a relevante atuação 
dos membros da Câmara Espanhola  no mercado brasileiro. 

Dados da pesquisa indicam que mais de 56% das empresas entrevistadas 
são de origem espanhola ou têm sua matriz na Espanha e atuam há mais 
de dez anos no Brasil. E mesmo depois do período de recessão, as compa-
nhias afirmam que o potencial de crescimento brasileiro ainda é atraente e 
que têm planos de aumentar seus investimentos para 2018/2019. 

Entre as vantagens para se fazer negócios no Brasil, o estudo apontou 
o crescimento potencial do país, nível de empreendedorismo e taxa de 
rentabilidade. Os dados ainda indicam que mais de 40% das empresas 
associadas planejam aumentar o número de funcionários no Brasil ente 
2018 e 2019 em até 20%. As áreas mais promissoras para os aportes, são 
tecnologia, marketing e vendas.

Este estudo, assim como todas as ações realizadas pela Câmara Espanhola, 
representam o compromisso em trabalhar em benefício dos interesses das 
empresas associadas, identificando suas vantagens competitivas e dificul-
dades, a fim de apoiá-las em cada etapa de seus projetos no Brasil. 

Como presidente desta instituição, quero agradecer a confiança depositada 
por parte de nossos sócios, colaboradores e parceiros, que permite o contí-
nuo crescimento e consolidação da Câmara Espanhola de Comércio no Bra-
sil como referência no suporte ao empresariado e na promoção de negócios.

A Câmara estará sempre aqui para apoiá-los. 

“As relações 
econômicas entre 
Espanha e Brasil têm 
se firmado e seguem 
com perspectivas 
positivas para os 
próximos anos. 
Mas ainda que o 
histórico apresente 
crescimento há muito 
que ser desenvolvido 
e as opotunidades 
são diversas para o 
aumento do fluxo 
de investimentos e 
intercâmbio comercial 
entre os países. ”
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Queridos associados e colaboradores,

É com grande satisfação que apresentamos o trabalho realizado em mais 
um ano de muitos desafios e também de grandes oportunidades de negó-
cios entre Brasil e Espanha. Foram eventos, missões comerciais, participa-
ções em feiras, entre demais ações que promoveram a cultura espanhola 
e auxiliaram diversas empresas a se estabelecerem no mercado brasileiro, 
deixando clara a contribuição desta instituição.

Com um enorme potencial de desenvolvimento, o Brasil confirmou o ponto 
de inflexão em seu caminho de avanço do PIB no exercício 2017. Median-
te este cenário, nossos esforços se intensificaram com o objetivo de criar 
oportunidades às empresas associadas e apoiar nos desafios encontrados 
em seus respectivos segmentos de atuação. Os resultados dos projetos 
realizados pela Câmara Espanhola foram excelentes. A participação ativa 
por parte de nossos associados possibilitou a produção de publicações de 
peso, ações comerciais de sucesso, especialmente para aqueles que deci-
diram vir desenvolver seus negócios no Brasil, além de eventos com con-
teúdos de relevância, que evidenciam a instituição como referência para o 
empresariado espanhol.

Entre os projetos desenvolvidos em 2017, destacamos o lançamento da 
Pesquisa de Clima de Negócios, realizada com nosso corpo associativo, 
que traz dados como a previsão de investimento no Brasil nos próximos 
anos e indicação de vantagens e desafios na atuação de cada setor. A 
pesquisa contou com uma adesão de 46% dos associados e os resultados 
foram enviados, em primeira mão, ao gabinete do então presidente do 
Governo Espanhol, Mariano Rajoy, na ocasião de sua visita ao Brasil, com o 
propósito de apresentar a relevante atuação dos membros desta instituição 
no mercado brasileiro. 

Outro destaque foi o lançamento da 5ª edição do Prêmio Câmara Espa-
nhola de Sustentabilidade, que se tornou anual frente ao engajamento 
das empresas em promover importantes trabalhos atrelados à responsa-
bilidade social. Os dados gerais dos projetos participantes impressionam 
pela disseminação do impacto positivo gerado para a sociedade e o de-
senvolvimento do país. Entre eles, destacamos os mais de R$ 245 milhões 
investidos em mais de 730 municípios em todo o Brasil, mais de 500 mil 

Carolina Carvalho de Queiroz
Diretora executiva da Câmara Oficial Espanhola de 
Comércio no Brasil entre maio de 2015 e outubro de 2018
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jovens estudantes beneficiados diretamente e 150 toneladas de resíduo 
reutilizado em inovação, desenvolvimento de produtos ou serviços com 
impacto na sustentabilidade.  

Quanto aos eventos realizados, a Câmara Espanhola vem ampliando sua 
rede de relacionamento em São Paulo e interior, no Rio de Janeiro e tam-
bém no estado da Bahia, regiões onde encontram-se as maiores comuni-
dades espanholas no Brasil. O segundo encontro anual no Rio de Janeiro 
realizou uma homenagem aos grandes marcos de intervenções urbanísti-
cas da cidade. Já o encontro empresarial em Salvador contou com a pre-
sença do prefeito da cidade, Antônio Carlos Magalhães Neto, para discutir 
sobre as oportunidades de investimentos e negócios na região. 

No tradicional Jantar de Gala da Câmara, em São Paulo, estiveram presen-
tes mais de 400 empresários em uma homenagem pela trajetória empre-
endedora de sucesso na Espanha e no Brasil aos sócios do Grupo Paraguas, 
Sandro Silva e Marta Seco, e aos sócios do Grupo Rubaiyat, Belarmino 
Iglesias Filho e Ana Lúcia Iglesias. 

Em parceria com o Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Es-
panha, seguimos com os eventos para promover a Espanha como destino 
de investimento e porta de entrada para a Europa, África e América Latina. 
E os encontros na sede da Câmara para apresentação dos novos associa-
dos tiveram grandes resultados na geração de negócios entre antigos e 
novos membros da instituição, além da contíua disseminação da cultura e 
gastronomia espanhola.  

Segundo a maioria dos organismos, nacionais e internacionais, ainda com 
as dificuldades que o mercado empresarial enfrenta em 2018, somado às 
mudanças estruturais do atual governo, a economia brasileira tem previ-
sões de consolidação de sua recuperação nos dois próximos exercícios. E 
a Câmara Espanhola, na condição de fomentadora de oportunidades de 
negócios no Brasil e na Espanha, permanecerá empenhada na busca dos 
melhores resultados para nossos associados e todos de nossa rede de re-
lacionamento. 

Contem sempre conosco!

“Por meio da 
participação ativa 
das empresas 
associadas nossa 
equipe desenvolveu 
materiais robustos, 
ações comerciais e 
eventos de sucesso, 
e intensificou 
as atividades 
realizadas em 
nossos oito comitês 
estratégicos.”
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As relações entre o Brasil e a Espanha são excelentes, amistosas e inten-
sas, e este bom entendimento é de enorme valor para os dois países, 
pois ambos são potências regionais.  Esta colaboração em numerosos 
âmbitos é, portanto, muito frutífera. Um caso claro para representar 
isto são as relações comerciais. 

Os anos de 2017 e 2018 estiveram marcados pela recuperação econô-
mica da Espanha e do Brasil. Neste tempo, a economia espanhola não 
apenas cresceu em ritmo vigoroso, mas também criou empregos, de-
monstrando que o grande esforço realizado pela sociedade espanhola 
em seu conjunto rendeu frutos. 

Se em 2011 a recessão da economia espanhola representava um risco 
para a zona do euro, podemos hoje afirmar que a moeda é um dos mo-
tores de crescimento da região. Paralelamente, 2017 também supôs um 
ponto de inflexão para a economia brasileira, abandonada a recessão 
que o país vinha atravessando desde 2014, tal e qual indica o aumento 
sustentado do PIB nos quatro últimos trimestre de 2017. 

Apesar das mudanças políticas vividas nos dois países nos últimos anos, 
a sociedade civil e as empresas de ambos seguem tecendo uma rede 
de interesses comuns que vão além da política e têm permitido que as 
empresas espanholas mantivessem seus compromissos e investimentos 
no Brasil. Isto é mais uma prova da confiança que o Brasil suscita entre 
os investidores espanhóis, que entendem o país como sócio estratégico.  

As relações comerciais entre Espanha e Brasil continuam passando 
por um excelente momento. Durante a crise econômica, podia-se in-
terpretar que o crescimento dos investimentos espanhóis em território 

Fernando Villalonga
Embaixador da Espanha no Brasil entre maio 
de 2017 e agosto de 2018
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brasileiro respondia à necessidade de buscar novas oportunidades de 
negócio fora das fronteiras nacionais. No entanto, devido à recupe-
ração econômica, não se produziu movimento de retirada em relação 
à Espanha, o que consolida e fortalece as relações bilaterais. No caso 
da Espanha, a abertura ao exterior é o fator que caracteriza a moder-
nidade da economia e foi um dos fatores que permitiu que nosso país 
superasse a crise. 

Neste contexto econômico, gostaria de destacar o trabalho que a Câ-
mara Espanhola de Comércio no Brasil desenvolveu para promover 
esta colaboração comercial e econômica entre Brasil e Espanha. Um 
trabalho imprescindível. Por esta razão, gostaria de parabenizar a toda 
a equipe diretiva e executiva da Câmara pelo excelente trabalho que 
tem realizado ao longo deste tempo. Estou muito agradecido pela co-
laboração que me tem prestado nas minhas funções como Embaixador 
da Espanha. 

Aproveito esta ocasião para me despedir de todos vocês. Foi uma honra 
servir a Espanha neste grande país, Brasil, que levarei sempre no cora-
ção. Os homens estão de passagem, mas as instituições permanecem. 
Confio que será prestado ao meu sucessor o mesmo apoio com que tive 
a sorte de contar desde o princípio. 

Por fim, gostaria de expressar meu mais sincero reconhecimento às em-
presas espanholas que colaboram com as atividades da Câmara, per-
mitindo que se cumpra um objetivo comum: incrementar as relações 
comerciais e de investimento entre ambos os países. Graças às empre-
sas e aos seus funcionários, os povos brasileiro e espanhol estão mais 
próximos do que nunca e são mais prósperos.

“Apesar das 
mudanças políticas 
vividas na Espanha 
e Brasil nos últimos 
anos, a sociedade 
civil e as empresas 
de ambos seguem 
tecendo uma rede de 
interesses comuns 
que vão além da 
política e têm 
permitido que as 
empresas espanholas 
mantivessem seus 
compromissos e 
investimentos 
no Brasil.”
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Durante mais um ano a Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil 
me oferece a oportunidade de escrever uma mensagem para a seu informe 
anual. Portanto, começo agradecendo à Câmara, como porta-voz de gran-
de parte das empresas espanholas com interesse no Brasil, pelo trabalho 
realizado durante o exercício de 2017 e pela constante colaboração nas 
atividades que o governo da Espanha realizou nos âmbitos econômico e 
comercial através dos nossos Escritórios Econômicos e Comerciais no Brasil. 

Quero fazer um breve comentário para indicar que, precisamente em 
2017, o Governo da Espanha aprovou a Estratégia de Internacionalização 
da Economia Espanhola para o período 2017-2027, assim como o Primeiro 
Bienal 2017-2018, que procuram assegurar que a contribuição positiva do 
setor exterior ao crescimento econômico da Espanha se torne um fenôme-
no estrutural e retorne na criação de emprego. 

A Estratégia de Internacionalização da Economia Espanhola incorpora uma 
ampla variedade de campos de atuação e identifica regiões e setores com 
grande potencial de expansão, com o conseguinte efeito pulverizador sobre o 
conjunto da economia. Nesse sentido, os planos bienais recolhem um conjunto 
de medidas concretas para apoiar a internacionalização, assim como para atrair 
investimentos à Espanha, com ênfase na colaboração entre a Administração 
Geral do Estado e outras instituições públicas, bem como com o setor privado. 

As relações bilaterais Brasil-Espanha não são alheias a este marco. Não é em vão 
que o Brasil continua sendo categorizado (como acontece desde o início destes 
planos) como um dos grandes países com Plano Integral de Desenvolvimento de 
Mercado, devido à existência de um grande potencial de desenvolvimento des-
tas relações econômicas bilaterais que ainda não foi completamente explorado. 

No novo marco macroeconômico que o ano de 2017 abriu no Brasil e que 
esperamos que permita aproveitar as oportunidades que oferecem este 
país de tamanho continental, eu gostaria de destacar nesta mensagem 
o trabalho que realizamos desde os Escritórios Econômicos e Comercias 
da Espanha no Brasil para apoiar à internacionalização de empresas espa-
nholas neste mercado e em cujo desenvolvimento contamos em múltiplas 
ocasiões com a colaboração desta Câmara. 

Existe uma grande variedade de instrumentos com os quais conta o Gover-
no da Espanha para fomentar a internacionalização das nossas empresas. 
Vou fazer referência a dois principalmente: os instrumentos financeiros, de 
enorme relevância, e o trabalho desenvolvido pela rede exterior da Secre-
taria de Estado de Comércio. 

Os instrumentos financeiros que estão à disposição das empresas espanholas 
são: (i) o Fundo para a Internacionalização da Empresa Espanhola, que oferece 

Isabel Rata García-Junceda
Conselheira-chefe econômica e comercial 
da Embaixada da Espanha no Brasil
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ao comprador de bens e serviços espanhóis créditos nas condições vantajo-
sas amparadas pelo marco do Consenso OCDE de crédito à exportação com 
apoio oficial, assim como financiamento de projetos (Project finance) e apoio 
financeiro à inversão direta em ativos produtivos dos exportadores espanhóis; 
(ii) a cobertura de crédito que oferece a CESCE para operações de comércio 
exterior; (iii) os instrumentos do COFIDES: o FIEX, que permite realizar parti-
cipações temporais no capital das empresas espanholas que estão desenvol-
vendo a sua internacionalização mediante a participação nos seus fundos pró-
prios, o FONPYME (idem para PMEs) e a linha Brasil de COFIDES, que oferece 
financiamento para projetos viáveis com interesse espanhol em setores priori-
tários como infraestrutura, energia, gestão de recursos hídricos, agropecuária, 
entre outros, com limite de 30 milhões de euros; e o ICO, que oferece várias 
linhas de apoio aos exportadores, como ICO internacional, ICO exportadores, 
e ICO canal internacional. Nesse sentido, o ICEX Espanha Exportação e Inves-
timentos oferece assessoria financeira às PMEs que desejem empreender seu 
processo de internacionalização através da Direção de Assessoria Financeira. 

Junto a essas ferramentas financeiras, a Estratégia oferece apoio à interna-
cionalização através da Rede Territorial e Exterior da Secretaria de Estado 
de Comércio: as Direções Territoriais-Provinciais e os Escritórios Econômi-
cos e Comerciais. Como Conselheira Econômica e Comercial Chefe no 
Brasil, gostaria de fazer referência ao papel dos Escritórios Econômicos e 
Comerciais integrados nas Missões Diplomáticas da Espanha no exterior, 
desde onde oferecemos apoio institucional às empresas espanholas, infor-
mações e assessoria sobre os mercados de destino e, como delegações do 
ICEX Espanha Exportação e Investimentos no exterior, oferecemos também 
toda a carteira de serviços de ICEX em matéria de apoio à internacionali-
zação, assim como a atração de investimentos para a Espanha através do 
Invest in Spain. 

Nosso trabalho está, definitivamente, muito ligado à ampla colaboração que te-
mos com esta Câmara, organismo de caráter oficial tutelado pela Secretaria de 
Estado de Comércio e em cujos órgãos de Governo temos a honra de participar. 

Como indiquei anteriormente, estas linhas de trabalho que seguimos e 
todo este esforço tem um objetivo comum: atender e cobrir as necessida-
des das empresas, espanholas e brasileiras, que tenham decidido manter 
ou se estão planejando iniciar relações comerciais e de investimento com 
o Brasil e a Espanha. 

Espero que ao longo de 2018 este objetivo seja cumprido com acréscimos, 
dando, assim, sinais de que nossas relações estão mais profundas e nossos 
países, mais próximos. 

Um forte abraço.

“O Brasil continua 
sendo categorizado 
como um dos 
grandes países com 
Plano Integral de 
Desenvolvimento 
de Mercado, devido 
à existência de um 
grande potencial de 
desenvolvimento das 
relações econômicas 
bilaterais com 
a Espanha que 
ainda não foi 
completamente 
explorado.”

informe.indb   17 22/10/18   18:16



2018_pt1.indd   18 26/10/18   17:38



BRASIL E 
ESPANHA 2017

2018_pt1.indd   19 26/10/18   17:38



informeanual201820

Ano passado a economia brasileira ainda registrou reflexos da crise, com 
sucessivos cortes de gastos, interrupção de serviços públicos por falta de 
recursos, aumento de tributos e situação delicada nas contas públicas de 
alguns estados. Contudo, foi o ano marcado pelo fim da recessão e início 
da retomada econômica, percebida com mais ênfase a partir do segundo 
semestre, com inflação e a taxa de juros registrando quedas, além de altas 
consecutivas no índice de criação de empregos. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o 
PIB cresceu 1,0% em relação a 2016 e totalizou R$ 6,6 trilhões, com desta-
que para o desempenho do agronegócio no setor agropecuário; comércio, 
atividades imobiliárias, transporte, armazenagem e Correios no setor de 
serviços; e atividades extrativas na indústria.

O início da recuperação da economia levou a uma reação nos dados do em-
prego em 2017. No ano, o saldo ficou negativo em 20.832 vagas, porém 
houve uma melhora em relação aos anos de 2015 e 2016. No que se refere 
à inflação, o Brasil fechou 2017 em 2,95%, e de acordo com o Ministério 
do Planejamento, a estimativa é que para 2018 a inflação se mantenha sob 
controle, ficando em torno de 4%, permitindo, dessa forma,  que  o país 
possa dar continuidade ao processo de recuperação do crescimento econô-
mico em curso gerando empregos e aumentando a renda.

Para sanear as contas públicas e impulsionar a retomada da economia, o 
governo brasileiro deu sequência a uma série de reformas. Após a aprova-
ção da regra do teto de gastos, em 2016, que controla as despesas públi-
cas, foi aprovada em novembro de 2017 a reforma trabalhista, que alterou 
mais de cem pontos da CLT.  

Quanto ao investimento estrangeiro, segundo relatório divulgado pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNC-
TAD), o Brasil subiu do sétimo para quarto lugar no ranking de principais 
destinos de investimento estrangeiro direto (IED) no mundo, com 62,7 
bilhões de dólares no ano passado, contrariando a tendência global de 
desaceleração desses fluxos. 

Dados do Banco Central apontam que a Espanha é o terceiro maior país 
investidor no Brasil (59 US$ bilhões em 2016), com destaque para os setores 
de informação e comunicação, indústrias de transformação, atividades fi-
nanceiras e de seguros, eletricidade e gás, construção e turismo. As relações 
comerciais entre os países continuam passando por um excelente momen-
to, com opotunidades diversas para o aumento do fluxo de investimentos. 

Para este ano a previsão é de que a economia brasileira deve prosseguir me-
lhorando em ritmo moderado, impulsionada pelo consumo privado e pelo 
investimento, com crescimento do PIB em 1,6% e para 2019 em 2,5%.

Brasil em 2017
Retrospectiva da economia brasileira
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Espanha em 2017
Retrospectiva da economia espanhola
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em 2017, significando um aumento nominal de 4% graças ao aumento da 
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cutivos de saldos positivos num contexto de forte crescimento do PIB real. 

Ainda segundo dados do INE o aumento do consumo das famílias, de 
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Brasil e Espanha 2017
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Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos trouxeram mudanças sig-
nificativas para a sociedade, principalmente nas áreas de comunicação, 
saúde e educação. Apesar da queda em 2016, o setor brasileiro de tec-
nologia voltou a crescer no ano passado. O desempenho fez com que o 
país ocupasse a nona posição no ranking global das 10 maiores potências 
do mundo, atrás dos EUA, China, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, 
Canadá e Índia; à frente da Austrália e outras nações. As empresas brasi-
leiras deste setor, que compreendem companhias de software, hardware 
e serviços, movimentaram US$ 38 bilhões em 2017, de acordo com dados 
da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes). Um crescimento 
de 4,5% em relação ao ano anterior. O estudo também destacou que  em-
presas que realizam comércio de equipamentos movimentaram US$ 19,5 
bilhões, enquanto as prestadoras de serviços e as desenvolvedoras de pro-
gramas de computador e aplicativos geraram US$ 10,4 bilhões e US$ 8,2 
bilhões, respectivamente.

No ano passado, o Brasil também voltou a ampliar sua participação nos in-
vestimentos totais no mercado de tecnologia da América Latina. O país foi 
responsável por 39% dos US$ 97,3 bilhões de negócios gerados na região. 
A performance, entretanto, ficou abaixo em comparação ao crescimento 
global de 5,5%, que representa US$ 2 trilhões. A previsão é que, ao final 
deste ano, o crescimento mundial seja de 4,3%, enquanto o avanço bra-
sileiro seja de 4,1%.

Neste cenário, cientistas e especialistas de diversas áreas identificaram 
dez inovações que estão sendo incorporadas nas empresas que vão im-
pactar a forma como vivemos nos próximos anos. O Fórum Econômico 
Mundial recentemente divulgou a lista dessas tecnologias, e algumas, 
inclusive, já integram os negócios de muitas das companhias associadas 
à Câmara Espanhola:

Realidade aumentada: solução utilizada em aplicativos, interações e jogos, 
onde o mundo virtual se mistura ao real com a sobreposição de informa-
ções e animações. Esta tecnologia possibilita, por exemplo, aos cirurgiões 
visualizarem os tecidos debaixo da pele do paciente de forma tridimensio-
nal ou permitem tours digitais, com holografia em diferentes ambientes. 
A realidade aumentada está prestes a dar um salto em termos de sofisti-
cação e utilização.

Machine learning: enquanto a inteligência artificial (IA) pode ser definida 
como a ciência capaz de mimetizar as habilidades humanas, o machine 
learning é uma vertente específica da IA que treina máquinas para aprender 

As inovações tecnológicas e 
as oportunidades para o Brasil 
e Espanha
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“De acordo com 
recente pesquisa 
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com seus associados, 
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com folga a lista de 
prioridades entre 
empresas brasileiras 
e espanholas. A 
grande maioria 
planeja aumentar 
seus investimentos 
em inovação nos 
próximos anos.”

com dados. A evolução desta tecnologia permitirá produzir modelos capa-
zes de analisar informações complexas e entregar resultados mais rápidos 
e precisos, mesmo que em grande escala.

Assistentes virtuais: de uma forma mais simples, o conceito pode ser obser-
vado como a Internet das Coisas (IoT), que aproxima o mundo de um futu-
ro cada vez mais tecnológico. Muitos já a utilizam para ações do cotidiano 
em sistemas operacionais Android e iOS, que falam e compreendem com 
perfeição a língua local. Esta tecnologia se tornará muito mais sofisticada, 
com serviços mais personalizados que coletam dados da rotina e padrões 
de comportamento do usuário.

O desenvolvimento tecnológico trouxe mudanças significativas principal-
mente para  os negócios. Se há dez anos as companhias estavam focadas 
em mineração de dados, tecnologia de busca e colaboração virtual, hoje os 
executivos estão direcionando seus esforços para a Inteligência Artificial, 
machine learning, computação cognitiva e a Internet das Coisas.

Entre empresas brasileiras e espanholas, o investimento em tecnologia lide-
ra com folga a lista de prioridades, de acordo com recente pesquisa realiza-
da pela Câmara Espanhola com associados da entidade. A grande maioria 
planeja aumentar seus investimentos em inovação nos próximos anos.

Ao todo, 23,53% dos entrevistados demonstraram maior interesse no de-
senvolvimento de novos produtos e na oferta de novas soluções. A pesquisa 
ainda aponta as três principais preocupações das empresas associadas: ga-
rantir a segurança das transações e dos dados, automatizar os processos de 
back office e dispor de uma maior inteligência analítica (Analytics/Big Data).

Enquanto isso, na Espanha, o setor de tecnologia é um dos mais importan-
tes da Europa, gerando para a economia do país cerca de EUR 105 bilhões 
por ano. Os responsáveis por esses investimentos são as milhares de star-
tups espalhadas por todo o território espanhol que se desenvolvem graças 
a um contexto favorável de apoio à inovação e ao empreendedorismo.

O crescimento tecnológico tanto no Brasil quanto na Espanha é promissor.
Os estímulos e parcerias para que estas oportunidades se multipliquem só 
tendem a aumentar. Atualmente, existe uma série de subsídios e incentivos 
oferecidos pelo governo espanhol às empresas e aos empreendedores bra-
sileiros que têm interesse em internacionalizar-se, tendo acesso ao leque 
de oportunidades que a Espanha pode oferecer como destino e porta de 
entrada para a Europa.

Inovações Tecnológicas
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Os associados da Câmara Espanhola têm à disposição a estrutura e ex-
periência da instituição na organização de eventos. Além da possiblidade 
de participar de encontros cujos temas sejam de interesse de seus cola-
boradores, as empresas ainda podem realizar seus próprios eventos com 
toda a infraestrutura necessária: equipamentos audiovisuais, divulgação e 
controle de inscritos, produção de identidade visual e coordenação geral.

São produzidos eventos internos e externos com o objetivo de propor-
cionar conhecimento sobre temas de relevância em diferentes setores de 
atuação das companhias, promover o relacionamento entre os sócios e 
fomentar novos negócios.  Entre os eventos de destaque do ano passado 
estão: II Seminário Latam, Projeções Econômicas para 2018, Encon-
tro Empresarial no Rio de Janeiro e Salvador e Jantar de Gala.

A seguir podem ser conferidos o total de eventos realizados nos últimos 
anos, número de inscritos e a média de avaliação obtida através das pesqui-
sas de satisfação disponibilizadas aos participantes ao final de cada encontro.

Atividades 2017

2017 2016 2015

Total de eventos realizados 54 50 52

Número de inscritos 4.144 2.733 2.894

Média de avaliação do público 4,6 (de 0 a 5) 4,7 (de 0 a 5) 4,8 (de 0 a 5)

Exposição da marca e reputação

Através de publicidade em nossos canais de comunicação e patrocínio de 
eventos e projetos, a Câmara Espanhola divulga as empresas associadas 
para um público seleto composto por altos executivos, órgãos públicos 
brasileiros e espanhóis, câmaras espanholas de comércio no exterior e de-
mais empresas e empreendedores que fazem parte do círculo de relacio-
namento da instituição.

A Câmara Espanhola também conta com a assessoria de imprensa da Llo-
rente & Cuenca para a consolidação de sua imagem institucional e fortale-
cimento na mídia como fonte de informação sobre as relações econômicas 
e comerciais entre Brasil e Espanha. 

Abaixo os resultados de imprensa dos últimos anos que demonstram o 
aumento da repercussão das ações desenvolvidas pela instituição, sejam 
relacionados aos eventos ou demais publicações divulgadas no decorrer do 
ano como o Guia de Negócios no Brasil, Pesquisa de Clima de Negó-
cios com os associados e Prêmio de Sustentabilidade. 
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Networking, comitês e conhecimento 

Além de atuar no apoio a missões empresariais e busca de exportadores, 
importadores e parceiros comerciais, a Câmara Espanhola também amplia 
as oportunidades de networking com a indicação dos serviços das empre-
sas associadas para nossa rede de relacionamento, divulgação de descon-
tos exclusivos entre sócios, e apresentação das novas companhias que se 
incorporam à associação em um evento trimestral de boas-vindas.

Atualmente contamos com mais de 250 associados de diferentes setores, 
portes e nacionalidades. 

2017 2016 2015

Jornais 16 17 11

Revistas 4 3 2

Rádio/TV 4 6 1

Web 198 148 131

Total de menções 222 174 165

Alimentos / Bebidas

Arquitetura / Construção / Engenharia

Auditoria / Consultoria / Contabilidade

Comércio Exterior

Comunicação

Educação

Energia / Infraestrutura

Eventos 

Financeiro

Indústria

Informática / Tecnologia

Jurídico

Recursos Humanos / Imigração 

Seguros 

Telecomunicações

Varejo 

Viagens / Turismo / Hotelaria

Outros
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Com o objetivo de proporcionar a troca de experiências entre os membros 
da associação, a Câmara conta com as atividades de oito comitês estra-
tégicos e dois grupos de trabalho divididos por área de atuação, nos 
quais são discutidas tendências e soluções para os respectivos setores.

Em 2017 foram realizados grandes trabalhos com a interação entre os 
comitês, como a manifestação de apoio e considerações sobre o texto 
do Projeto da Reforma Trabalhista – PL 6787/16, elaborado em conjunto 
pelos comitês de Gestão de Pessoas e Jurídico & Finanças da Câmara Es-
panhola, e assinado e referendado pela Eurocâmaras. 

Entre os eventos de destaque estão “OEA e Recof-SPED | Diferenciais defi-
nitivos para o setor aduaneiro” (iniciativa do comitê de Comércio Exterior e 
Logística), “Desafios e perspectivas da comunicação corporativa em 2017” 
(Comitê de Comunicação e Marketing), “Roda Viva com o secretário de 
coordenação de projetos - Programa de Parceria de Investimentos (PPI),Tar-
císio Freitas” (Comitê de Infraestrutura e Energia), “Financiamento e Linhas 
de Crédito para PMEs” (Comitê de PME’s) e “Blockchain” (Comitê de TI).

Tenha acesso a esta publicação através 
de seu tablet ou smartphone.

2017 2016 2015

Eventos realizados 27 15 23

Reuniões estratégicas 43 29 4
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Com o objetivo de proporcionar a troca de experiências entre os membros 
da associação, a Câmara conta com as atividades de oito comitês estra-
tégicos e dois grupos de trabalho divididos por área de atuação, nos 
quais são discutidas tendências e soluções para os respectivos setores.

Em 2017 foram realizados grandes trabalhos com a interação entre os 
comitês, como a manifestação de apoio e considerações sobre o texto 
do Projeto da Reforma Trabalhista – PL 6787/16, elaborado em conjunto 
pelos comitês de Gestão de Pessoas e Jurídico & Finanças da Câmara Es-
panhola, e assinado e referendado pela Eurocâmaras. 

Entre os eventos de destaque estão “OEA e Recof-SPED | Diferenciais defi-
nitivos para o setor aduaneiro” (iniciativa do comitê de Comércio Exterior e 
Logística), “Desafios e perspectivas da comunicação corporativa em 2017” 
(Comitê de Comunicação e Marketing), “Roda Viva com o secretário de 
coordenação de projetos - Programa de Parceria de Investimentos (PPI),Tar-
císio Freitas” (Comitê de Infraestrutura e Energia), “Financiamento e Linhas 
de Crédito para PMEs” (Comitê de PME’s) e “Blockchain” (Comitê de TI).

Tenha acesso a esta publicação através 
de seu tablet ou smartphone.

2017 2016 2015

Eventos realizados 27 15 23

Reuniões estratégicas 43 29 4
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• 19 JAN

Apresentação 
dos projetos de 
concessões e PPPs 
do governo de SP

O governo do estado de São 
Paulo apresentou no espaço de 
eventos da Câmara Espanhola os  
projetos de Parceria Público-Priva-
da (PPP) às empresas espanholas 
com interesse em investir no Brasil, 
especialmente nos setores de infra-
estrutura rodoviária e habitação.

O objetivo foi ressaltar uma 
série de oportunidades de inves-
timento no estado, no formato 
de PPP ou concessões, que estão 
abertas ou em fase de análise na 
Secretaria de Governo. Dentre os 
projetos destacados por Isadora 
Cohen, responsável pela área de 
PPPs da Secretaria de Governo, es-
tão a Rodovia Centro-Oeste, que 
liga as cidades de Florínea e Igara-
pava, e a Rodovia dos Calçados, lo-
calizada entre Itaporanga e Franca.

Das novas parcerias que o go-
verno busca, destacaram-se a 
concessão de cinco aeroportos, 

no valor total de R$ 92 milhões, 
que teve os envelopes abertos em 
março de 2017, e a de transporte 
intermunicipal, no valor de R$ 2,7 
bilhões, em uma iniciativa inédita 
de licitar áreas em vez de linhas.

Outro projeto apresentado por 
Cohen foi o habitacional da Fazen-
da Albor, na divisa entre os muni-
cípios de Arujá, Itaquaquecetuba e 
Guarulhos, para a construção de 10 
mil habitações para população com 
renda de até 10 salários mínimos, 
um investimento de 2,1 bilhões de 
reais que teve edital lançado no pri-
meiro trimestre de 2017.

Os novos projetos são alvo de 
interesse de grandes empresas 
espanholas, que já têm no Brasil 
seu segundo principal mercado 
para investimentos. O país conti-
nua a ser, mesmo com o período 
de recessão dos últimos anos, uma 
aposta para os espanhóis, e a meta 
é buscar cada vez mais investimen-
tos, tanto nos setores em que já 
atuam em grande escala, como 
rodovias e seguros, como nos seg-
mentos ambiental e habitacional, 
por exemplo.

Segundo Isadora Cohen, responsável pela área de PPPs da Secretaria de Governo,  os 
novos projetos são alvo de interesse de grandes empresas espanholas

• 9 FEV

A expansão das 
multinacionais 
chinesas e os reflexos 
em infraestrutura 
no Brasil

Em um evento exclusivo para as 
empresas membras do Espaço de 
Alta Direção e do Comitê de Infraes-
trutura e Energia da Câmara Espa-
nhola, Frederico Estrella Valladares, 
diretor de investimentos e negócios 
da Tendências Consultoria, apre-
sentou estudos sobre a atuação das 
multinacionais chinesas e o impacto 
que esta expansão trouxe ao setor 
de infraestrutura brasileiro, com-
partilhando as expectativas a curto 
e longo prazo e fomentando o de-
bate com representantes de empre-
sas atuantes nesta área.

• 17 FEV

Projeções Econômicas 
para 2017

O Comitê Jurídico e de Finanças 
da Câmara Espanhola promoveu, 
no auditório do Banco Santander, 
o evento Projeções Econômicas 
para 2017. O encontro contou com 
a presença da diretora da área de 
macroeconomia e política da Ten-
dências Consultoria, Alessandra 
Ribeiro e do economista-chefe do 
Banco Santander, Maurício Molan, 
para um debate sobre as perspec-
tivas de mercado para o primeiro 
semestre do ano e mudanças no 
cenário econômico. Moderado pelo 
CFO Brasil da PwC e presidente do 
Comitê Jurídico e de Finanças da 
Câmara Espanhola, Marcelo Pires, 
o evento contou com as palavras 
de encerramento realizadas pelo 
presidente desta instituição e do 
Banco Santander Brasil, Sérgio Rial.
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Encontro realizado em Bruxelas, nos dias 22 e 23 de fevereiro, 
no edifício Berlaymont da Comissão Europeia 

• 23 E 24 FEV / 1 E 2 MAR

Encontros 
estratégicos em 
Bruxelas e Madri

A Câmara Espanhola partici-
pou durante estas duas semanas 
de dois encontros estratégicos. O 
primeiro nos dias 23 e 24 de feve-
reiro, em Bruxelas, com o objetivo 
de discutir formas de colaboração 
e financiamento de projetos pela 
União Europeia. O evento “Forta-
lecimiento de Eurocámaras y de la 

red de Cámaras bilaterales europe-
as” também contou com demais 
Câmaras de Comércio de outros 
países e instituições da Europa.

O segundo encontro foi reali-
zado em Madri, nos dias 01 e 02 
de março, entre Câmaras Espanho-
las de Comércio no Exterior. Neste 
evento, nomeado “El papel de las 
Cámaras de Comercio oficiales es-
pañolas en el exterior en la interna-
cionalización de la empresa”, foram 
debatidos projetos de colaboração, 
benchmarking, colaboração entre 
Câmaras e Escritórios Comerciais/ 

Icex, instrumentos de internaciona-
lização da Secretaria de Estado de 
Comércio com a Companhia Es-
panhola de Financiamento do De-
senvolvimento (Cofides) e demais 
temas de interesse comum. 

Em ambos os encontros a Câ-
mara Espanhola foi representada 
por sua diretora executiva, Caroli-
na Carvalho, afim de promover as 
ações da instituição e buscar par-
cerias para fomentar sua atuação 
no apoio à internacionalização das 
empresas associadas e geração de 
novos negócios.

• 22 FEV

Conversas que 
importam: 
#forçadarede

Uma pesquisa americana apon-
tou que 80% das nossas conversas 
do dia-a-dia poderiam ser mais ob-
jetivas, focadas e transformadoras. 
Pensando nisso, o primeiro evento 
do ano do  Grupo de Secretariado 
Executivo da Câmara Espanhola 
convidou três importantes nomes 

para apresentar um modelo de 
conversa focada no entendimen-
to, na qualidade do conteúdo e no 
efeito da comunicação. 

Karina Lima, Rodrigo de Olivei-
ra e Thiago Balieiro, da Fábrica de 
Conteúdo, debateram sobre o que 
gera a conexão em cadeia, quais as 
possibilidades da vida mais conec-
tada, acerca da internet e qual o 
impacto de conectar pessoas atra-
vés de conteúdos relevantes, tanto 
para as empresas, quanto para a 
vida pessoal de seus funcionários. 

• 18 A 21 FEV

Feira do 
empreendedor 
2017

A Feira do Empreendedor 
é um dos maiores eventos de 
empreendedorismo do sistema 
Sebrae. Com foco na educação 
e cultura empreendedora, o 
evento estimula o surgimento, a 
ampliação e a diversificação de 
empreendimentos sustentáveis, 
além de difundir o empreende-
dorismo como um estilo de vida.

Nesta edição a Câmara Es-
panhola esteve presente na Are-
na Negócios Internacionais, um 
espaço voltado exclusivamente 
para a internacionalização das 
micro e pequenas empresas, 
com o objetivo de auxiliar no-
vos empreendedores que bus-
cavam exportar, importar ou 
com planos de internacionaliza-
ção de suas companhias. 

Foram palestras, talk shows 
e atendimento direto no espa-
ço reservado pelo Sebrae, que 
ocorreu ente os dias 18 e 21 
de fevereiro, no pavilhão sul de 
exposições do Anhembi.
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dos projetos de 
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do governo de SP
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eventos da Câmara Espanhola os  
projetos de Parceria Público-Priva-
da (PPP) às empresas espanholas 
com interesse em investir no Brasil, 
especialmente nos setores de infra-
estrutura rodoviária e habitação.

O objetivo foi ressaltar uma 
série de oportunidades de inves-
timento no estado, no formato 
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abertas ou em fase de análise na 
Secretaria de Governo. Dentre os 
projetos destacados por Isadora 
Cohen, responsável pela área de 
PPPs da Secretaria de Governo, es-
tão a Rodovia Centro-Oeste, que 
liga as cidades de Florínea e Igara-
pava, e a Rodovia dos Calçados, lo-
calizada entre Itaporanga e Franca.

Das novas parcerias que o go-
verno busca, destacaram-se a 
concessão de cinco aeroportos, 

no valor total de R$ 92 milhões, 
que teve os envelopes abertos em 
março de 2017, e a de transporte 
intermunicipal, no valor de R$ 2,7 
bilhões, em uma iniciativa inédita 
de licitar áreas em vez de linhas.

Outro projeto apresentado por 
Cohen foi o habitacional da Fazen-
da Albor, na divisa entre os muni-
cípios de Arujá, Itaquaquecetuba e 
Guarulhos, para a construção de 10 
mil habitações para população com 
renda de até 10 salários mínimos, 
um investimento de 2,1 bilhões de 
reais que teve edital lançado no pri-
meiro trimestre de 2017.

Os novos projetos são alvo de 
interesse de grandes empresas 
espanholas, que já têm no Brasil 
seu segundo principal mercado 
para investimentos. O país conti-
nua a ser, mesmo com o período 
de recessão dos últimos anos, uma 
aposta para os espanhóis, e a meta 
é buscar cada vez mais investimen-
tos, tanto nos setores em que já 
atuam em grande escala, como 
rodovias e seguros, como nos seg-
mentos ambiental e habitacional, 
por exemplo.

Segundo Isadora Cohen, responsável pela área de PPPs da Secretaria de Governo,  os 
novos projetos são alvo de interesse de grandes empresas espanholas

• 9 FEV
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multinacionais 
chinesas e os reflexos 
em infraestrutura 
no Brasil

Em um evento exclusivo para as 
empresas membras do Espaço de 
Alta Direção e do Comitê de Infraes-
trutura e Energia da Câmara Espa-
nhola, Frederico Estrella Valladares, 
diretor de investimentos e negócios 
da Tendências Consultoria, apre-
sentou estudos sobre a atuação das 
multinacionais chinesas e o impacto 
que esta expansão trouxe ao setor 
de infraestrutura brasileiro, com-
partilhando as expectativas a curto 
e longo prazo e fomentando o de-
bate com representantes de empre-
sas atuantes nesta área.
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Projeções Econômicas 
para 2017

O Comitê Jurídico e de Finanças 
da Câmara Espanhola promoveu, 
no auditório do Banco Santander, 
o evento Projeções Econômicas 
para 2017. O encontro contou com 
a presença da diretora da área de 
macroeconomia e política da Ten-
dências Consultoria, Alessandra 
Ribeiro e do economista-chefe do 
Banco Santander, Maurício Molan, 
para um debate sobre as perspec-
tivas de mercado para o primeiro 
semestre do ano e mudanças no 
cenário econômico. Moderado pelo 
CFO Brasil da PwC e presidente do 
Comitê Jurídico e de Finanças da 
Câmara Espanhola, Marcelo Pires, 
o evento contou com as palavras 
de encerramento realizadas pelo 
presidente desta instituição e do 
Banco Santander Brasil, Sérgio Rial.
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Encontro realizado em Bruxelas, nos dias 22 e 23 de fevereiro, 
no edifício Berlaymont da Comissão Europeia 

• 23 E 24 FEV / 1 E 2 MAR

Encontros 
estratégicos em 
Bruxelas e Madri

A Câmara Espanhola partici-
pou durante estas duas semanas 
de dois encontros estratégicos. O 
primeiro nos dias 23 e 24 de feve-
reiro, em Bruxelas, com o objetivo 
de discutir formas de colaboração 
e financiamento de projetos pela 
União Europeia. O evento “Forta-
lecimiento de Eurocámaras y de la 

red de Cámaras bilaterales europe-
as” também contou com demais 
Câmaras de Comércio de outros 
países e instituições da Europa.

O segundo encontro foi reali-
zado em Madri, nos dias 01 e 02 
de março, entre Câmaras Espanho-
las de Comércio no Exterior. Neste 
evento, nomeado “El papel de las 
Cámaras de Comercio oficiales es-
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temas de interesse comum. 
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mara Espanhola foi representada 
por sua diretora executiva, Caroli-
na Carvalho, afim de promover as 
ações da instituição e buscar par-
cerias para fomentar sua atuação 
no apoio à internacionalização das 
empresas associadas e geração de 
novos negócios.

• 22 FEV

Conversas que 
importam: 
#forçadarede

Uma pesquisa americana apon-
tou que 80% das nossas conversas 
do dia-a-dia poderiam ser mais ob-
jetivas, focadas e transformadoras. 
Pensando nisso, o primeiro evento 
do ano do  Grupo de Secretariado 
Executivo da Câmara Espanhola 
convidou três importantes nomes 

para apresentar um modelo de 
conversa focada no entendimen-
to, na qualidade do conteúdo e no 
efeito da comunicação. 

Karina Lima, Rodrigo de Olivei-
ra e Thiago Balieiro, da Fábrica de 
Conteúdo, debateram sobre o que 
gera a conexão em cadeia, quais as 
possibilidades da vida mais conec-
tada, acerca da internet e qual o 
impacto de conectar pessoas atra-
vés de conteúdos relevantes, tanto 
para as empresas, quanto para a 
vida pessoal de seus funcionários. 

• 18 A 21 FEV

Feira do 
empreendedor 
2017

A Feira do Empreendedor 
é um dos maiores eventos de 
empreendedorismo do sistema 
Sebrae. Com foco na educação 
e cultura empreendedora, o 
evento estimula o surgimento, a 
ampliação e a diversificação de 
empreendimentos sustentáveis, 
além de difundir o empreende-
dorismo como um estilo de vida.

Nesta edição a Câmara Es-
panhola esteve presente na Are-
na Negócios Internacionais, um 
espaço voltado exclusivamente 
para a internacionalização das 
micro e pequenas empresas, 
com o objetivo de auxiliar no-
vos empreendedores que bus-
cavam exportar, importar ou 
com planos de internacionaliza-
ção de suas companhias. 

Foram palestras, talk shows 
e atendimento direto no espa-
ço reservado pelo Sebrae, que 
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• 21 MAR

Direito digital e 
os desafios da 
privacidade de 
dados: edição SP

O Comitê Jurídico e de Finan-
ças, em conjunto com o Comitê 
de Tecnologia da Informação da 
Câmara Espanhola, promoveu um 
evento para tratar sobre um dos 
temas de maior relevância da era 
da informação: direito digital e se-
gurança de dados.

Realizado no escritório da Mattos 
Filho Advogados, em São Paulo, fo-
ram convidados como palestrantes 
Fabio Kujawski, sócio de proprieda-
de intelectual e tecnologia da infor-
mação na Mattos Filho Advogados; 
Taís Cristina Tesser, legal counsel no 
Google Brasil; Rogerio Guimarães, 
head of new business na Cabify; 
Adriano Carlos de Lima, regional 
compliance officer na Indra Com-
pany; e Andriei Guerrero Gutierrez, 
gerente de relações governamentais 
e assuntos regulatórios na IBM.

• 10 MAR

Os desafios 
políticos para 2017

Na primeira semana de 
março, a Câmara Espanhola 
convidou o sócio diretor da 
Prospectiva Consultoria, Ri-
cardo Sennes, para um evento 
destinado aos membros do Es-
paço de Alta Direção e Sócios 
Protetores da instituição, com 
o objetivo de apresentar os 
desafios políticos para 2017. 

Ricardo é especialista em 
cenários políticos e econômi-
cos, formulação e implemen-
tação de políticas públicas e 
avaliação de seus impactos 
nas empresas.

• 23 MAR

Direito digital e 
os desafios da 
privacidade de 
dados: edição RJ

Com o grande sucesso deste 
evento realizado em São Paulo, a 
Câmara Espanhola levou o tema 
para ser debatido com os associa-
dos do Rio de Janeiro, no escritório 
do Pinheiro Neto Advogados. 

A segunda edição deste encon-
tro contou com palestrantes igual-
mente renomados: André Zonaro 
Giachetta, sócio da área contenciosa 
na Pinheiro Neto Advogados; Adria-
no Carlos de Lima, regional com-
pliance officer na Indra Company; 
Prof. Carlos Affonso Souza, diretor 
no Its Rio; Thays Castaldi Gentil, ge-
rente de consultoria jurídico-regula-
tória e concorrencial na Telefônica 
Brasil; e Mariana Barbosa, advogada 
de assuntos regulatórios na Uber.

• 21 MAR

O talento que falou 
mais alto 

No início de sua carreira, Lu-
ciane Ribeiro percebeu que fre-
quentemente era a única mulher 
presente durante as reuniões de 
trabalho, porém nunca se sentiu 
intimidada por isso. Começou a se 
comunicar de forma pragmática e 
objetiva e aos poucos foi trilhan-
do uma carreira de sucesso que 
se consolidou ao comandar 120 
funcionários e ser responsável por 
investimentos de R$ 173 bilhões, 

patrimônio administrado pela San-
tander Brasil Asset Management, 
quinta maior empresa de gestão 
de recursos do país. 

Este é um dos raros casos de mu-
lheres que ocupam postos de coman-
do no mercado de investimentos, 
majoritariamente masculino. 

Atualmente diretora no Banco 
Alfa de Investimento, Luciane Ribei-
ro realizou uma palestra ao Grupo 
de Secretariado Executivo da Câma-
ra Espanhola, no São Paulo Center, 
para compartilhar sua experiência 
e de que forma os desafios profis-
sionais a impulsionaram para uma 
trajetória profissional de sucesso. 

• 22 MAR

Política brasileira 
de imigração: 
questões práticas

Com o objetivo de debater de 
que forma o Brasil tende a lidar 
com as demandas migratórias e 
como as autoridades migratórias 
do país e os profissionais que li-
dam diretamente com a questão 
pensam sobre a entrada e per-
manência de trabalhadores es-
trangeiros no Brasil, convidamos 
para o painel “Política Brasileira de 
Imigração: Questões Práticas” os 

palestrantes Hugo Medeiros Gallo 
da Silva, coordenador geral de 
imigração/ CGig no Ministério do 
Trabalho e presidente do Conselho 
Nacional de Imigração; Luiz Alber-
to Matos dos Santos, coordenador 
do conselho nacional de imigra-
ção no Ministério do Trabalho; e o 
conselheiro Paulo Gustavo Iansen 
de Sant’ana, chefe da divisão de 
imigração no Ministério das Rela-
ções Exteriores. O segundo painel 
sobre “Estrangeiros que Ingressam 
no Brasil: Questões Práticas da Pós-
-Chegada” foi composto por Mai 
Kok, sócia responsável pela área 
de relocation na BR-Visa e Erika 
Koch, consultora tributária.
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• 4 ABR

II Seminário 
Latam da Câmara 
Espanhola

Representantes de multinacio-
nais com negócios no Brasil, do 
Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e da Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), se 
reuniram no auditório da Telefôni-
ca Eco Berrini para a realização da 
segunda edição do Seminário La-
tam da Câmara Espanhola.  

O evento foi promovido para 
discutir a atual conjuntura econô-
mica latino-americana e os desa-
fios para o crescimento da região. 
O primeiro bloco teve sua abertura 
realizada pelo economista-chefe e 
gerente do departamento de in-
vestigação do BID, José Juan Ruiz, 
com um discurso de otimismo, 
mas com cautela.

Ruiz destacou a retomada do 
crescimento na América Latina, 
especialmente alavancada por Bra-
sil e Argentina - que voltaram a 
crescer após uma severa recessão 
- e também pelo cenário macroe-
conômico global. Apesar disso, o 
economista do BID avaliou que a 
heterogeneidade da região é uma 
ameaça a um crescimento mais 
consolidado, especialmente pela 

falta de conexão entre os países 
latino-americanos e devido à au-
sência de políticas e acordos co-
merciais conjuntos que reforcem a 
importância do continente.

Essa ponderação foi unânime 
entre os empresários presentes. 
Yago Palao, diretor geral regional 
para a América na Prosegur; Teodo-
ro López, CEO para as Américas na 
Everis; e Fernando Alves, sócio-pre-
sidente na PwC no Brasil, considera-
ram a falta de integração tributária, 
trabalhista e legislativa como o prin-
cipal empecilho ao crescimento só-
lido e constante da região, tanto 
internamente quanto globalmente.

A melhora na economia dos 
Estados Unidos - com o aumento 
das taxas de juros e mudanças nas 
políticas fiscal e comercial - tam-
bém foi objeto de atenção dos es-
pecialistas, que consideraram que 
essas mudanças poderiam causar 
fricções no mercado global.

Para Fabian Bornhorst, repre-
sentante residente no Brasil do 
FMI, essas mudanças geopolíticas 
influenciaram a economia da re-
gião, e a mudança no ritmo da ati-
vidade econômica mundial já pôde 
ser sentida desde meados de 2016, 
mas ainda em ritmo menor do que 
na primeira década do século XXI.

Bornhost também destacou o 
estímulo da economia chinesa e o 
acordo dos principais produtores 
mundiais de petróleo de reduzir 
a oferta como um dos elementos 
que elevaram os valores das com-
modities, principal produto de ex-
portação dos países da América 
Latina, com cerca de 40% do in-
vestimento externo direto.

O encerramento deste encontro 
que reuniu mais de 70 executivos 
foi realizado por Eduardo Navarro, 
presidente da Telefônica S/A, que 
ressaltou que a nova geopolítica 
norte-americana abriu espaço para 
a aproximação da América Latina 
inter-regionalmente e com a Europa. 

O evento foi dividido em dois 
blocos moderados, respectivamen-
te, por Isabel Rata García-Junceda, 
conselheira-chefe do escritório eco-
nômico e comercial da Embaixada 
da Espanha; e Marco Antonio Sabi-
no, sócio e presidente Brasil na S/A 
Llorente & Cuenca. Contou-se com 
as empresas associadas patrocinado-
ras PwC, everis e Telefônica e com o 
apoio do Hotel Hilton e da Prosegur.
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• 21 MAR

Direito digital e 
os desafios da 
privacidade de 
dados: edição SP

O Comitê Jurídico e de Finan-
ças, em conjunto com o Comitê 
de Tecnologia da Informação da 
Câmara Espanhola, promoveu um 
evento para tratar sobre um dos 
temas de maior relevância da era 
da informação: direito digital e se-
gurança de dados.

Realizado no escritório da Mattos 
Filho Advogados, em São Paulo, fo-
ram convidados como palestrantes 
Fabio Kujawski, sócio de proprieda-
de intelectual e tecnologia da infor-
mação na Mattos Filho Advogados; 
Taís Cristina Tesser, legal counsel no 
Google Brasil; Rogerio Guimarães, 
head of new business na Cabify; 
Adriano Carlos de Lima, regional 
compliance officer na Indra Com-
pany; e Andriei Guerrero Gutierrez, 
gerente de relações governamentais 
e assuntos regulatórios na IBM.

• 10 MAR

Os desafios 
políticos para 2017

Na primeira semana de 
março, a Câmara Espanhola 
convidou o sócio diretor da 
Prospectiva Consultoria, Ri-
cardo Sennes, para um evento 
destinado aos membros do Es-
paço de Alta Direção e Sócios 
Protetores da instituição, com 
o objetivo de apresentar os 
desafios políticos para 2017. 

Ricardo é especialista em 
cenários políticos e econômi-
cos, formulação e implemen-
tação de políticas públicas e 
avaliação de seus impactos 
nas empresas.

• 23 MAR

Direito digital e 
os desafios da 
privacidade de 
dados: edição RJ

Com o grande sucesso deste 
evento realizado em São Paulo, a 
Câmara Espanhola levou o tema 
para ser debatido com os associa-
dos do Rio de Janeiro, no escritório 
do Pinheiro Neto Advogados. 

A segunda edição deste encon-
tro contou com palestrantes igual-
mente renomados: André Zonaro 
Giachetta, sócio da área contenciosa 
na Pinheiro Neto Advogados; Adria-
no Carlos de Lima, regional com-
pliance officer na Indra Company; 
Prof. Carlos Affonso Souza, diretor 
no Its Rio; Thays Castaldi Gentil, ge-
rente de consultoria jurídico-regula-
tória e concorrencial na Telefônica 
Brasil; e Mariana Barbosa, advogada 
de assuntos regulatórios na Uber.

• 21 MAR

O talento que falou 
mais alto 

No início de sua carreira, Lu-
ciane Ribeiro percebeu que fre-
quentemente era a única mulher 
presente durante as reuniões de 
trabalho, porém nunca se sentiu 
intimidada por isso. Começou a se 
comunicar de forma pragmática e 
objetiva e aos poucos foi trilhan-
do uma carreira de sucesso que 
se consolidou ao comandar 120 
funcionários e ser responsável por 
investimentos de R$ 173 bilhões, 

patrimônio administrado pela San-
tander Brasil Asset Management, 
quinta maior empresa de gestão 
de recursos do país. 

Este é um dos raros casos de mu-
lheres que ocupam postos de coman-
do no mercado de investimentos, 
majoritariamente masculino. 

Atualmente diretora no Banco 
Alfa de Investimento, Luciane Ribei-
ro realizou uma palestra ao Grupo 
de Secretariado Executivo da Câma-
ra Espanhola, no São Paulo Center, 
para compartilhar sua experiência 
e de que forma os desafios profis-
sionais a impulsionaram para uma 
trajetória profissional de sucesso. 

• 22 MAR

Política brasileira 
de imigração: 
questões práticas

Com o objetivo de debater de 
que forma o Brasil tende a lidar 
com as demandas migratórias e 
como as autoridades migratórias 
do país e os profissionais que li-
dam diretamente com a questão 
pensam sobre a entrada e per-
manência de trabalhadores es-
trangeiros no Brasil, convidamos 
para o painel “Política Brasileira de 
Imigração: Questões Práticas” os 

palestrantes Hugo Medeiros Gallo 
da Silva, coordenador geral de 
imigração/ CGig no Ministério do 
Trabalho e presidente do Conselho 
Nacional de Imigração; Luiz Alber-
to Matos dos Santos, coordenador 
do conselho nacional de imigra-
ção no Ministério do Trabalho; e o 
conselheiro Paulo Gustavo Iansen 
de Sant’ana, chefe da divisão de 
imigração no Ministério das Rela-
ções Exteriores. O segundo painel 
sobre “Estrangeiros que Ingressam 
no Brasil: Questões Práticas da Pós-
-Chegada” foi composto por Mai 
Kok, sócia responsável pela área 
de relocation na BR-Visa e Erika 
Koch, consultora tributária.
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• 4 ABR

II Seminário 
Latam da Câmara 
Espanhola

Representantes de multinacio-
nais com negócios no Brasil, do 
Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e da Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), se 
reuniram no auditório da Telefôni-
ca Eco Berrini para a realização da 
segunda edição do Seminário La-
tam da Câmara Espanhola.  

O evento foi promovido para 
discutir a atual conjuntura econô-
mica latino-americana e os desa-
fios para o crescimento da região. 
O primeiro bloco teve sua abertura 
realizada pelo economista-chefe e 
gerente do departamento de in-
vestigação do BID, José Juan Ruiz, 
com um discurso de otimismo, 
mas com cautela.

Ruiz destacou a retomada do 
crescimento na América Latina, 
especialmente alavancada por Bra-
sil e Argentina - que voltaram a 
crescer após uma severa recessão 
- e também pelo cenário macroe-
conômico global. Apesar disso, o 
economista do BID avaliou que a 
heterogeneidade da região é uma 
ameaça a um crescimento mais 
consolidado, especialmente pela 

falta de conexão entre os países 
latino-americanos e devido à au-
sência de políticas e acordos co-
merciais conjuntos que reforcem a 
importância do continente.

Essa ponderação foi unânime 
entre os empresários presentes. 
Yago Palao, diretor geral regional 
para a América na Prosegur; Teodo-
ro López, CEO para as Américas na 
Everis; e Fernando Alves, sócio-pre-
sidente na PwC no Brasil, considera-
ram a falta de integração tributária, 
trabalhista e legislativa como o prin-
cipal empecilho ao crescimento só-
lido e constante da região, tanto 
internamente quanto globalmente.

A melhora na economia dos 
Estados Unidos - com o aumento 
das taxas de juros e mudanças nas 
políticas fiscal e comercial - tam-
bém foi objeto de atenção dos es-
pecialistas, que consideraram que 
essas mudanças poderiam causar 
fricções no mercado global.

Para Fabian Bornhorst, repre-
sentante residente no Brasil do 
FMI, essas mudanças geopolíticas 
influenciaram a economia da re-
gião, e a mudança no ritmo da ati-
vidade econômica mundial já pôde 
ser sentida desde meados de 2016, 
mas ainda em ritmo menor do que 
na primeira década do século XXI.

Bornhost também destacou o 
estímulo da economia chinesa e o 
acordo dos principais produtores 
mundiais de petróleo de reduzir 
a oferta como um dos elementos 
que elevaram os valores das com-
modities, principal produto de ex-
portação dos países da América 
Latina, com cerca de 40% do in-
vestimento externo direto.

O encerramento deste encontro 
que reuniu mais de 70 executivos 
foi realizado por Eduardo Navarro, 
presidente da Telefônica S/A, que 
ressaltou que a nova geopolítica 
norte-americana abriu espaço para 
a aproximação da América Latina 
inter-regionalmente e com a Europa. 

O evento foi dividido em dois 
blocos moderados, respectivamen-
te, por Isabel Rata García-Junceda, 
conselheira-chefe do escritório eco-
nômico e comercial da Embaixada 
da Espanha; e Marco Antonio Sabi-
no, sócio e presidente Brasil na S/A 
Llorente & Cuenca. Contou-se com 
as empresas associadas patrocinado-
ras PwC, everis e Telefônica e com o 
apoio do Hotel Hilton e da Prosegur.
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• 24 ABR

I Fórum Espanha-
Brasil

O vice-presidente da CEOE, Jo-
aquín Gay, o embaixador da UE no 
Brasil, João Cravinho, e o presiden-
te da Cámara de Comercio de Es-
paña, José Luis Bonet, defenderam 
a importância da assinatura do 
acordo de livre comércio UE-Mer-
cosul no I Fórum Espanha-Brasil, 

celebrado com a ocasião da visita 
do então presidente do governo 
espanhol, Mariano Rajoy, ao Brasil. 

O encontro contou também 
com a presença de Sérgio Rial, 
presidente da Câmara Oficial Es-
panhola de Comércio no Brasil e 
do Banco Santander Brasil, o ex-
-presidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso e a secretária de 
estado de comércio da Espanha, 
Maria Luisa Poncela.

Ex-presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy e 
ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardos

• 26 ABR

VIII encontro 
empresarial 
Espanha-Brasil

O presidente do governo espa-
nhol, Mariano Rajoy, participou do 
Encontro Empresarial Espanha-Bra-
sil, promovido pelo Icex, CEOE e a 
Cámara de Comercio de España. O 
evento contou com mais de 350 em-
presas interessadas em conhecer as 
oportunidades nos setores de infra-
estrutura, transporte, aeronáutica, 
energias renováveis, gestão de resí-
duos, meio ambiente, entre outros. 

No âmbito deste encontro 
ainda ocorreu um “Side Event” 
focado em startups, no qual 15 
projetos de caráter  inovador e 
tecnológico (inteligência artifi-
cial, internet das coisas, realidade 
virtual, entre outros) foram apre-
sentados a investidores brasileiros 
e espanhóis.

• 27 ABR

Seminário 
Espanha como 
destino de 
exportações e 
investimentos

Neste evento foram apresen-
tadas as vantagens econômicas 
e geográficas características do 
mercado espanhol, bem como 
apoios, subsídios e incentivos 
oferecidos pelo governo da Espa-
nha às empresas brasileiras e aos 
empreendedores que tenham 
interesse em internacionalizar-se. 

O encontro contou com 
a presença de representantes 
da Apex, Câmara de Comér-
cio Brasil-Espanha, Garrigues, 
Cesce Brasil, Banco Santander 
e Queiroz Galvão Internacional.

• 5 ABR

Jantar exclusivo 
com Infanta Elena 
de Borbón

A Mapfre ofereceu um jantar 
de apresentação das atividades 
da Fundação Mapfre aos mem-
bros do Espaço de Alta Direção 
da Câmara Espanhola. O encon-
tro que, ocorreu no restaurante 
Cantaloup, em São Paulo, contou 
com a presença de Sua Alteza 
Real Dona Elena de Borbón y Gre-
cia, infanta da Espanha. 

• 19 ABR

Roda Viva com 
Tarcísio Gomes de 
Freitas

Em formato de mesa-redonda, 
Tarcísio Gomes de Freitas, secretário 
de coordenação de projetos da se-
cretaria especial de PPIs da Presidên-
cia da República, debateu com os 
membros do Comitê Jurídico e de 
Finanças e do Comitê de Infraestru-
tura e Energia sobre as perspectivas 
da secretaria a respeito dos projetos 
e programas de concessões do go-
verno federal para 2017 e 2018.
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• 4 MAI

Responsabilidade 
social corporativa, 
educação e 
parcerias

Em um momento de educação 
integral, as parcerias são funda-
mentais para mostrar a importân-
cia de se levar para fora do Brasil 
bons exemplos de educação. 

Um dos objetivos deste evento, 
promovido pelo Comitê de  Susten-
tabilidade da Câmara Espanhola, 
foi formar uma rede de proteção da 
infância por meio de parcerias pú-
blicas, privadas e do terceiro setor. 
Teve o objetivo de informar a todos 
os participantes sobre as oportu-

nidades, contrapartidas e compro-
missos que tal rede deve assumir 
para mudar o panorama da educa-
ção pública no Brasil, de maneira a 
que os jovens não sejam expostos 
a programas assistencialistas, e sim 
possam ser protagonistas de seus 
próprios projetos de vida.

O programa foi composto por 
uma palestra de Takashi Yamauchi, 
do Centro de Estudo e Difusão do 
Terceiro Setor, uma mesa-redonda 
sobre o poder público e os desa-
fios de participação dos jovens, 
com representantes da prefeitura 
de Mogi das Cruzes, Santana de 
Parnaíba, Diadema e Ibiúna, cuja 
moderação foi realizada por Irene 
Reis dos Santos, do Consejo Inde-
pendiente de Protección de la In-
fancia – Cipi. 

• 17 MAI

Resíduos sólidos e 
logística reversa

O setor de resíduos sólidos em-
prega mais de 2 milhões de pesso-
as e rende mais de 145 bilhões de 
euros por ano na União Europeia, 
que se tornou referência de como 
essa área pode ser lucrativa.

Para discutir as principais difi-
culdades de realizar esse trabalho 
com a estrutura do Brasil, além de 
apresentar de que forma o resíduo 
pode se tornar receita para a em-
presa, reunimos os especialistas 
Fabricio Dorado Soler, sócio do es-
critório Felsberg Advogados; Flávio 
Ribeiro, gerente do departamento 
de políticas públicas de resídu-
os sólidos e eficiência de recursos 

da Cetesb; Manuel Óscar Miran-
da Lahoz, CEO na InKemia Brasil 
e Colômbia; Mayura Okura, CEO 
na B2Blue.com; e Roberto Oranje, 
consultor em desenvolvimento sus-
tentável do Banco Santander Brasil.

O evento foi uma iniciativa do 
Comitê de Comércio Exterior e Lo-
gística da Câmara Espanhola e do 
Comitê de Sustentabilidade da Câ-
mara Espanhola.

• 10 MAI

Financiamento e 
linhas de crédito 
para PMEs 

O Comitê de Pequenas e 
Médias Empresas da Câma-
ra Espanhola organizou um 
evento dinâmico no qual os 
temas financiamento público, 
externo, privado, de dívidas, 
e desafios do crédito privado 
para PMEs foram debatidos 
em cinco mesas de discus-
sões, com um responsável 
para expor inicialmente o as-
sunto em questão. 

Para conduzir o debate en-
tre os membros de cada mesa, 
palestraram Claudio Coutinho 
Mendes, diretor da área de 
crédito e da área financeira e 
internacional do BNDES; Mar-
celo dos Santos, executivo 
principal no setor privado e 
brasil na CAF - Banco de De-
senvolvimento da América La-
tina; Gilberto Portugal Duarte 
de Souza, superintendente 
de gestão comercial e plane-
jamento no Banco Santander 
Brasil; Alan Riddell, sócio da 
KPMG corporate finance em 
São Paulo e líder de debt advi-
sory & restructuring; e Mauro 
Wulkan, CEO da Suppliecard.

informe.indb   37 22/10/18   18:16



informeanual201836

• 24 ABR

I Fórum Espanha-
Brasil

O vice-presidente da CEOE, Jo-
aquín Gay, o embaixador da UE no 
Brasil, João Cravinho, e o presiden-
te da Cámara de Comercio de Es-
paña, José Luis Bonet, defenderam 
a importância da assinatura do 
acordo de livre comércio UE-Mer-
cosul no I Fórum Espanha-Brasil, 

celebrado com a ocasião da visita 
do então presidente do governo 
espanhol, Mariano Rajoy, ao Brasil. 

O encontro contou também 
com a presença de Sérgio Rial, 
presidente da Câmara Oficial Es-
panhola de Comércio no Brasil e 
do Banco Santander Brasil, o ex-
-presidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso e a secretária de 
estado de comércio da Espanha, 
Maria Luisa Poncela.

Ex-presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy e 
ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardos

• 26 ABR

VIII encontro 
empresarial 
Espanha-Brasil

O presidente do governo espa-
nhol, Mariano Rajoy, participou do 
Encontro Empresarial Espanha-Bra-
sil, promovido pelo Icex, CEOE e a 
Cámara de Comercio de España. O 
evento contou com mais de 350 em-
presas interessadas em conhecer as 
oportunidades nos setores de infra-
estrutura, transporte, aeronáutica, 
energias renováveis, gestão de resí-
duos, meio ambiente, entre outros. 

No âmbito deste encontro 
ainda ocorreu um “Side Event” 
focado em startups, no qual 15 
projetos de caráter  inovador e 
tecnológico (inteligência artifi-
cial, internet das coisas, realidade 
virtual, entre outros) foram apre-
sentados a investidores brasileiros 
e espanhóis.

• 27 ABR

Seminário 
Espanha como 
destino de 
exportações e 
investimentos

Neste evento foram apresen-
tadas as vantagens econômicas 
e geográficas características do 
mercado espanhol, bem como 
apoios, subsídios e incentivos 
oferecidos pelo governo da Espa-
nha às empresas brasileiras e aos 
empreendedores que tenham 
interesse em internacionalizar-se. 

O encontro contou com 
a presença de representantes 
da Apex, Câmara de Comér-
cio Brasil-Espanha, Garrigues, 
Cesce Brasil, Banco Santander 
e Queiroz Galvão Internacional.

• 5 ABR

Jantar exclusivo 
com Infanta Elena 
de Borbón

A Mapfre ofereceu um jantar 
de apresentação das atividades 
da Fundação Mapfre aos mem-
bros do Espaço de Alta Direção 
da Câmara Espanhola. O encon-
tro que, ocorreu no restaurante 
Cantaloup, em São Paulo, contou 
com a presença de Sua Alteza 
Real Dona Elena de Borbón y Gre-
cia, infanta da Espanha. 

• 19 ABR

Roda Viva com 
Tarcísio Gomes de 
Freitas

Em formato de mesa-redonda, 
Tarcísio Gomes de Freitas, secretário 
de coordenação de projetos da se-
cretaria especial de PPIs da Presidên-
cia da República, debateu com os 
membros do Comitê Jurídico e de 
Finanças e do Comitê de Infraestru-
tura e Energia sobre as perspectivas 
da secretaria a respeito dos projetos 
e programas de concessões do go-
verno federal para 2017 e 2018.
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• 4 MAI

Responsabilidade 
social corporativa, 
educação e 
parcerias

Em um momento de educação 
integral, as parcerias são funda-
mentais para mostrar a importân-
cia de se levar para fora do Brasil 
bons exemplos de educação. 

Um dos objetivos deste evento, 
promovido pelo Comitê de  Susten-
tabilidade da Câmara Espanhola, 
foi formar uma rede de proteção da 
infância por meio de parcerias pú-
blicas, privadas e do terceiro setor. 
Teve o objetivo de informar a todos 
os participantes sobre as oportu-

nidades, contrapartidas e compro-
missos que tal rede deve assumir 
para mudar o panorama da educa-
ção pública no Brasil, de maneira a 
que os jovens não sejam expostos 
a programas assistencialistas, e sim 
possam ser protagonistas de seus 
próprios projetos de vida.

O programa foi composto por 
uma palestra de Takashi Yamauchi, 
do Centro de Estudo e Difusão do 
Terceiro Setor, uma mesa-redonda 
sobre o poder público e os desa-
fios de participação dos jovens, 
com representantes da prefeitura 
de Mogi das Cruzes, Santana de 
Parnaíba, Diadema e Ibiúna, cuja 
moderação foi realizada por Irene 
Reis dos Santos, do Consejo Inde-
pendiente de Protección de la In-
fancia – Cipi. 

• 17 MAI

Resíduos sólidos e 
logística reversa

O setor de resíduos sólidos em-
prega mais de 2 milhões de pesso-
as e rende mais de 145 bilhões de 
euros por ano na União Europeia, 
que se tornou referência de como 
essa área pode ser lucrativa.

Para discutir as principais difi-
culdades de realizar esse trabalho 
com a estrutura do Brasil, além de 
apresentar de que forma o resíduo 
pode se tornar receita para a em-
presa, reunimos os especialistas 
Fabricio Dorado Soler, sócio do es-
critório Felsberg Advogados; Flávio 
Ribeiro, gerente do departamento 
de políticas públicas de resídu-
os sólidos e eficiência de recursos 

da Cetesb; Manuel Óscar Miran-
da Lahoz, CEO na InKemia Brasil 
e Colômbia; Mayura Okura, CEO 
na B2Blue.com; e Roberto Oranje, 
consultor em desenvolvimento sus-
tentável do Banco Santander Brasil.

O evento foi uma iniciativa do 
Comitê de Comércio Exterior e Lo-
gística da Câmara Espanhola e do 
Comitê de Sustentabilidade da Câ-
mara Espanhola.

• 10 MAI

Financiamento e 
linhas de crédito 
para PMEs 

O Comitê de Pequenas e 
Médias Empresas da Câma-
ra Espanhola organizou um 
evento dinâmico no qual os 
temas financiamento público, 
externo, privado, de dívidas, 
e desafios do crédito privado 
para PMEs foram debatidos 
em cinco mesas de discus-
sões, com um responsável 
para expor inicialmente o as-
sunto em questão. 

Para conduzir o debate en-
tre os membros de cada mesa, 
palestraram Claudio Coutinho 
Mendes, diretor da área de 
crédito e da área financeira e 
internacional do BNDES; Mar-
celo dos Santos, executivo 
principal no setor privado e 
brasil na CAF - Banco de De-
senvolvimento da América La-
tina; Gilberto Portugal Duarte 
de Souza, superintendente 
de gestão comercial e plane-
jamento no Banco Santander 
Brasil; Alan Riddell, sócio da 
KPMG corporate finance em 
São Paulo e líder de debt advi-
sory & restructuring; e Mauro 
Wulkan, CEO da Suppliecard.
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• 24 MAI

Brunch de boas-
vindas aos novos 
associados: 
exposição do pintor 
espanhol José 
Zaragoza

No brunch de apresentação dos 
novos associados à Câmara Espa-
nhola, expos-se obras do talentoso 
publicitário e artista plástico, José 
Zaragoza. Foram telas e esculturas 
realizadas ao longo de sua carreira 
que permaneceram expostas até 
esta data no escritório, em memória 

à perda recente deste grande artista 
espanhol. 

Na ocasião tivemos a presença 
de um de seus parceiros de negó-
cios e amigo, Roberto Duailibi, que 
contou sua história ao lado de Za-
ragoza e relata a importância deste 
artista para a publicidade brasileira 
e o mercado que ele ajudou a criar.

Além de apreciar as obras ex-
postas e ter a oportunidade da re-
alizar networking, os novos sócios 
puderam apresentar seus serviços 
e produtos aos demais membros 
da associação. Nesta edição demos 
boas-vindas à Edicom, Europcar, Hi-
moinsa, Korn Ferry, Midiatix, Rayes 
e Fagundes Advogados Associados 
e SDO Equipamentos.

• 25 MAI

Autoimagem e 
sucesso profissional

O Grupo de Secretariado Exe-
cutivo da Câmara Espanhola con-
tou com a presença da Dra. Paula 
Hayashi, palestrante e médica, para 
compartilhar seus ensinamentos 
acumulados durante mais de oito 
anos de estudos na Ásia, sobre 
como aproveitar a crise como uma 
oportunidade para uma grande 
mudança em todas as áreas da vida. 

• 23 MAI

2ª Etapa da lei 
de repatriação: 
novidades e 
oportunidades

Georgios Anastassiadis, sócio 
do Gaia, Silva, Gaede Advoga-
dos, falou sobre a reabertura do 
Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária – RERCT. 
A recente Lei 13.428, de 30 de 
março de 2017, reabriu o prazo 
para adesão ao RERCT, chamado 
informalmente de “Repatriação 
de Recursos”, oferecendo-se uma 
segunda chance para residentes 
fiscais no Brasil regularizarem re-
cursos no exterior não declarados 
ou declarados impropriamente. 

Neste painel de debates, fo-
ram abordadas as principais novi-
dades trazidas por esta legislação, 
tais como os novos requisitos de 
adesão (prazo, data-base, taxa 
de câmbio, etc.), a possibilidade 
de complementação e correção 
pelos declarantes da primeira fase 
e suas consequências, bem como 
o enfoque dado pela nova lei no 
que tange as discussões mais re-
levantes da primeira fase, como, 
por exemplo, o embate “foto ver-
sus filme’, entre outros.

Roberto Duailibi, um dos fundadores da DPZ - hoje DPZ&T - falou sobre 
sua amizade e parceria com Zaragoza
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• 2 JUN

Almoço de 
networking no Rio 
de Janeiro

A Câmara Espanhola de Comér-
cio no Brasil realizou, no Gran Meliá 
Nacional Rio, o segundo encontro 
de relacionamento com o empresa-
riado espanhol na cidade. 

O Rio de Janeiro é um mer-
cado estratégico para a Câmara 
e por meio desta iniciativa, além 
de criar um vínculo maior com 
a região, foi possível promover 
a interação entre governantes, 
associados e potenciais investi-
dores sobre temas da atualidade, 
debatendo questões e tendên-
cias em evidência.  

Na ocasião foram homenagea-
dos os três grandes novos marcos 
de intervenções urbanísticas da ci-
dade do Rio de Janeiro: o AquaRio, 
maior aquário marinho da América 
do Sul; o Museu do Amanhã, por 
seus valores éticos, sustentáveis e 
culturais e por simbolizar a renova-
ção da Praça Mauá; e o Gran Meliá 
Nacional Rio, pela recuperação de 
um dos maiores patrimônios histó-
ricos da cidade. 

Tanto o Museu do Amanhã 
como o Hotel Gran Meliá Nacional 
Rio estão associados à Espanha; o 
primeiro, que passou a ser o museu 
mais visitado do Brasil no último 
ano, é fruto de um projeto do ar-
quiteto espanhol Santiago Calatra-
va. Já o segundo, um famoso hotel 
projetado por Oscar Niemeyer que 
estava abandonado, foi assumido 
pela rede hoteleira espanhola Meliá.

Sobre o AquaRio, o maior aquá-
rio da América Latina e inaugurado 
em 2016 no revitalizado porto da 
cidade, o ministro-conselheiro da 
Embaixada da Espanha no Brasil, 
José Manuel Pascual, destacou que 
a instalação atraiu 200 mil visitantes 
em apenas sete meses de operação.

O presidente da Câmara Espa-

nhola e do Banco Santander Bra-
sil, Sérgio Rial, afirmou que os três 
símbolos homenageados têm em 
comum serem frutos de iniciativas 
do setor privado e que se torna-
ram polos importantes do processo 
de revitalização do Rio de Janeiro. 
Ainda explicou que a patronal das 
empresas espanholas vem promo-
vendo vários eventos no Rio devido 
à intenção de transformar a cidade 
em um importante polo da relação 
entre ambos os países.

O evento reuniu 120 executivos 
e foi patrocinado pelas empresas 
associadas à Câmara: Meliá Hotels 
International, Repsol Sinopec Brasil, 
Cobra, CYMI, Demarest Advoga-
dos, Empresa de Navegação Elcano, 
Elektro, Santander Brasil e Vivo.

• 6 JUN

Aula aberta IESE
Com o tema “Processo de 

Análise de Tomada de Deci-
são”, o professor Fernando 
Bagnoli, chefe do departa-
mento de direção geral do ISE 
Business School, proporcionou 
aos executivos membros do Es-
paço de Alta Direção da Câma-
ra Espanhola , a experiência de 
formação de um dos melhores 
programas de educação exe-
cutiva do mundo, eleitos pelo 
Financial Times.
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• 24 MAI

Brunch de boas-
vindas aos novos 
associados: 
exposição do pintor 
espanhol José 
Zaragoza

No brunch de apresentação dos 
novos associados à Câmara Espa-
nhola, expos-se obras do talentoso 
publicitário e artista plástico, José 
Zaragoza. Foram telas e esculturas 
realizadas ao longo de sua carreira 
que permaneceram expostas até 
esta data no escritório, em memória 

à perda recente deste grande artista 
espanhol. 

Na ocasião tivemos a presença 
de um de seus parceiros de negó-
cios e amigo, Roberto Duailibi, que 
contou sua história ao lado de Za-
ragoza e relata a importância deste 
artista para a publicidade brasileira 
e o mercado que ele ajudou a criar.

Além de apreciar as obras ex-
postas e ter a oportunidade da re-
alizar networking, os novos sócios 
puderam apresentar seus serviços 
e produtos aos demais membros 
da associação. Nesta edição demos 
boas-vindas à Edicom, Europcar, Hi-
moinsa, Korn Ferry, Midiatix, Rayes 
e Fagundes Advogados Associados 
e SDO Equipamentos.

• 25 MAI

Autoimagem e 
sucesso profissional

O Grupo de Secretariado Exe-
cutivo da Câmara Espanhola con-
tou com a presença da Dra. Paula 
Hayashi, palestrante e médica, para 
compartilhar seus ensinamentos 
acumulados durante mais de oito 
anos de estudos na Ásia, sobre 
como aproveitar a crise como uma 
oportunidade para uma grande 
mudança em todas as áreas da vida. 

• 23 MAI

2ª Etapa da lei 
de repatriação: 
novidades e 
oportunidades

Georgios Anastassiadis, sócio 
do Gaia, Silva, Gaede Advoga-
dos, falou sobre a reabertura do 
Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária – RERCT. 
A recente Lei 13.428, de 30 de 
março de 2017, reabriu o prazo 
para adesão ao RERCT, chamado 
informalmente de “Repatriação 
de Recursos”, oferecendo-se uma 
segunda chance para residentes 
fiscais no Brasil regularizarem re-
cursos no exterior não declarados 
ou declarados impropriamente. 

Neste painel de debates, fo-
ram abordadas as principais novi-
dades trazidas por esta legislação, 
tais como os novos requisitos de 
adesão (prazo, data-base, taxa 
de câmbio, etc.), a possibilidade 
de complementação e correção 
pelos declarantes da primeira fase 
e suas consequências, bem como 
o enfoque dado pela nova lei no 
que tange as discussões mais re-
levantes da primeira fase, como, 
por exemplo, o embate “foto ver-
sus filme’, entre outros.

Roberto Duailibi, um dos fundadores da DPZ - hoje DPZ&T - falou sobre 
sua amizade e parceria com Zaragoza
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• 2 JUN

Almoço de 
networking no Rio 
de Janeiro

A Câmara Espanhola de Comér-
cio no Brasil realizou, no Gran Meliá 
Nacional Rio, o segundo encontro 
de relacionamento com o empresa-
riado espanhol na cidade. 

O Rio de Janeiro é um mer-
cado estratégico para a Câmara 
e por meio desta iniciativa, além 
de criar um vínculo maior com 
a região, foi possível promover 
a interação entre governantes, 
associados e potenciais investi-
dores sobre temas da atualidade, 
debatendo questões e tendên-
cias em evidência.  

Na ocasião foram homenagea-
dos os três grandes novos marcos 
de intervenções urbanísticas da ci-
dade do Rio de Janeiro: o AquaRio, 
maior aquário marinho da América 
do Sul; o Museu do Amanhã, por 
seus valores éticos, sustentáveis e 
culturais e por simbolizar a renova-
ção da Praça Mauá; e o Gran Meliá 
Nacional Rio, pela recuperação de 
um dos maiores patrimônios histó-
ricos da cidade. 

Tanto o Museu do Amanhã 
como o Hotel Gran Meliá Nacional 
Rio estão associados à Espanha; o 
primeiro, que passou a ser o museu 
mais visitado do Brasil no último 
ano, é fruto de um projeto do ar-
quiteto espanhol Santiago Calatra-
va. Já o segundo, um famoso hotel 
projetado por Oscar Niemeyer que 
estava abandonado, foi assumido 
pela rede hoteleira espanhola Meliá.

Sobre o AquaRio, o maior aquá-
rio da América Latina e inaugurado 
em 2016 no revitalizado porto da 
cidade, o ministro-conselheiro da 
Embaixada da Espanha no Brasil, 
José Manuel Pascual, destacou que 
a instalação atraiu 200 mil visitantes 
em apenas sete meses de operação.

O presidente da Câmara Espa-

nhola e do Banco Santander Bra-
sil, Sérgio Rial, afirmou que os três 
símbolos homenageados têm em 
comum serem frutos de iniciativas 
do setor privado e que se torna-
ram polos importantes do processo 
de revitalização do Rio de Janeiro. 
Ainda explicou que a patronal das 
empresas espanholas vem promo-
vendo vários eventos no Rio devido 
à intenção de transformar a cidade 
em um importante polo da relação 
entre ambos os países.

O evento reuniu 120 executivos 
e foi patrocinado pelas empresas 
associadas à Câmara: Meliá Hotels 
International, Repsol Sinopec Brasil, 
Cobra, CYMI, Demarest Advoga-
dos, Empresa de Navegação Elcano, 
Elektro, Santander Brasil e Vivo.

• 6 JUN

Aula aberta IESE
Com o tema “Processo de 

Análise de Tomada de Deci-
são”, o professor Fernando 
Bagnoli, chefe do departa-
mento de direção geral do ISE 
Business School, proporcionou 
aos executivos membros do Es-
paço de Alta Direção da Câma-
ra Espanhola , a experiência de 
formação de um dos melhores 
programas de educação exe-
cutiva do mundo, eleitos pelo 
Financial Times.
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• 23 JUN

Capacitação em 
força de vendas

Com o objetivo de discutir de 
que forma as grandes empresas 
têm enfrentado o desafio de capa-
citar sua área comercial, Luiz Cas-
tanha, diretor geral da Telefônica 
Educação Digital, apresentou casos 
de sucesso de aplicação de tecno-
logia de treinamento online e de 
força de vendas em evento realiza-
do na Câmara Espanhola.

Dentre os temas abordados, foi 
discutido como medir a eficácia dos 
programas e como aplicar e quando 
utilizar tecnologias de realidade vir-
tual, realidade aumentada e mobile.

• 27 JUN

A importância do 
treinamento nas 
organizações

A coaching Priscila Haddad foi 
a palestrante convidada pelo Gru-
po de Secretariado Executivo da 

Câmara Espanhola para falar so-
bre programas que incluem trei-
namentos in company, workshops 
e programas de coaching em gru-
po ou individuais como métodos 
para mapear quem são os colabo-
radores da empresa identificando, 
assim, competências e fazendo 
que seus funcionários sintam-se 
assistidos e apoiados.

• 25 AGO

Reforma 
trabalhista: edição 
São Paulo

Para falar sobre o que muda 
nas relações individuais, proces-
suais e coletivas, o Comitê de 

Jurídico e Finanças da Câmara 
Espanhola contou com pales-
trantes renomados destas áreas 
em um evento na instituição: 
Eduardo Soto, sócio do escritó-
rio Tauil & Chequer Advogados; 
Luiz Guilherme Primos, sócio 
do escritório Primos e Primos 
Advogados; Ana Lucia Trigolo, 
advogada trabalhista na everis; 

Marcelo Rucker, diretor de re-
cursos humanos na Prosegur; 
Gisela da Silva Freire, sócia do 
escritório Souza, Cescon, Bar-
rieu & Flesch Advogados; Maria 
Lucia Benhame, sócia do escritó-
rio Benhame Advogados; e Só-
lon Cunha, sócio do escritório 
Mattos Filho, Veiga Filho, Mar-
rey Jr. e Quiroga Advogados.

• 8 AGO

Almoço com 
CEO mundial da 
Globalia, Javier 
Hidalgo

O maior grupo turístico da 
Espanha, Globalia, convidou 
os membros dos Espaço de 
Alta Direção da Câmara Espa-
nhola para um almoço exclusi-
vo com o CEO , Javier Hidalgo. 
Ocasião na qual foi realizada 
uma apresentação das ativida-
des do grupo no Brasil. 

O encontro foi realizado no 
restaurante Varanda Jardins, 
em São Paulo.
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28 AGO

OEA e Recof-
SPED: diferenciais 
definitivos para o 
setor aduaneiro

Carlos Ottoni, sócio-diretor do 
global trade excellence center da 
KPMG no Brasil, e Elaine Costa, 
analista tributária da Receita Fede-
ral do Brasil, foram os palestrantes 
convidados para falar sobre OEA e 
Recof-SPED aos mais de 100 exe-
cutivos presentes no evento, que 
ocorreu no auditório da KPMG, em 
São Paulo. 

Tais regimes especiais aduanei-
ros oferecem vantagens que po-
dem agilizar e otimizar processos, 
garantindo ganhos expressivos 
para empresas importadoras e ex-

portadoras que se preocupam com 
a competitividade no mercado. O 
encontro foi promovido pelo Co-
mitê de Comércio Exterior e Logís-
tica da Câmara Espanhola.

• 31 AGO

Blockchain, muito 
além do bitcoin

Marcelo Eisele, digital architect 
finance & blockchain na Microsoft 
foi o palestrante convidado pelo 
Comitê de Tecnologia da Infor-
mação da Câmara Espanhola para 
tratar sobre as reais funcionalida-
des do blockchain, apresentando 
casos práticos de uso, explicando 
seu significado e apresentando 
quais oportunidades ele pode tra-
zer para a organização.

• 29 AGO

A importância de 
falar bem

O Grupo de Secretariado Exe-
cutivo da Câmara Espanhola con-
vidou Anderson Araújo, consultor 
e palestrante, para demonstrar 
técnicas simples de apresentação 
verbal e postura corporal e emo-
cional que refletem credibilidade 
nas relações profissionais e pesso-
ais. O evento ocorreu no Hotel Me-
liá Jardim Europa, em São Paulo.
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• 23 JUN

Capacitação em 
força de vendas

Com o objetivo de discutir de 
que forma as grandes empresas 
têm enfrentado o desafio de capa-
citar sua área comercial, Luiz Cas-
tanha, diretor geral da Telefônica 
Educação Digital, apresentou casos 
de sucesso de aplicação de tecno-
logia de treinamento online e de 
força de vendas em evento realiza-
do na Câmara Espanhola.

Dentre os temas abordados, foi 
discutido como medir a eficácia dos 
programas e como aplicar e quando 
utilizar tecnologias de realidade vir-
tual, realidade aumentada e mobile.

• 27 JUN

A importância do 
treinamento nas 
organizações

A coaching Priscila Haddad foi 
a palestrante convidada pelo Gru-
po de Secretariado Executivo da 

Câmara Espanhola para falar so-
bre programas que incluem trei-
namentos in company, workshops 
e programas de coaching em gru-
po ou individuais como métodos 
para mapear quem são os colabo-
radores da empresa identificando, 
assim, competências e fazendo 
que seus funcionários sintam-se 
assistidos e apoiados.

• 25 AGO

Reforma 
trabalhista: edição 
São Paulo

Para falar sobre o que muda 
nas relações individuais, proces-
suais e coletivas, o Comitê de 

Jurídico e Finanças da Câmara 
Espanhola contou com pales-
trantes renomados destas áreas 
em um evento na instituição: 
Eduardo Soto, sócio do escritó-
rio Tauil & Chequer Advogados; 
Luiz Guilherme Primos, sócio 
do escritório Primos e Primos 
Advogados; Ana Lucia Trigolo, 
advogada trabalhista na everis; 

Marcelo Rucker, diretor de re-
cursos humanos na Prosegur; 
Gisela da Silva Freire, sócia do 
escritório Souza, Cescon, Bar-
rieu & Flesch Advogados; Maria 
Lucia Benhame, sócia do escritó-
rio Benhame Advogados; e Só-
lon Cunha, sócio do escritório 
Mattos Filho, Veiga Filho, Mar-
rey Jr. e Quiroga Advogados.

• 8 AGO

Almoço com 
CEO mundial da 
Globalia, Javier 
Hidalgo

O maior grupo turístico da 
Espanha, Globalia, convidou 
os membros dos Espaço de 
Alta Direção da Câmara Espa-
nhola para um almoço exclusi-
vo com o CEO , Javier Hidalgo. 
Ocasião na qual foi realizada 
uma apresentação das ativida-
des do grupo no Brasil. 

O encontro foi realizado no 
restaurante Varanda Jardins, 
em São Paulo.
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28 AGO

OEA e Recof-
SPED: diferenciais 
definitivos para o 
setor aduaneiro

Carlos Ottoni, sócio-diretor do 
global trade excellence center da 
KPMG no Brasil, e Elaine Costa, 
analista tributária da Receita Fede-
ral do Brasil, foram os palestrantes 
convidados para falar sobre OEA e 
Recof-SPED aos mais de 100 exe-
cutivos presentes no evento, que 
ocorreu no auditório da KPMG, em 
São Paulo. 

Tais regimes especiais aduanei-
ros oferecem vantagens que po-
dem agilizar e otimizar processos, 
garantindo ganhos expressivos 
para empresas importadoras e ex-

portadoras que se preocupam com 
a competitividade no mercado. O 
encontro foi promovido pelo Co-
mitê de Comércio Exterior e Logís-
tica da Câmara Espanhola.

• 31 AGO

Blockchain, muito 
além do bitcoin

Marcelo Eisele, digital architect 
finance & blockchain na Microsoft 
foi o palestrante convidado pelo 
Comitê de Tecnologia da Infor-
mação da Câmara Espanhola para 
tratar sobre as reais funcionalida-
des do blockchain, apresentando 
casos práticos de uso, explicando 
seu significado e apresentando 
quais oportunidades ele pode tra-
zer para a organização.

• 29 AGO

A importância de 
falar bem

O Grupo de Secretariado Exe-
cutivo da Câmara Espanhola con-
vidou Anderson Araújo, consultor 
e palestrante, para demonstrar 
técnicas simples de apresentação 
verbal e postura corporal e emo-
cional que refletem credibilidade 
nas relações profissionais e pesso-
ais. O evento ocorreu no Hotel Me-
liá Jardim Europa, em São Paulo.
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• 13 SET

Visita do 
embaixador 
Fernando Villalonga

A Câmara Espanhola e a everis 
promoveram um almoço exclusivo 

aos membros do Espaço de Alta 
Direção da instituição para apre-
sentar o novo embaixador da Espa-
nha no Brasil, o Exmo. Sr. Fernando 
Villalonga. O evento ocorreu no 
Hotel Hilton, em São Paulo, e con-
tou com mais de 50 executivos 
brasileiros e espanhóis.

• 21 SET

Coquetel de boas-
vindas aos novos 
associados: Las 
caras de Cervantes

Foi realizado na Câmara Espa-
nhola o habitual evento de apre-
sentação dos novos associados, 
que contou com uma mostra da ex-
posição “Las Caras de Cervantes”. 

Na ocasião foram expostos gra-

fites, aquarelas, fotomontagens, 
pinturas e mosaicos criados por 
artistas brasileiros, espanhóis e de 
outros países, que recriaram o ros-
to do escritor Miguel de Cervantes. 
O projeto tem curadoria de Marta 
Pérez Rodríguez da Godê Galeria 
Online de Arte.

Os novos associados que se 
apresentaram neste encontro fo-
ram: Anna Silvia Rosal de Rosal, 
Roca, La Liga, Iracema Rosa Filmes, 
Giedra Fontoura Lopes, Grupo 
ADI, Abanca e Latam Access.

• 26 SET

Desafios de 
compliance 
para empresas e 
administradores

O Comitê Jurídico e de Finanças 
da Câmara Espanhola realizou um 
evento para tratar sobre compliance 
em diferentes esferas, como em pro-
gramas para PME’s, leis brasileiras e 
leis espanholas, na proteção de da-
dos pessoais (leis brasileiras e o novo 
regulamento europeu), aspectos 
trabalhistas, supply chain/terceiros, 
governança corporativa, programa 
de ethics e nos negócios da BP. 

Participaram como palestrantes 
os representantes das empresas: 
Staples, Gaia Silva Gaede & Asso-
ciados Advogados, Cuatrecasas, 
Soares Bumachar Advogados, Tauil 
& Chequer Advogados, Machado 
Associados, LRI Advogados e BP - 
BP Biocombustivéis.

• 27 SET

Franquias: Brasil 
| Espanha

A Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) e a Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) promoveram, no 
auditório da ABF, um encontro 
para discutir sobre o cenário 
nacional e internacional das 
franquias e os projetos pre-
vistos para 2018. A Câmara 
Espanhola, representada pela 
diretora executiva Carolina 
Carvalho, esteve presente no 
evento para apresentação do 
mercado de franquias na Espa-
nha e oportunidades de inter-
nacionalização das franquias 
espanholas e brasileiras.
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• 27 SET

Bate-papo com 
David Schurmann

O Grupo de Secretariado da Câ-
mara Espanhola comemorou o mês 
das secretárias com uma palestra de 
David Schurmann, que compartilhou 
de forma dinâmica e descontraída 
os aprendizados e as experiências 
vividas durante as expedições com 
sua família e a vivência como cineas-
ta adquirida em sua carreira profis-
sional. O encontro ocorreu no hotel 
Tivoli e contou com sorteios de di-
versos itens para o público presente.

• 28 SET

RPA - Robotic 
Process Automation

Robotic Process Automation 
(RPA) é o nome dado às soluções 
que se utilizam da tecnologia de 
automação com o uso de sof-
twares para executar com mais 
precisão, margem zero de erro e 
altíssima performance, atividades 
que anteriormente estavam sujei-

tas à falha humana. O RPA pro-
mete revolucionar a maneira como 
os profissionais interagem com os 
softwares e, consequentemente, a 
forma que trabalham. 

Para apresentar os benefícios e 
desafios para a implantação de um 
projeto com tais soluções, o Comi-
tê de Tecnologia da Informação da 
Câmara convidou Cláudio Teixeira, 
partner na BPA Technologies, que 
possui mais de 20 anos de experi-
ência na área.

• 2 OUT

Cenário tributário 
num país em crise: 
alternativas e 
desafios

Neste evento exclusivo para 
membros do Espaço de Alta Dire-
ção e Sócios Protetores da Câmara 
Espanhola, Roberto Quiroga Mos-
quera, sócio da Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advo-
gados, utilizou sua experiência em 
temáticas como tributos diretos e 
indiretos, tributação de operações 
internacionais, aquisições e rees-
truturações societárias para apre-
sentar aos nossos associados o 
cenário atual tributário brasileiro e 
suas perspectivas.
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• 13 SET

Visita do 
embaixador 
Fernando Villalonga

A Câmara Espanhola e a everis 
promoveram um almoço exclusivo 

aos membros do Espaço de Alta 
Direção da instituição para apre-
sentar o novo embaixador da Espa-
nha no Brasil, o Exmo. Sr. Fernando 
Villalonga. O evento ocorreu no 
Hotel Hilton, em São Paulo, e con-
tou com mais de 50 executivos 
brasileiros e espanhóis.

• 21 SET

Coquetel de boas-
vindas aos novos 
associados: Las 
caras de Cervantes

Foi realizado na Câmara Espa-
nhola o habitual evento de apre-
sentação dos novos associados, 
que contou com uma mostra da ex-
posição “Las Caras de Cervantes”. 

Na ocasião foram expostos gra-

fites, aquarelas, fotomontagens, 
pinturas e mosaicos criados por 
artistas brasileiros, espanhóis e de 
outros países, que recriaram o ros-
to do escritor Miguel de Cervantes. 
O projeto tem curadoria de Marta 
Pérez Rodríguez da Godê Galeria 
Online de Arte.

Os novos associados que se 
apresentaram neste encontro fo-
ram: Anna Silvia Rosal de Rosal, 
Roca, La Liga, Iracema Rosa Filmes, 
Giedra Fontoura Lopes, Grupo 
ADI, Abanca e Latam Access.

• 26 SET

Desafios de 
compliance 
para empresas e 
administradores

O Comitê Jurídico e de Finanças 
da Câmara Espanhola realizou um 
evento para tratar sobre compliance 
em diferentes esferas, como em pro-
gramas para PME’s, leis brasileiras e 
leis espanholas, na proteção de da-
dos pessoais (leis brasileiras e o novo 
regulamento europeu), aspectos 
trabalhistas, supply chain/terceiros, 
governança corporativa, programa 
de ethics e nos negócios da BP. 

Participaram como palestrantes 
os representantes das empresas: 
Staples, Gaia Silva Gaede & Asso-
ciados Advogados, Cuatrecasas, 
Soares Bumachar Advogados, Tauil 
& Chequer Advogados, Machado 
Associados, LRI Advogados e BP - 
BP Biocombustivéis.

• 27 SET

Franquias: Brasil 
| Espanha

A Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) e a Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) promoveram, no 
auditório da ABF, um encontro 
para discutir sobre o cenário 
nacional e internacional das 
franquias e os projetos pre-
vistos para 2018. A Câmara 
Espanhola, representada pela 
diretora executiva Carolina 
Carvalho, esteve presente no 
evento para apresentação do 
mercado de franquias na Espa-
nha e oportunidades de inter-
nacionalização das franquias 
espanholas e brasileiras.
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• 27 SET

Bate-papo com 
David Schurmann

O Grupo de Secretariado da Câ-
mara Espanhola comemorou o mês 
das secretárias com uma palestra de 
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vividas durante as expedições com 
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versos itens para o público presente.

• 28 SET
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que anteriormente estavam sujei-

tas à falha humana. O RPA pro-
mete revolucionar a maneira como 
os profissionais interagem com os 
softwares e, consequentemente, a 
forma que trabalham. 

Para apresentar os benefícios e 
desafios para a implantação de um 
projeto com tais soluções, o Comi-
tê de Tecnologia da Informação da 
Câmara convidou Cláudio Teixeira, 
partner na BPA Technologies, que 
possui mais de 20 anos de experi-
ência na área.

• 2 OUT
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Espanhola, Roberto Quiroga Mos-
quera, sócio da Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advo-
gados, utilizou sua experiência em 
temáticas como tributos diretos e 
indiretos, tributação de operações 
internacionais, aquisições e rees-
truturações societárias para apre-
sentar aos nossos associados o 
cenário atual tributário brasileiro e 
suas perspectivas.
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• 10 E 17 OUT

Workshop de 
reforma trabalhista

Esta iniciativa do Comitê Jurídi-
co e de Finanças da Câmara Espa-
nhola esclareceu dúvidas sobre os 
temas de direito processual e direi-
to sindical em sua primeira edição, 
dia 10 de outubro, na instituição. 
Os palestrantes foram: Maria Lu-
cia Benhame, sócia do escritório 
Benhame Advogados; Thiago Car-
valho, sócio do escritório PLKC 
Advogados; Gisela da Silva Freire, 
sócia do escritório Souza, Cescon, 

Barrieu & Flesch Advogados; e 
Eduardo Soto, sócio do escritório 
Tauil e Chequer Advogados. 

A segunda edição do evento 
foi realizada no dia 17 de outubro, 
também no espaço de eventos da 
Câmara Espanhola, e discutiu os 
temas direito individual e direito co-
letivo com os palestrantes Luiz Gui-
lherme Primos, sócio do escritório 
Primos e Primos Advogados; Sólon 
Cunha, sócio do escritório Mattos 
Filho Advogados, além dos repre-
sentantes dos escritórios Souza, 
Cescon, Barrieu & Flesch Advoga-
dos e PLKC Advogados, presentes 
na primeira edição do workshop. 

• 18 OUT

Reforma 
trabalhista: edição 
Rio de Janeiro

O sucesso do workshop de re-
forma trabalhista em São Paulo 
levou o evento para sua segunda 
edição, realizada no Instituto Cer-
vantes do Rio de Janeiro.  Neste 
encontro contamos com represen-
tantes dos escritórios Machado 
Meyer Advogados, Pinheiro Neto 
Advogados, Mattos Filho Advo-
gados, Demarest Advogados e o 
Grupo Puig.

• 25 OUT

Projeções 
econômicas para o 
ano de 2018

A segunda edição do ano do 
evento de projeções econômicas 
trouxe um debate sobre as novas 
perspectivas do mercado para 
2018 e as mudanças no cenário 
econômico. A abertura foi reali-

zada por Ángel Santodomingo, 
CFO do Banco Santander. 

O debate contou com Ales-
sandra Ribeiro, diretora da área 
de macroeconomia e política da 
Tendências Consultoria e Maurí-
cio Molan, economista-chefe do 
Banco Santander, com modera-
ção do Marcelo Pires, CFO Brazil 
da PwC e também Presidente do 
Comitê Jurídico de Finanças da 
Câmara Espanhola.

• 25 OUT

Nada vende mais 
que a imagem

Paula Silveira, palestrante e 
treinadora comportamental, foi a 
especialista convidada pelo Grupo 
de Secretariado Executivo da Câ-
mara Espanhola para falar sobre 
os efeitos da imagem em nosso 
comportamento e em nossas emo-
ções, apresentando a importância 
da conexão por meio do canal vi-
sual associada aos impactos reais 
da imagem nas relações humanas.

Maurício Molan, economista-chefe do Banco Santander; Marcelo Pires, CFO Brazil da 
PwC e Alessandra Ribeiro, diretora da Tendências Consultoria
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• 31 OUT

Jantar de Gala
A Câmara Espanhola homena-

geou na edição 2017 do Jantar de 
Gala dois grandes grupos do ramo 
gastronômico que se destacaram 
como empreendedores de sucesso 
na Espanha e no Brasil, e que con-
tribuem para o avanço do empre-
endedorismo e para a consolidação 
das relações entre ambos países: os 
sócios do Grupo Paraguas, Sandro 
Silva e Marta Seco, e os sócios do 
Grupo Rubaiyat, Belarmino Iglesias 
Filho e Ana Lúcia Iglesias.

Eleito diversas vezes como ten-
do a melhor carne de São Paulo e 
reconhecido também por sua carta 
de vinhos, o Grupo Rubaiyat, que 
completou seu 60º aniversário em 
2017, possui três tradicionais ca-
sas na cidade além de unidades 
no Chile, México, Espanha e o ar-
gentino Cabaña Las Lilas. Em seu 
discurso, Belarmino Iglesias fez 
referência ao seu pai, Belarmino 
Fernández Iglesias, por sua histó-
ria e perseverança como imigrante 
galego que fundou o Rubaiyat e 
criou um império familiar de res-
taurantes, com mais de um milhão 
de clientes por ano. 

Já o Grupo Paraguas, que ini-
ciou suas atividades em Madri no 
ano de 2004, é hoje referência da 
cozinha asturiana e de mercado 
na capital, com os restaurantes 
El Paraguas, Ten con Ten, Ultra-
marinos Quintín, Amazónico, The 
Jungle Jazz Club e o mais recente 
italiano, Numa Pompilio. Sandro 
Silva, de origem brasileira, chegou 
à Espanha com 10 anos de idade e 
hoje é sócio junto com sua esposa, 
Marta Seco, desta rede de restau-
rantes em Madri.

O jantar reuniu, na Casa Char-
lô, em São Paulo, mais de 400 
pessoas, entre autoridades e 
executivos. Seus patrocinadores 
foram: Santander Brasil, Telefôni-
ca, Mapfre, Neoenergia, Arteris, 
Everis, Gas Natural Fenosa, Ibe-
ria, Meliã Hotels International, 
Prosegur Brasil e Tel Telecomuni-
cações. Os apoiadores foram a se-
guradora Howden Harmonia e as 
companhias do setor de bebidas: 
Codorníu, Estrella Galicia, Rioja 
Bordón e Santo Grau.

informe.indb   45 22/10/18   18:16



informeanual201844

• 10 E 17 OUT

Workshop de 
reforma trabalhista

Esta iniciativa do Comitê Jurídi-
co e de Finanças da Câmara Espa-
nhola esclareceu dúvidas sobre os 
temas de direito processual e direi-
to sindical em sua primeira edição, 
dia 10 de outubro, na instituição. 
Os palestrantes foram: Maria Lu-
cia Benhame, sócia do escritório 
Benhame Advogados; Thiago Car-
valho, sócio do escritório PLKC 
Advogados; Gisela da Silva Freire, 
sócia do escritório Souza, Cescon, 

Barrieu & Flesch Advogados; e 
Eduardo Soto, sócio do escritório 
Tauil e Chequer Advogados. 

A segunda edição do evento 
foi realizada no dia 17 de outubro, 
também no espaço de eventos da 
Câmara Espanhola, e discutiu os 
temas direito individual e direito co-
letivo com os palestrantes Luiz Gui-
lherme Primos, sócio do escritório 
Primos e Primos Advogados; Sólon 
Cunha, sócio do escritório Mattos 
Filho Advogados, além dos repre-
sentantes dos escritórios Souza, 
Cescon, Barrieu & Flesch Advoga-
dos e PLKC Advogados, presentes 
na primeira edição do workshop. 

• 18 OUT

Reforma 
trabalhista: edição 
Rio de Janeiro

O sucesso do workshop de re-
forma trabalhista em São Paulo 
levou o evento para sua segunda 
edição, realizada no Instituto Cer-
vantes do Rio de Janeiro.  Neste 
encontro contamos com represen-
tantes dos escritórios Machado 
Meyer Advogados, Pinheiro Neto 
Advogados, Mattos Filho Advo-
gados, Demarest Advogados e o 
Grupo Puig.

• 25 OUT

Projeções 
econômicas para o 
ano de 2018

A segunda edição do ano do 
evento de projeções econômicas 
trouxe um debate sobre as novas 
perspectivas do mercado para 
2018 e as mudanças no cenário 
econômico. A abertura foi reali-

zada por Ángel Santodomingo, 
CFO do Banco Santander. 

O debate contou com Ales-
sandra Ribeiro, diretora da área 
de macroeconomia e política da 
Tendências Consultoria e Maurí-
cio Molan, economista-chefe do 
Banco Santander, com modera-
ção do Marcelo Pires, CFO Brazil 
da PwC e também Presidente do 
Comitê Jurídico de Finanças da 
Câmara Espanhola.

• 25 OUT

Nada vende mais 
que a imagem

Paula Silveira, palestrante e 
treinadora comportamental, foi a 
especialista convidada pelo Grupo 
de Secretariado Executivo da Câ-
mara Espanhola para falar sobre 
os efeitos da imagem em nosso 
comportamento e em nossas emo-
ções, apresentando a importância 
da conexão por meio do canal vi-
sual associada aos impactos reais 
da imagem nas relações humanas.

Maurício Molan, economista-chefe do Banco Santander; Marcelo Pires, CFO Brazil da 
PwC e Alessandra Ribeiro, diretora da Tendências Consultoria

informe.indb   44 22/10/18   18:16

Atividades 2017 45

• 31 OUT

Jantar de Gala
A Câmara Espanhola homena-

geou na edição 2017 do Jantar de 
Gala dois grandes grupos do ramo 
gastronômico que se destacaram 
como empreendedores de sucesso 
na Espanha e no Brasil, e que con-
tribuem para o avanço do empre-
endedorismo e para a consolidação 
das relações entre ambos países: os 
sócios do Grupo Paraguas, Sandro 
Silva e Marta Seco, e os sócios do 
Grupo Rubaiyat, Belarmino Iglesias 
Filho e Ana Lúcia Iglesias.

Eleito diversas vezes como ten-
do a melhor carne de São Paulo e 
reconhecido também por sua carta 
de vinhos, o Grupo Rubaiyat, que 
completou seu 60º aniversário em 
2017, possui três tradicionais ca-
sas na cidade além de unidades 
no Chile, México, Espanha e o ar-
gentino Cabaña Las Lilas. Em seu 
discurso, Belarmino Iglesias fez 
referência ao seu pai, Belarmino 
Fernández Iglesias, por sua histó-
ria e perseverança como imigrante 
galego que fundou o Rubaiyat e 
criou um império familiar de res-
taurantes, com mais de um milhão 
de clientes por ano. 

Já o Grupo Paraguas, que ini-
ciou suas atividades em Madri no 
ano de 2004, é hoje referência da 
cozinha asturiana e de mercado 
na capital, com os restaurantes 
El Paraguas, Ten con Ten, Ultra-
marinos Quintín, Amazónico, The 
Jungle Jazz Club e o mais recente 
italiano, Numa Pompilio. Sandro 
Silva, de origem brasileira, chegou 
à Espanha com 10 anos de idade e 
hoje é sócio junto com sua esposa, 
Marta Seco, desta rede de restau-
rantes em Madri.

O jantar reuniu, na Casa Char-
lô, em São Paulo, mais de 400 
pessoas, entre autoridades e 
executivos. Seus patrocinadores 
foram: Santander Brasil, Telefôni-
ca, Mapfre, Neoenergia, Arteris, 
Everis, Gas Natural Fenosa, Ibe-
ria, Meliã Hotels International, 
Prosegur Brasil e Tel Telecomuni-
cações. Os apoiadores foram a se-
guradora Howden Harmonia e as 
companhias do setor de bebidas: 
Codorníu, Estrella Galicia, Rioja 
Bordón e Santo Grau.

informe.indb   45 22/10/18   18:16



informeanual201846

• 14 NOV

Almoço empresarial 
em Salvador

Assim como tem sido feito em 
São Paulo e interior e no Rio de 
Janeiro, a Câmara Espanhola vem 
ampliando sua rede de networking 
também no estado da Bahia. Com 
o objetivo de estreitar relaciona-
mento com associados da região 
e enfatizar a importante atuação 
das companhias espanholas, não 
só na Bahia, mas em todo o Brasil, 
reunimos mais de 130 pessoas, en-
tre empresários e autoridades es-
panholas e locais, em um almoço 
realizado no Hotel Fera Palace, no 
centro da capital baiana. 

O prefeito de Salvador, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, foi o con-
vidado especial do evento e falou 
sobre as oportunidades de investi-
mentos na cidade. 

Atualmente residem na Bahia 
10 mil cidadãos espanhóis, mui-
tos deles empresários. Trata-se 
da maior comunidade no Brasil. 
Em todo o país, os investimentos 
consolidados feitos por empresas 
espanholas somam US$ 64 bi-

lhões e a Bahia é o terceiro es-
tado brasileiro que mais recebeu 
estes recursos. 

Segundo ACM Neto, entre as 
oportunidades oferecidas por Sal-
vador estão aportes na área de 
microcrédito, energias renováveis 
- principalmente eólica -, smartci-
ties e no turismo.

O presidente da Câmara Es-
panhola e do Banco Santander 
Brasil, Sérgio Rial, realizou a 
abertura do evento e destacou 
que, em Salvador, a indústria de 
serviços continua crescendo e por 
isso, sempre atrai as atenções 
dos investidores. Outro projeto 

importante local é o VLT, obra de 
grande volume na área de mo-
bilidade e, ainda na área de in-
fraestrutura, há a ponte Salvador 
– Itaparica. 

Saindo do território da capital, 
Sérgio Rial elencou como áreas de 
possíveis investimentos espanhóis 
na Bahia os segmentos ligados ao 
agronegócio e à cadeia de produ-
ção de energia eólica.

O encontro foi patrocinado por 
Abrescco, Air Europa, Cesce Brasil, 
Coelba, CYMI, Peres Jr. Advocacia, 
PwC e Banco Santander Brasil. Os 
apoiadores do evento foram Fera 
Palace Hotel e Freixenet.
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• 23 NOV

Premiação de 
sustentabilidade: 5ª 
edição

Com o objetivo de seguir pro-
movendo a cultura sustentável no 
país, a Câmara Espanhola realizou 
seu 5º Prêmio de Sustentabilidade, 
no Espaço Moni, em São Paulo, 
com a presença de autoridades es-
panholas, empresários e líderes da 
área de sustentabilidade.

Independente do porte e pa-
drão de atuação da companhia, 
a iniciativa tem como mérito 
identificar e disseminar as boas 
práticas sustentáveis pelas em-
presas que atuam no Brasil, e 
que muitas vezes são desconhe-
cidas do público.

Em 2017, pela primeira vez, 
as Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs), mesmo não associadas à 
Câmara, puderam se inscrever no 
prêmio. Foram dezoito projetos 
classificados e avaliados por um 
júri de peso, composto pelas enti-
dades Endeavor, Instituto Ethos e 
Pacto Global.  

Algumas das cifras levantadas 
que refletem a importância dos 

projetos inscritos com impacto no 
pilar social, econômico e ambien-
tal da sustentabilidade, foram: 
mais de 245 milhões de reais in-
vestidos em mais de 730 municí-
pios em todo o brasil; mais de 500 
mil jovens estudantes beneficiados 
diretamente; mais de 17 mil pro-
fessores capacitados e 890 escolas 
beneficiadas; mil idosos atendidos; 
493 animais e 73 mil plantas res-
gatadas; mais de 250 refugiados 
empregados e mais de 500 aten-
didos; redução da emissão de C02 
em mais de 1.800 toneladas; 150 
toneladas de resíduo reutilizado 

em inovação, desenvolvimento de 
produtos ou serviços com impacto 
na sustentabilidade; e redução de 
uso de papéis, energia e água em 
25%, gerando economia de mais 
de R$ 5 milhões.

A totalidade da arrecadação 
dos ingressos adquiridos para o co-
quetel de premiação foi revertida 
a três ONGs apoiadas pela Câmara 
Espanhola: Associação Beneficente 
dos funcionários do Grupo Allianz 
Seguros (ABA), Sociedade Benefi-
cente Rosalía de Castro e Semean-
do Saúde. 

O projeto “Accenture no Fu-
turo”, da Accenture Brasil, foi o 
vencedor da categoria Grandes 
Empresas, enquanto o ‘Programa 
de Apoio para a Recolocação de 
Refugiados (PARR)”, da Emdoc, foi 
o vencedor da categoria PMEs pelo 
segundo ano. 

Os projetos de destaque da 
categoria PMEs foram “Fórum 
Atores da Saúde (FAS)”, da  AME 
- Amigos Múltiplos pela Esclerose; 
e “Apoiando a Cultura da Susten-
tabilidade na Empresa no Brasil”, 
realizado pela Socialzink. Já os 
projetos destacados na categoria 
Grandes Empresas foram “Proje-
to Escola”, da Arteris e “Universia 
Brasil”, do Banco Santander Brasil. 
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Abrescco, Air Europa, Cesce Brasil, 
Coelba, CYMI, Peres Jr. Advocacia, 
PwC e Banco Santander Brasil. Os 
apoiadores do evento foram Fera 
Palace Hotel e Freixenet.
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• 23 NOV

Premiação de 
sustentabilidade: 5ª 
edição

Com o objetivo de seguir pro-
movendo a cultura sustentável no 
país, a Câmara Espanhola realizou 
seu 5º Prêmio de Sustentabilidade, 
no Espaço Moni, em São Paulo, 
com a presença de autoridades es-
panholas, empresários e líderes da 
área de sustentabilidade.

Independente do porte e pa-
drão de atuação da companhia, 
a iniciativa tem como mérito 
identificar e disseminar as boas 
práticas sustentáveis pelas em-
presas que atuam no Brasil, e 
que muitas vezes são desconhe-
cidas do público.

Em 2017, pela primeira vez, 
as Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs), mesmo não associadas à 
Câmara, puderam se inscrever no 
prêmio. Foram dezoito projetos 
classificados e avaliados por um 
júri de peso, composto pelas enti-
dades Endeavor, Instituto Ethos e 
Pacto Global.  

Algumas das cifras levantadas 
que refletem a importância dos 

projetos inscritos com impacto no 
pilar social, econômico e ambien-
tal da sustentabilidade, foram: 
mais de 245 milhões de reais in-
vestidos em mais de 730 municí-
pios em todo o brasil; mais de 500 
mil jovens estudantes beneficiados 
diretamente; mais de 17 mil pro-
fessores capacitados e 890 escolas 
beneficiadas; mil idosos atendidos; 
493 animais e 73 mil plantas res-
gatadas; mais de 250 refugiados 
empregados e mais de 500 aten-
didos; redução da emissão de C02 
em mais de 1.800 toneladas; 150 
toneladas de resíduo reutilizado 

em inovação, desenvolvimento de 
produtos ou serviços com impacto 
na sustentabilidade; e redução de 
uso de papéis, energia e água em 
25%, gerando economia de mais 
de R$ 5 milhões.

A totalidade da arrecadação 
dos ingressos adquiridos para o co-
quetel de premiação foi revertida 
a três ONGs apoiadas pela Câmara 
Espanhola: Associação Beneficente 
dos funcionários do Grupo Allianz 
Seguros (ABA), Sociedade Benefi-
cente Rosalía de Castro e Semean-
do Saúde. 

O projeto “Accenture no Fu-
turo”, da Accenture Brasil, foi o 
vencedor da categoria Grandes 
Empresas, enquanto o ‘Programa 
de Apoio para a Recolocação de 
Refugiados (PARR)”, da Emdoc, foi 
o vencedor da categoria PMEs pelo 
segundo ano. 

Os projetos de destaque da 
categoria PMEs foram “Fórum 
Atores da Saúde (FAS)”, da  AME 
- Amigos Múltiplos pela Esclerose; 
e “Apoiando a Cultura da Susten-
tabilidade na Empresa no Brasil”, 
realizado pela Socialzink. Já os 
projetos destacados na categoria 
Grandes Empresas foram “Proje-
to Escola”, da Arteris e “Universia 
Brasil”, do Banco Santander Brasil. 
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• 1 DEZ

Machine learning

O machine learning é um sub-
campo da ciência da computação 
que evoluiu do estudo de reconhe-
cimento de padrões e da teoria do 
aprendizado computacional em 
inteligência artificial. Atualmente é 
visto como uma forma de aumen-

tar a produtividade das empresas, 
diminuindo gastos e elevando a 
rentabilidade da companhia.

O CIO de uma das maiores em-
presas do ramo, Poul Petersen, da 
BigML, foi o convidado do Comitê de 
Tecnologia da Informação da Câma-
ra Espanhola para apresentar cases 
de sucesso de empresas que implan-
taram os sistemas de machine lear-
ning e os impactos na produtividade.

• 6 DEZ

Imagem profissional 
e pessoal usando 
a fotografia como 
aliada

Para o úlitmo encontro do 
Grupo de Secretariado Executivo 

do ano, a palestrante e fotógra-
fa Vanessa Caubianco deu dicas 
de etiqueta fotográfica nas redes 
sociais, falou sobre a importância 
da imagem que se quer passar e 
como é possível nos destacar com 
fotos de perfis adequadas em re-
des profissionais. O evento ocor-
reu no Maksoud Plaza Hotel, em 
São Paulo.

• 7 DEZ

Brunch de boas-
vindas aos novos 
associados com 
Junta Diretiva

Em um evento gratuito e ex-
clusivo aos associados da Câmara 
Espanhola, as empresas que se as-
sociaram à instituição nos últimos 
meses tiveram a oportunidade de 
apresentar seus serviços e produ-
tos a empresários que compõem a 
Junta Diretiva da Câmara. Foram 
elas: Satel, AME - Amigos Múlti-
plos da Esclerose, Digital Business 
World Congress, Encanto Meu, 
Ezentis, Gestamp, Satel, Schroeder 
Valverde, Terra Nova e UST Global.

• 4 DEZ

ANP
A Câmara Espanhola orga-

nizou um almoço direcionado 
exclusivamente aos membros 
de seu Comitê de Energia e 
Infraestrutura, para um encon-
tro com Décio Oddone, diretor 
geral da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bio 
Combustíveis (ANP).

O evento foi realizado na 
sede de um associado no Rio 
de Janeiro, Repsol Sinopec, e 
promoveu a discussão sobre 
um dos setores de maior rele-
vância da região.
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Seminários Invest 
in Spain 

Dando seguimento à série de 
eventos para promoção da Espa-
nha como destino de investimento, 
foram realizados neste ano encon-
tros em São Bernardo do Campo, 
Campinas e Indaiatuba. 

Em parceria com o Escritó-
rio Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha e com a 

colaboração de outros organis-
mos e diferentes federações de 
indústrias, a iniciativa teve como 
objetivo apresentar as vantagens 
econômicas e geográficas carac-
terísticas no mercado espanhol, 
apoios, subsídios e incentivos ofe-
recidos pelo governo da Espanha à 
empresas brasileiras e aos empre-
endedores que tenham interesse 
em internacionalizar-se e ter aces-
so a oportunidades.

• 12 DEZ

Happy hour 
dos comitês

Como forma de agradecimen-
to pelo empenho e dedicação 
de todos os membros dos oito 
comitês estratégicos da Câmara 
Espanhola (Comércio Exterior e 
Logística, Comunicação e Marke-
ting, Energia e Infraestrutura, 
Gestão de Pessoas, Jurídico e de 
Finanças, PMEs, Sustentabilidade 
e Tecnologia da Informação) foi 
realizado no Due Cuochi Morum-
bi, em São Paulo, um happy hour 
de confraternização. O encontro 
promoveu a integração entre os 
associados e proporcionou a ge-
ração de ideias que deram origem 
a grandes trabalhos e parcerias a 
serem realizadas em 2018.
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Aos
Administradores, Conselheiros e Associados da 
Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil (“Cámara”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cámara em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cámara, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cámara continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cámara ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Cámara são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras
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Responsabilidade do auditor independente pela auditoria das demontrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cámara. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cámara a não mais se manter em continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 4 de maio de 2018.

DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
CRC no 2 SP 000164/O-4

Ismar de Moura
Contador CRC no 1 SP 179631/O-2
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Nota 2017 2016

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 4 572 434

Contas a receber 5 129 150

Outras contas a receber 6 19 33

Total do ativo circulante 720 617

 

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado 7 990 1.014

Intangível 7 29 -

Total do ativo não circulante 1.019 1.014

TOTAL DO ATIVO 1.739 1.631

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores 24 56

Receitas a apropriar 8 987 906

Obrigações tributárias e sociais 9 64 63

Provisões trabalhistas 10 136 206

Total do passivo circulante 1.211 1.231

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11

Patrimônio social 1.183 1.183

Déficit acumulado (655) (783)

Total do patrimônio líquido 528 400

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.739 1.631

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
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Demonstrações do Resultado do Exercício
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Nota 2017 2016

RECEITA LÍQUIDA 12   3.312   3.231 

DESPESAS

Pessoal 13   (1.836)   (1.783)

Gerais e administrativas 14   (1.355)   (1.385)

SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO   121   63 

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Receitas financeiras 15   22   40 

Despesas financeiras 15   (15)   (11)

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS   7   29 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO   128   92 
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Nota 2017 2016

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 4 572 434

Contas a receber 5 129 150

Outras contas a receber 6 19 33

Total do ativo circulante 720 617
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Imobilizado 7 990 1.014

Intangível 7 29 -

Total do ativo não circulante 1.019 1.014

TOTAL DO ATIVO 1.739 1.631

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores 24 56

Receitas a apropriar 8 987 906

Obrigações tributárias e sociais 9 64 63

Provisões trabalhistas 10 136 206

Total do passivo circulante 1.211 1.231

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11

Patrimônio social 1.183 1.183

Déficit acumulado (655) (783)

Total do patrimônio líquido 528 400

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.739 1.631

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
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Demonstrações do Resultado do Exercício
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Nota 2017 2016

RECEITA LÍQUIDA 12   3.312   3.231 

DESPESAS

Pessoal 13   (1.836)   (1.783)

Gerais e administrativas 14   (1.355)   (1.385)

SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO   121   63 

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Receitas financeiras 15   22   40 

Despesas financeiras 15   (15)   (11)

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS   7   29 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO   128   92 
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Demonstrações do Resultado Abrangente
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Patrimônio
Social

Déficit 
Acumulado

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 1.183   (875)   308 

Superávit do exercício -   92   92 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 1.183   (783)   400 

Superávit do exercício -   128   128 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 1.183   (655)   528 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Nota 2017 2016

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 12 128 92

Outros resultados abrangentes - -

SUPERÁVIT ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 128 92
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2017 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do exercício 128 92 

  Ajustes para: 

    Depreciação 50 47 

    Reversão de provisão para contingências - (3)

178 136 

  Variação nos ativos e passivos operacionais:

    Contas a receber 21 (13)

    Outras contas a receber 14 (11)

    Fornecedores (32) 48 

    Receitas a apropriar 81 (68)

    Obrigações tributárias e sociais 1 (7)

    Provisões trabalhistas (70) (14)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 193 71 

    

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adições ao ativo imobilizado (55) (5)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (55) (5)

    

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138 66 

   

Caixa e equivalentes no início do exercício 434 368 

Caixa e equivalentes no final do exercício 572 434 

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138 66 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
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Demonstrações do Resultado Abrangente
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Patrimônio
Social

Déficit 
Acumulado

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 1.183   (875)   308 

Superávit do exercício -   92   92 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 1.183   (783)   400 

Superávit do exercício -   128   128 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 1.183   (655)   528 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Nota 2017 2016

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 12 128 92

Outros resultados abrangentes - -
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    Depreciação 50 47 

    Reversão de provisão para contingências - (3)
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  Variação nos ativos e passivos operacionais:

    Contas a receber 21 (13)

    Outras contas a receber 14 (11)

    Fornecedores (32) 48 

    Receitas a apropriar 81 (68)

    Obrigações tributárias e sociais 1 (7)

    Provisões trabalhistas (70) (14)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 193 71 

    

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adições ao ativo imobilizado (55) (5)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (55) (5)

    

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138 66 

   

Caixa e equivalentes no início do exercício 434 368 

Caixa e equivalentes no final do exercício 572 434 

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138 66 
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Agronegócio 

Eisa Interagrícola – Grupo Esteve 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 – 4º andar 
CEP 04583-110 
Vila Cordeiro – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5508-8400 
Atividade: Exportação e comercialização de 
produtos agrícolas 
Contato: Jose Antonio Esteve – presidente 
Email: sesteves@ecomtrading.com 

Alimentos / Bebidas

Be Fruit
R. José Jannarelli, 75 – Sala 507
CEP 05615-000
Vila Progredior – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3373-7333
Atividade: Produção, embalamento e exportação 
de frutas frescas
Contato: Luiz Eduardo Raffaelli – CEO e diretor
Email: leduardo@befruit.com.br

Cocina Del Mar Paellas
R. Adolfo Araújo, 19  
CEP 02043-040
Jardim São Paulo – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 99196-1641 | 99801-7044
Site: http://www.cocinadelmar.com.br
Atividade: Catering de comida espanhola 
Contato: Osvaldo Ferrador – diretor
Email: paellas@cocinadelmar.com.br

Don Curro a la Sabrina
R. Oscar Freire, 439 
CEP 01426-001 
Jardins – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3060-8533 
Site: www.doncurroalasabrina.com.br 
Atividade: Restaurante, bar e tapas 
Contato: Sabrina Oliveira – proprietária
Email: sabrina@doncurroalasabrina.com.br 

Estrella Galicia do Brasil 
R. Cardeal Arcoverde, 359 – 6º e 7º andar 
CEP 05407-000 
Pinheiros – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2368-5876 
Site: www.estrellagalicia.com.br 
Atividade: Importação e comercialização de bebidas 
Contato: Juan Paz – diretor de marketing 
Email: jpgarcia@estrellagalicia.com.br 

Evinhos da Espanha
R. Padre Meliton Vigueira Penillos, 39
CEP 05305-070
Vila Leopoldina – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 98983-0300
Site: http://www.evinhosdaespanha.com/
Atividade: Importação, distribuição e venda de 
vinho espanhol e relógios Carl J Sund
Contato: Carlos Calderón Sund
Email: carlos@evinhosdaespanha.com

Fogo de Chão Brazilian Steakhouse 
Shopping Center Norte – Tv. Casalbuono, 120 – 72 
CEP 02047-050 
Vila Guiherme – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2089-1736 
Site: www.fogodechao.com.br 
Atividade: Restaurante e churrascaria 
Contato: Ana Carolina de Paula – gerente de vendas 
Email: cn@fogoeventos.com.br 

Gomes da Costa – GDC Alimentos 
R. São Tomé, 86 – 9º andar 
CEP 04551-080 
Vila Olímpia – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5503-6800 
Site: www.gomesdacosta.com.br 
Atividade: Fabricação e comercialização de 
pescados em conserva 
Contato: Enrique Orge Miguez – diretor presidente 
Email: enriqueorge@gomesdacosta.com.br

Grupo Rubaiyat 
Al. Santos, 86 
CEP 01418-000 
Paraíso – São Paulo – SP 
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.954 
CEP 01451-000 
Itaim Bibi – São Paulo – SP 

R. Haddock Lobo, 1.738 
CEP 01414-003 
Jardim Paulista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3170-5115 
Site: www.rubaiyat.com.br 
Atividade: Restaurantes 
Contato: Raphael Assumpção – gerente de RH
Email: raphael.assumpcao@rubaiyat.com.br

La Alhambra
R Prof. Macedo Soares, 11
CEP 04113-090
Vila Mariana – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 5549-5744
Site: laalhambra.com.br
Atividade: Restaurante espanhol; cozinha 
mediterrânea
Contato: Marcelo Jangarelli – proprietário
Email: restaurantelaalhambra@gmail.com

Natique Osborne 
R. Caiubi, 1.004 
CEP 05010-000 
Perdizes – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3875-1223 
Site: www.natique.com.br 
Atividade: Bebidas alcoólicas
Contato: Luis Henrique Munhoz – diretor | COO 
Email: lmunhoz@natique.com.br

Paellas Pepe Restaurante e Eventos 
R. Bom Pastor, 1.660 – casa 4 
CEP 04203-002 
Ipiranga – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3798-7616
Site: www.paellaspepe.com.br 
Atividade: Restaurante 
Contato: Lia Gutierrez Benedetti – vendas 
Email: lia@paellaspepe.com.br 

RS Café 
R. Fidelino de Figueiredo, 52 
CEP 04144-130 
Vila da Saúde – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5585-1550 

Site: www.rscafe.com.br 
Atividade: Máquinas de café e bebidas quentes 
Contato: Giancarlo Camillo Sivelli – diretor 
Email: gian@rscafe.com.br 

 ESPANHA

Grefusa
Av. de la Libertat d’Ensenyança, 20
CP 46160
Alzira – Valencia – España

Tel.: (34) 962.459.022
Site: www.grefusa.com
Atividade: Fabricante de snacks e frutos secos
Contato: Daniel Ros Rossete – area Manager
Email: dros@grefusa.com
Contato: Bernardo Andrés Soler – diretor internacional
Email: bandres@grefusa.com

Vinigalicia – Familia Bodeguera
Ctra. Antigua de Santiago Km 3
CP 27500
Chantada – Lugo – España

Tel.: (34) 982.454.005
Site: www.vinigalicia.es
Atividade: Fabricação e comercialização de vinhos
Contato: Artur Jorge – key account export manager
Email: export@vinigalicia.es

Arquitetura / Construção / 
Engenharia 

Engecorps – Grupo TYPSA 
Al. Tocantins, 125 – 4º andar, Ed. West Side
CEP 06455-020 
Alphaville – Barueri – SP 

Tel.: (55 11) 2135-5252 
Site: www.engecorps.com.br 
Atividade: Projetos de engenharia de 
infraestrutura, edificações, gerenciamento e 
supervisão de empreendimentos. 
Contato: Danny Dalberson de Oliveira – 
diretor comercial 
Email: danny@engecorps.com.br; 
comercial@engecorps.com.br
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Etrabras 
Al. Rio Negro 1.030 – conj. 1.301 
CEP 06454-000 
Alphaville – Barueri – SP 

Tel.: (55 11) 4193-410611 
Site: www.grupoetra.com 
Atividade: Serviços de engenharia 
Contato: Iñigo Zarazaga – gerente administrativo 
Email: admin.etrabras@grupoetra.com 

Ezentis – Serviços, Engenharia e Instalação 
de Comunicações
Rua São João, 282
CEP 18147-000
Araçariguama – SP

Tel.: (55 11) 4136-3048
Site: www.ezentis.com
Atividade: Serviço de engenharia e instalação 
de comunicações 
Contato: Diego de Cárdenas – diretor geral no Brasil
Email: diego.cardenas@ezentis.com.br

Idom Consultoria 
Av. Angélica, 2.491 – conj. 72 
CEP 01227-200 
Consolação – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2589-4023 
Site: www.idom.com 
Atividade: Serviços de engenharia e arquitetura 
Contato: David Moncholi Badillo – diretor 
Email: dmoncholi@idom.com 

Ineco do Brasil 
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 187 – 10º andar 
CEP 01403-001 
Jardim Paulista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3287-5195 
Site: www.ineco.com 
Atividade: Engenharia 
Contato: Enrique Monfort – diretor de projetos 
Email: enrique.monfort@ineco.com 

Ingeteam 
Pátio Industrial, R. Estácio de Sá, 560 
CEP 13080-010 
Jardim Santa Genebra – Campinas – SP 

Tel.: (55 19) 3037-3773 
Site: www.ingeteam.com 

Atividade: Eletrônica de potência, energias renováveis. 
Contato: Carlos Martinez – diretor 
Email: carlos.martinez@ingeteam.com 

Metro Cúbico Projetos e Consultoria 
R. Peixoto Gomide, 996 – cj. 740 
CEP 1409-900 
Jardim Paulista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3253-8008 
Site: www.metrocubicoengenharia.com.br 
Atividade: Consultoria nas áreas de engenharia, 
topografia, arquitetura, TIC, inovação 
Contato: Miguel Gerardo Vazquez – diretor 
Email: miguel.gerardo@metrocubicoengenharia.com.br

Nicom Materiais para Construção 
Rua Ática, 47 
CEP 04634-040 
Brooklin – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5033-2001 
Site: www.nicom.com.br 
Atividade: Comércio varejista de materiais 
para construção 
Contato: Hiroshi – presidente 
Email: shimuta@terra.com.br 

Sener 
Av. Paulista, 2300  – 14º andar, cj. 141
CEP 01310-300
Consolação – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2050-7007
Site: www.sener.com.br 
Atividade: Serviços de engenharia 
Contato: Anderson Borges Figueiredo – 
gerente financeiro 
Email: anderson.figueiredo@sener.com.br

Tetra-Base Engenharia e Construções 
Av. Casa Verde, 3521
CEP 02519-200 
Casa Verde - São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3323-7900 
Site: www.tetrabase.com.br 
Atividade: Construção, ampliação, reformas, 
retrofits, implantações e alterações de layout e 
implantações de espaços corporativos 
Contato: Antônio Mangino Neto – diretor 
Email: amangino@tetrabase.com.br 
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Tesalia do Brasil Investimentos 
R. dos Pinheiros, 870 – 15º andar 
CEP 05422-001 
Pinheiros – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3199-2199 / 3199-2197 
Atividade: Investimentos de forma geral – 
private equity e venture capital 
Contato: Gilmar R.P. Camurra – CEO 
Email: gilmar.camurra@tesaliainvestimentos.com.br 

Uría Menéndez 
Av. Paulista, 1.079 – 9º andar 
CEP 01311-200 
Bela Vista – São Paulo – SP 

Calle Príncipe de Vergara, 187
CP 28002
Plaza de Rodrigo Uría – Madrid – España

Tel.: (55 11) 3279-7070 
Site: www.uria.com 
Atividade: Consultoria em direito estrangeiro 
espanhol
Contato: Sofía Rodríguez Torres – advogada 
Email: sofia.rodriguez@uria.com.br

UR Global Gestão de Negócios
Av. Ibirapuera, 2120 – Cj.134
CEP 04028-001
Indianópolis – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3467-0131
Site: www.urglobal.com
Atividade: Consultoria e Gestão de Empresas 
nos setores jurídico, contábil, fiscal, recursos 
humanos, financeiro e administrativo
Contato: Marcus Monteiro – country manager 
e representante legal
Email: mvmonteiro@urglobal.com

 ESPANHA

Feliu N&I SLP 
Calle Puigterrà de Baix, 5-9 1º – Manresa 
CP 08241 
Barcelona – España 

Capitán Haya 1, planta 15 
CP 28020 
Madrid – España 

Tel.: (34) 938.754.660 / (34) 912.780.317 
Site: www.feliu.biz 
Atividade: Consultoria em internacionalização 
de empresas no exterior e na Espanha, assessoria 
em expatriação e gestão de vistos 
Contato: Montserrat Feliu – sócia-diretora 
Email: mfeliu@feliu.biz 

Comércio Exterior 

Columbia Trading
Av. Doutor Chucri Zaidan, 80 - 2º andar
CEP 04583-110
Vila Cordeiro - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3330-6709
Site: www.columbiatrading.com.br
Atividade: Importação, exportação e 
distribuição
Contato: Beatriz Soto Torres – comercial
Email: comercial@columbiatrading.com.br

G&N Business
Av. Rio Branco, 04
CEP 17500-090
Senador Salgado Filho – Marília – SP

Tel.: (55 14) 99124-3516
Site: www.gnbusiness.com.br
Atividade: Comercial exportadora e 
importadora e representações
Contato: Alexandre Viana dos Santos – diretor 
administrativo
Email: alex@gnbusiness.com.br

Genesis Imports
R. Ribeiro de Brito, 901 – Empresarial Ribeiro de 
Brito - Sala 801
CEP 51021-310
Boa Viagem – Recife – PE

Tel.: (55 81) 3204-4365
Site: www.genesisimportsbr.com.br
Atividade: Empresa exportadora de produtos 
alimentícios frescos e congelados
Contato: Raimundo Gomes – diretor comercial
Email: comercial@genesisimportsbr.com.br

Excelência 

em Traduções Juramentadas, 

Técnicas e Simultâneas

Espanhol, Inglês, Português.

 

(11) 5087-8926
(11) 99660-1090
atendimento@cerdan.com.br
cerdan.com.br

Profissionalismo,
confiança
e resultado:
traduzimos isso
para três línguas.

_

_

>

+
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FCC Construções do Brasil 
Av. Nossa Senhora do Ó, 382 
CEP 02715-000 
Bairro do Limão – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2699-1481 
Site: www.fccco.es 
Atividade: Construção de ferrovias e rodovias 
Contato: Martha Pinho – representante dos 
sócios – administradora 
Email: mpinho@fcc-as.com 

Ferrovial Agromán 
R. Pequetita, 215 – 4° andar – conj. 42 
CEP 04552-060 
Vila Olímpia – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3040 3200 
Site: www.ferrovial.es 
Atividade: Construção civil 
Contato: Hugo Miguel Piteira Beja – diretor financeiro 
Email: hbeja@ferrovial.com 

Gás Natural Fenosa 
Av. D. Pedro II, 98 
CEP 20.941-070 
São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (55 21) 3543-8127 
Site: www.gasnaturalfenosa.com.br 
Atividade: Distribuição e comercialização de 
gás natural 
Contato: Bianca Carillo – comunicação
Email: carillo@gasnaturalfenosa.com 

Isolux Brasil 
Rua Oscar Freire, 379 – Conjunto 172 – 17º andar 
Jardim Paulista - São Paulo - SP 
CEP 01426-001 

Tel.: (55 11) 2595-5900 
Site: www.isoluxcorsan.com 
Atividade: Serviços de engenharia 
Contato: Lidiane Dourado – assistente 
Email: ldourado@isoluxcorsan.com 

Kintech Engineering 
R. Loureiro Batista, 35 
Vila Mariana - São Paulo – SP
CEP 04015-050

Tel.: (55 11) 98178-9343
Site: www.kintech-engineering.com
Atividade: Energias renováveis

Contato: Alejandro Blanco Garcia – 
administrador e sócio 
Email: alejandro.blanco@kintech-engineering.com

Neoenergia 
Praia do Flamengo, 78 
Flamengo - Rio de Janeiro – RJ 
CEP 22210-030

Tel.: (55 21) 3235-8783
Site: www.elektroholding.com.br 
Atividade: Energia 
Contato: Mario Ruiz-Tagle – diretor executivo
Email: m.ruiz-tagle@iberdrola.com.br
Contato: Walkírya de Carvalho Pinheiro – 
comunicação institucional e sustentabilidade 
Email: walkirya.pinheiro@neoenergia.com

OHL Concessões Brasil 
Av. Angélica, 2.491 – conj.192 
CEP 01227-200 
Bela Vista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3151-4998 
Site: www.ohlconcesiones.com 
Atividade: Concessões de infraestruturas 
de transporte 
Contato: Ignacio Monfort – diretor de novos projetos 
Email: ignacio.monfort@ohlconcesiones.com 

Ormazabal do Brasil 
Rua Gomes de Carvalho, 1069 conj 151/152 
CEP 04547-004 
Vila Olímpia – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5070-2900
Site: www.ormazabal.com 
Atividade: Soluções no setor elétrico para 
energias renováveis, instalações elétricas, energia 
terciária e distribuição elétrica 
Contato: Gaizka Gondra – diretor do Brasil 
Email: ggl@ormazabal.com 

Prodiel Brasil 
R. da Assembleia, 10 – 36º andar – Sala 3.620 
CEP 20011 901 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: +55 21 3500-1996 
Site: www.prodiel.com 
Atividade: Infraestruturas, energias renováveis e 
instalações elétricas de alta tensão 
Contato: Ismael Martin Cilla – diretor 
Email: ismaelmartin@prodiel.com 

Em um espaço privilegiado, com 60 mil metros quadrados, o Colégio Miguel de Cervantes, 
com moderna infraestrutura à altura de seus ideais educacionais, está situado no coração 
do Morumbi. 

Fundado em 1978, o projeto educativo do Colégio Miguel de Cervantes integra os currículos 
brasileiro e espanhol. No desenvolvimento de uma formação ampla, humanista, 
diversificada e personalizada, sua ação educativa é direcionada à construção de um 
ambiente de convivência harmonioso, colaborativo e participativo. 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, desenvolve-se a proposta de um currículo que tem 
como objetivo ir além do bilinguismo e alcançar a esfera do multiculturalismo, 
posicionando o Colégio como uma instituição alinhada com as demandas e desafios da 
atualidade. 

De acordo com seu propósito de promover uma educação de qualidade, inovadora e 
internacional, o Colégio oferece, a partir de 2016, o Programa do Diploma do I.B. 
(International Baccalaureate). Como instituição educativa do Mundo I.B., o Colégio Miguel 
de Cervantes se integra a uma comunidade global de colégios comprometidos com o 
desenvolvimento de jovens com sólidos conhecimentos e valores, altamente motivados 
com sua formação e preparados para contribuir na construção de um mundo mais pacífico e 
harmonioso.

Siga-nos

/colegiomigueldecervantes

/migueldecervantes

®

Escolas
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da UNESCO
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Exam Preparation Centre

Cambridge English
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LOS SUEÑOS SON LA 
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O EL PAÍS no mundo
todo o mundo já conhece, 
o EL PAÍS Brasil é 100% digital.             U m a  a g ê n c i a  d e n o t í c i a s  d i g i t a l ,  c a p a z  d e  a p r e s e n t a r  d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  a t r av é s

d e  u m a  p e r s p e c t i va  g l o b a l ,  c o n e c t a n d o - s e  a o  c o t i d i a n o  b r a s i l e i r o  d e  f o r m a  r e l e va n t e ,  a n a l í t i c a  e  p l u r a l  e m  s u a s  o p i n i õ e s .

O BRASIL E O MUNDO
COMO VOCÊ NUNCA LEU.

www.ELPAIS.com.br
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Contato: Levi Távora – diretor 
Email: finaceiro@inversionesteneria.com

Vilaurbe Construtora e Incorporadora
Rua XV de Novembro, 1.151
CEP 13561-206
Centro – São Carlos – SP

Tel.: (55 16) 3419-9910
Site: www.vilaurbe.com.br
Atividade: Construtora e incorporadora
Contato: Jordi Rosselló – CEO
Email: jrossello@vilasalva.com

Vitda Brasil
Av. Nove de Julho, 3.351 – Torre 2 – ap. 32
CEP 13208-056
Jundiaí - SP

Tel.: (55 11) 99522-5487
Site: www.vitdabrasil.com
Atividade: Incorporação business park industrial
Contato: Jesus San Roman – diretor
Email: jesus@sanromangrupo.com

Indústria

ABB
Av. do Anastácio, 740
CEP 05119-000
City América – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3688-9111
Site: www.new.abb.com/br
Atividade: Equipamentos, produtos e serviços 
para segmento de energia e automação 
industrial
Contato: Rafael Paniagua Merchán – presidente
Email: leia.nishino@br.abb.com 

Gestamp 
Rod. BR Contorno Leste, 4000 
CEP 83015-000 
Campina - São José dos Pinhais - Paraná 

Tel.: (55 41) 2169-5100 
Site: www.gestamp.com 
Atividade: Desenvolvimento e fabricação de 
componentes e conjuntos metálicos para a 
indústria automotiva 

Contato: Washington Oliveira – diretor de 
recursos humanos Brasil 
Email: woliveira@br.gestamp.com 

Grupo ADI 
Av. Papa João XXIII, 929 – A 
CEP 09370-800 
Pq. São Vicente – Mauá – SP 

Tel.: (55 11) 3995 5500 
Site: www.adigrupo.com 
Atividade: Produtos químicos voltados para a 
indústria têxtil 
Contato: Ronaldo Gomes Olival – gerente financeiro 
Email: r.gomes@adigrupo.com 

Roca Sanitários Brasil 
Av. 14 de Dezembro, 2800 
CEP 13206-105 
Vila Mafalda – Jundiaí – São Paulo 

Tel.: (55 11) 3378-4605 
Site: www.br.roca.com 
Atividade: Louças, Metais e Móveis 
Contato: Maria do Carmo Parizoto Silva – 
secretária executiva 
Email: maria.parizoto@br.roca.com 

Ube Latin America 
R. Iguatemi, 192 – conj. 134 
CEP 01451-010 
Itaim Bibi – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3078-5424 
Site: www.ube.ind.br 
Atividade: Produtos químicos 
Contato: Javier Miguel – presidente 
Email: r.camargo@ube.ind.br 

Viscofan do Brasil 
Av. Roque Petroni Jr., 999 - Conj 11 e 12 - 1º andar 
CEP 04707-000 
Vila Saúde – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 5180-7400 
Site: www.viscofan.com 
Atividade: Indústria alimentícia
Contato: Lusi Bertoli – diretor-geral 
Email: bertolil@viscofan.com.br 
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Jurídico 

Advocacia Waltenberg 
Av. Arruda Botelho, 684 – 5º andar 
CEP 05466-000 
Alto de Pinheiros – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3022-2626 
Site: www.waltenberg.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos na área de energia 
Contato: André Edelstein – sócio 
Email: andre@waltenberg.com.br 

Barrios Advocacia 
R. Rui Barbosa, 967 
CEP 13320-360 
Centro – Salto – SP 

Tel.: (55 11) 4028-0076 
Site: www.barrios.com.br 
Atividade: Escritório de advocacia especializado em 
direito tributário, empresarial e penal empresarial
Contato: Claudio Amauri Barrios – sócio-fundador 
Email: cbarrios@barrios.com.br 

Benhame Sociedade de Advogados 
R. Mirassol, 46 
CEP 04044-010 
Vila Clementino – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3115-1669 
Site: www.benhame.adv.br
Atividade: Assessoria jurídica empresarial 
Contato: Maria Lucia Benhame – sócia 
Email: benhame@benhame.adv.br 

Briganti Sociedade de Advogados 
Av. das Nações Unidas, 12.901 – 10º andar 
cj. 1001 – Torre Norte
CEP 04578-910
Brooklin Novo – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3195-9980 
Site: www.briganti.com.br 
Atividade: Serviços de advocacia geral 
Contato: Leonardo Briganti – sócio-diretor 
Email: lb@briganti.com.br 

Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados 
R. do Rocio, 291 – 11º andar 
CEP 04552-000 
Vila Olímpia – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3040-0908 
Site: www.cbsg.com.br 
Atividade: Jurídica 
Contato: André Gomes de Oliveira – sócio
Email: andre.oliveira@cbsg.com.br

Chiarottino e Nicoletti Advogados 
Av. Juscelino Kubitschek, 1.700 – 11° andar 
CEP 04543-000 
Vila Olímpia – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2163-8989 
Site: www.chiarottino.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos 
Contato: Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino – 
diretor
Email: leandro@chiarottino.com.br

Demarest Advogados – Almeida, Rotenberg 
e Boscoli Sociedade de Advogados 
Av. Pedroso de Moraes, 1.201 – Ohtake Cultural 
CEP 05419-001 
Pinheiros – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3356-1800 
Site: www.demarest.com.br 
Atividade: Prestação de serviços advocatícios 
Contato: Andoni Hernandez Bengoa – sócio 
Email: ahernandez@demarest.com.br 

Fas Advogados 
R. Gomes de Carvalho, 1.507 – 4º e 5º andar 
CEP 04547-005 
Vila Olímpia – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3805-0222 
Site: www.fasadv.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos 
Contato: Paulo Mertz Focaccia – sócio administrador 
Email: pfocaccia@fasadv.com.br

Felsberg Advogados 
Av. Cidade Jardim, 803 – 5° andar 
CEP 01453-000 
Jardim Paulistano – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3141-9100 
Site: www.felsberg.com.br 
Atividade: Assessoramento jurídico empresarial 
Contato: Maria Carolina Guazzelli – sócia 
Email: carolinaguazzelli@felsberg.com.br 
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Gaia Silva Gaede Advogados 
R. da Quitanda, 126 
CEP 01012-010 
Centro – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3797-7400 
Site: www.gsga.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos 
Contato: Sandrya Rodriguez Valmaña – diretora 
do contencioso tributário 
Email: sandrya.valmana@gsga.com.br 

Lacaz Martins, Pereira Neto, 
Gurevich & Schoueri 
R. Padre João Manuel, 923 – 8º andar
CEP 01411-001
Cerqueira César – São Paulo - SP

Tel.: (11) 3897-0100
Site: www.lacazmartins.com.br/
Atividade: Serviços jurídicos
Contato: Eduardo Isaias Gurevich – sócio
Email: gurevich@lacazmartins.com.br

Lautenschlager, Romeiro e 
Iwamizu Advogados 
Av. Paulista, 1.842 – Torre Norte – conj. 225 e 226 
CEP 01310-200 
Bela Vista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2126-4600 
Site: www.lrilaw.com.br 
Atividade: Atuação nas práticas de advocacia 
consultiva e contenciosa e outras áreas do direito 
Contato: Vinícius Fonseca Soares – advogado 
Email: lri@lrilaw.com.br 

Machado Associados Advogados e Consultores 
Av. Brig. Faria Lima, 1.656 – 11º andar 
CEP 01451-918 
Jardim Paulistano – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3819-4855 
Site: www.machadoassociados.com.br 
Atividade: Escritório de advocacia 
Contato: Luis Rogerio Farinelli – sócio 
Email: lfarinelli@machadoassociados.com.br 

Machado Meyer Advogados 
Av. Brig. Faria Lima, 3.144 – 11º andar 
CEP 01451-000 
Jardim Paulistano – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3150-7085 

Site: www.machadomeyer.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos 
Contato: Patricia Shinohara – analista 
Email: pshinohara@machadomeyer.com.br 

Maluly Jr – Sociedade de Advogados
Av. das Nações Unidas, 12.399 – conj. 73A / 74A
CEP 04578-000
Brooklin – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 5095-6130
Site: www.maluly.adv.br
Atividade: Advocacia
Contato: Felipe Valente Maluly – coordenador jurídico
Email: felipemaluly@maluly.adv.br

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. 
e Quiroga Advogados 
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 
CEP 01403-001 
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3147-7600 
Site: www.mattosfilho.com.br 
Atividade: Serviços jurídicos 
Contato: Renata Correia Cubas – sócia 
Email: rcorreia@mattosfilho.com.br 

Mauger, Muniz Sociedade de Advogados 
Av. Magalhães de Castro, 4.800 – conj. 52 
Ed. Park Tower (Torre II)
CEP 05676-120
Cidade Jardim – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3755-0808
Site: www.maugermuniz.com
Atividade: Serviços advocatícios 
Contato: Caio Márcio de Brito Ávila – sócio 
Email: avila@maugermuniz.com

MCSA - Mourão Campos Sociedade 
de Advogados 
Al. Santos, 905 – 10º andar 
CEP 01419-001 
Jardim Paulista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3101-1480 
Site: www.mcsa.adv.br 
Atividade: Representação legal de empresas 
estrangeiras no Brasil 
Contato: Ramon Fernandez – sócio 
Email: ramon@mcsa.adv.br 

CEO Outlook 2018 
Otimismo e 
Confiança
Tenha acesso a um retrato fiel 
das principais preocupações, 
prioridades e expectativas dos 
CEOs que atuam em âmbito 
nacional, regional (América 
Latina) e global.

Acesse: www.kpmg.com.br/ceooutlook
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 ESPANHA

Quabbala Abogados y Economistas SLP
C/ José Ortega y Gasset, 25, 2ºC
CP 28006 
Madrid – España

C/ Gran Vía de las Cortes Catalanas, 630
CP 08007
Barcelona – España

Tel.: (34) 915 781 353 / (34) 933 429 738
Site: www.quabbala.com
Atividade: Escritório de advocacia internacional, 
especializado em direito civil e consultoria econômica
Contato: Rubén Garcia-Quismondo Pereda – sócio
Email: r_garciaquismondo@quabbala.com

Meio Ambiente / Saneamento / 
Gestão de Resíduos 

Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão Preto 
Rod. Alexandre Balbo, SP 328 – Km 334,6 
CEP 14062-800 
Anel Viário Contorno Norte – Ribeirão Preto – SP 

Tel.: (55 16) 3962-8100 
Site: www.ambient.com.br 
Atividade: Concessionária dos serviços públicos 
de tratamento e destino final do esgoto 
doméstico da cidade de Ribeirão Preto 
Contato: Beatriz Cabral Borges – secretária executiva 
Email: beatriz@ambient.com.brira 

Contemar Ambiental Comércio de Containers 
Av. Georg Schaeffler, 1.985 
CEP 18087-175 
Iporanga – Sorocaba – SP 

Tel.: (55 15) 3235-3700 
Site: www.contemar.com.br 
Atividade: Comercialização de contentores para 
coleta de lixo 
Contato: Ignacio Arriola - diretor geral 
Email: iarriola@contemar.com.br 

SP Soluções Ambientais
St. Vicinal da Cunha, s/n
CEP 44572-000
Sítio Boa Esperança – Santo Antônio de Jesus – BA

Tel.: (55 75) 3641-4772
Site: www.spsolucoesambientais.com.br 
Atividade: Tratamento de disposições e resíduos 
perigosos; limpeza urbana
Contato: Rodolfo Diego de Presa Filho – diretor 
comercial 
Email: rodolfo@spsolucoesambientais.com.br

Pessoa Física 

Ana Carina Freire Correia de Gusmão
Av. Paulista, 807 – 23º andar
CEP 01311-915
Bela Vista – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3181-4894
Atividade: Advocacia, consultoria e assessoria jurídica
Email: carina@carinagusmao.adv.br

Anna Silvia Rosal de Rosal 
Al. Ministro Rocha Azevedo, 482 - ap. 34 
CEP 01410-000 
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 98629-4255 
Atividade: Treinamentos, integração, 
consultoria, entre outros
Email: rosalderosal@gmail.com 

Carlos Eduardo Almagro Thomazini
R. Correia de Lemos, 571 – Apt. 143 
CEP 04140-000 
Chácara Inglesa – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 99247-5695
Atividade: Setor farmacêutico
Email: carlos.thomazini@abbvie.com

Carlos Prudencio Alonso 
R. Carlos Comenale, 68 – Apt. 102 
CEP 01332-030 
Bela Vista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 99571-5002 
Atividade: Consultoria financeira, tributária 
e traduções 
Email: carlos.prudencioalonso@gmail.com 
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Tel.: (55 11) 3847-7211
Site: www.alpargatas.com.br
Atividade: Indústria e comércio de calçados
Contato: Marcio Utsch - presidente
Email: utsch@alpargatas.com.br

Hawkers 
Av. Paulista, 2444 - 18º andar - Conj. 182 – Sala 11 
CEP 01310-300
Cerqueira César – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 98538-5010
Site: www.hawkersco.com.br
Atividade: Venda online de óculos de sol
Contato: Andrea Van Zummeren – diretora geral
Email: andrea.estefania@hawkersco.com

Privalia 
Av. Prof. Alceu Maynard de Araújo, 698 
CEP 04726-160 
Vila Cruzeiro – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3500-2700 
Site: www.privalia.com.br 
Atividade: E-commerce 
Contato: Nerea Moreno – diretora financeira 
Email: nerea.moreno@privalia.com

Puig 
Av. das Américas, 3.301 – Bloco 3 – Salas 202 e 301 
CEP 22631-003 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (55 21) 3520-6555 
Site: www.puig.com 
Atividade: Comercializadora de perfumes 
Contato: Simone Duailibi Ameijeira – diretora de negócios  
Email: simone.duailibi@puig.com

Viagens / Turismo / Hotelaria 

Air Europa 
Rua Augusto Frederico Schmith, 01
CEP 40140-390
Jardim Brasil – Salvador– BA 

Tel.: (55 71) 3347-8899 
Site: www.aireuropa.com 

Atividade: Venda de passagens aéreas 
Contato: Gonzalo Romero – gerente geral Brasil 
Email: ema@globalia.com 

Hilton São Paulo Morumbi 
Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste 
CEP 04578-000 
Brooklin Novo - São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 2845-0000 
Site: www.saopaulomorumbi.hilton.com 
Atividade: Hotelaria 
Contato: David Ecija – gerente geral 
Email: david.ecija@hilton.com 

Iberia & British Airways 
Rua Bela Cintra 1149, 5º andar, conj. 52 
CEP 01415 907 
Bela Vista – São Paulo – SP 

Tel.: (55 11) 3149-2709 
Site: www.iberia.com.br 
Atividade: Transporte aéreo 
Contato: Izabella Cotrim – assistente executiva 
Email: icotrimmarinho@iberia.es 

Meliá Hotels International 
Rua Conceição de Monte Alegre, 198 – cj. 52
Bairro Cidade Monções - CEP 04563-060
São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3043-8446 
Site: www.melia.com 
Atividade: Administração hoteleira 
Contato: Fernando Gagliardi – diretor de 
vendas, marketing e distribuição 
Email: fernando.gagliardi@melia.com.br 

Windsor Barra Hotel
Av. Lucio Costa, 2.630
CEP 22.620-172
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 2195-7800
Site: www.windsorhoteis.com.br
Atividade: Hotelaria
Contato: Vitor Almeida – gerente de marketing
Email: valmeida@windsorhoteis.com.br

www.pwc.com.br/imperativos-negocios

As rápidas transformações do mundo geram novos e grandes desafios.
É por isso que nós, da PwC, ajudamos nossos clientes a enfrentá-los
para que permaneçam como líderes em seus setores, identificando as 
oportunidades no ambiente de negócios. Com uma visão integrada,
compartilhamos tendências e traçamos caminhos em parceria. Assim,
desenvolvemos e implementamos soluções mais criativas, eficientes  
e inovadoras, que vão da estratégia à execução. Acreditamos que a  
melhor forma para fazer com que nossos clientes sejam ainda mais 
bem-sucedidos é levar a eles novas leituras sobre os seus negócios. 

© 2018 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a distribuição sem a prévia autorização da PwC.  
O termo “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. de firmas membro da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto 
determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica 
separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure
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A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação em-
presarial que atua há mais de 60 anos criando oportunidades de negócios 
no Brasil e na Espanha e conta atualmente com cerca de 250 empresas 
associadas dos mais diversos setores, portes e nacionalidades.

Sua missão é promover um ambiente de negócios ativo, valorizando o 
networking e gerando o compartilhamento de informações estratégicas 
por meio dos eventos e comitês setoriais de trabalho, suporte a missões 
empresariais, busca de importadores e parceiros comerciais e apoio ao po-
sicionamento da marca das empresas associadas no mercado brasileiro.

Na condição de integrante da rede internacional de Câmaras de Comércio 
Espanholas no Exterior e da rede Eurocâmaras, dispõe de grande acessi-
bilidade nas relações governamentais e oferece ao associado uma visão 
abrangente do mercado bilateral.

A Câmara
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Serviços oferecidos

Exposição da marca e reputação

Através de publicidade em nossos canais de comunicação e patrocínio de 
eventos e projetos, a Câmara Espanhola divulga sua empresa para um 
público seleto composto por executivos das empresas associadas, órgãos 
públicos brasileiros e espanhóis, câmaras espanholas de comércio no exte-
rior e demais empresas e empreendedores que fazem parte do círculo de 
networking da instituição.

Benefícios para sócios:

•  Site (cerca de 9 mil visualizações mensais): publicação gratuita de notas 
sobre fusões, novas contratações de heads, lançamento de novos produ-
tos e serviços, convites para eventos organizados pela companhia, des-
contos oferecidos a demais sócios e inserção do nome da empresa com 
link para o respectivo site na lista de membros da Câmara Espanhola. É 
possível maior visibilidade por meio de banner publicitário na home page 
com valores a consultar;

•  Boletim mensal (enviado para cerca de 30 mil contatos): as matérias 
divulgadas no site da Câmara podem fazer parte de duas das seções que 
compõem nosso boletim: oferta de descontos e notícias de associados. 
Além disso é inserido na seção de novos sócios o logo, setor de atuação 
e link do respectivo site da companhia. Para maior destaque há a possi-
blidade de banner publicitário no topo da news com valores a consultar;

•  Informe Anual (tiragem de 400 unidades): divulgação gratuita de dados 
de contato da empresa na lista de sócios. Ou anúncios publicitários em 
diferentes formatos com valores a consultar;

•  Redes sociais (mais de 8 mil seguidores): publicação mensal gratuita so-
bre os novos associados da Câmara, divulgando logo da empresa, setor 
de atuação e marcando as respectivas fan pages. Além disso, no decor-
rer do período de associação, o sócio pode enviar informações sobre a 
empresa e seus produtos/serviços. Há a possibilidade de realizar posts 
patrocinados para um público segmentado com valores a consultar; 

•  TVs da sede da Câmara (exposição diária): divulgação gratuita de 
novos sócios do mês, descontos oferecidos a demais associados e pró-
ximos eventos promovidos pela Câmara. Possiblidade de publicidade 
com valores a consultar; 

•  Ações de e-mail marketing (para o contato principal de cada empresa 
associada): serviço pago por disparo realizado para divulgação exclusiva 
de um produto/serviço da empresa. O conteúdo será analisado previa-
mente, assim como verificada a disponibilidade de data para agenda-
mento da ação;

•  Participação nos projetos Prêmio de Sustentabilidade e Guia de Ne-
gócios no Brasil/Espanha por meio de inscrição/patrocínio; 
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A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação em-
presarial que atua há mais de 60 anos criando oportunidades de negócios 
no Brasil e na Espanha e conta atualmente com cerca de 250 empresas 
associadas dos mais diversos setores, portes e nacionalidades.

Sua missão é promover um ambiente de negócios ativo, valorizando o 
networking e gerando o compartilhamento de informações estratégicas 
por meio dos eventos e comitês setoriais de trabalho, suporte a missões 
empresariais, busca de importadores e parceiros comerciais e apoio ao po-
sicionamento da marca das empresas associadas no mercado brasileiro.

Na condição de integrante da rede internacional de Câmaras de Comércio 
Espanholas no Exterior e da rede Eurocâmaras, dispõe de grande acessi-
bilidade nas relações governamentais e oferece ao associado uma visão 
abrangente do mercado bilateral.

A Câmara
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Serviços oferecidos

Exposição da marca e reputação

Através de publicidade em nossos canais de comunicação e patrocínio de 
eventos e projetos, a Câmara Espanhola divulga sua empresa para um 
público seleto composto por executivos das empresas associadas, órgãos 
públicos brasileiros e espanhóis, câmaras espanholas de comércio no exte-
rior e demais empresas e empreendedores que fazem parte do círculo de 
networking da instituição.

Benefícios para sócios:

•  Site (cerca de 9 mil visualizações mensais): publicação gratuita de notas 
sobre fusões, novas contratações de heads, lançamento de novos produ-
tos e serviços, convites para eventos organizados pela companhia, des-
contos oferecidos a demais sócios e inserção do nome da empresa com 
link para o respectivo site na lista de membros da Câmara Espanhola. É 
possível maior visibilidade por meio de banner publicitário na home page 
com valores a consultar;

•  Boletim mensal (enviado para cerca de 30 mil contatos): as matérias 
divulgadas no site da Câmara podem fazer parte de duas das seções que 
compõem nosso boletim: oferta de descontos e notícias de associados. 
Além disso é inserido na seção de novos sócios o logo, setor de atuação 
e link do respectivo site da companhia. Para maior destaque há a possi-
blidade de banner publicitário no topo da news com valores a consultar;

•  Informe Anual (tiragem de 400 unidades): divulgação gratuita de dados 
de contato da empresa na lista de sócios. Ou anúncios publicitários em 
diferentes formatos com valores a consultar;

•  Redes sociais (mais de 8 mil seguidores): publicação mensal gratuita so-
bre os novos associados da Câmara, divulgando logo da empresa, setor 
de atuação e marcando as respectivas fan pages. Além disso, no decor-
rer do período de associação, o sócio pode enviar informações sobre a 
empresa e seus produtos/serviços. Há a possibilidade de realizar posts 
patrocinados para um público segmentado com valores a consultar; 

•  TVs da sede da Câmara (exposição diária): divulgação gratuita de 
novos sócios do mês, descontos oferecidos a demais associados e pró-
ximos eventos promovidos pela Câmara. Possiblidade de publicidade 
com valores a consultar; 

•  Ações de e-mail marketing (para o contato principal de cada empresa 
associada): serviço pago por disparo realizado para divulgação exclusiva 
de um produto/serviço da empresa. O conteúdo será analisado previa-
mente, assim como verificada a disponibilidade de data para agenda-
mento da ação;

•  Participação nos projetos Prêmio de Sustentabilidade e Guia de Ne-
gócios no Brasil/Espanha por meio de inscrição/patrocínio; 
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•  Patrocínio de eventos que tenham ligação com o Core Business da empresa, 
com a finalidade de divulgar a marca na identidade visual do mesmo. 

Networking e conhecimento

A Câmara Espanhola amplia as possiblidades de networking através da 
indicação da empresa a demais sócios, descontos em feiras, serviços e 
produtos, e participação nos comitês. Além de atuar no apoio a missões 
empresariais, busca de exportadores, importadores e parceiros comer-
ciais, e demais informações interculturais que impactam os negócios 
desenvolvidos no Brasil. 

Benefícios para sócios:

•  Acesso à lista de contatos das empresas associadas (contato principal de 
cada companhia);

•  Indicação por parte da Câmara dos serviços das empresas associadas;

•  Participação nos comitês estratégicos da Câmara direcionados aos heads 
das áreas respectivas (Comércio Exterior e Logística, Comunicação e Marke-
ting, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Energia, Jurídico e Finanças, PME’s, 
Sustentabilidade e Tecnologia); e nos grupos de Secretariado Executivo e 
de Segurança. Os comitês promovem um espaço de compartilhamento 
de experiências e melhores práticas, além da identificação de assuntos de 
interesse comum para determinação da agenda da instituição (as partici-
pações nos comitês requerem prévia análise da área responsável);

•  Participação em eventos realizados pela Câmara, sem limite de colabo-
radores por empresa;

•  Participação no evento de boas-vindas aos novos sócios, com direito a 
uma breve apresentação dos serviços/produtos da empresa;

•  Apoio a missões empresariais;

•  Acesso à rede de assessores e consultores especializados membros de 
nossas Câmaras de Comércio: advogados, consultores, empresas de 
comércio exterior e outros especialistas, com expertise comprovado na 
internacionalização de empresas;

•  Informações interculturais;

•  Oportunidade de participar em feiras e eventos diversos (nacionais e inter-
nacionais), apoiados pela Câmara, com descontos exclusivos para sócios;

•  Acesso ao clipping diário, com as notícias mais relevantes sobre o mercado 
brasileiro e espanhol;

•  Acesso a descontos em serviços e produtos oferecidos por demais sócios 
da Câmara;

•  Uso gratuito de sala para até 4 reuniões anuais (reuniões com duração 
de até 3 horas cada, de segunda a sexta, das 9h às 18h, para até 10 
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pessoas. A reserva deve ser feita mediante prévio agendamento e 
disponibilidade da sala.

Eventos

Os associados à Câmara Espanhola possuem à disposição a estrutura e ex-
periência da instituição na organização de eventos. Oferecendo à empresa 
a possiblidade de participar de um evento cujo tema seja de interesse de 
seus colaboradores, ou ainda realizar seu próprio evento com toda a infra-
estrutura necessária: equipamentos audiovisuais, divulgação e controle de 
inscritos, produção de identidade visual e coordenação geral. 

Benefícios para sócios:

•  Preços diferenciados para realização de eventos no espaço da Câmara:

•  165m² de salas moduláveis que permite a realização de conferências, 
reuniões, seminários, workshops, coquetéis e etc;

•  Equipamentos e montagens inclusos: projetor, telão, passador de slide, 
notebook, microfone, sonorização e púlpito; 

•  Opções de alimentos e bebidas – sob consulta;

•  Wi-Fi gratuito;

•  Criação de convite com base no briefing do cliente;

•  Divulgação do evento através de nosso mailing, site da Câmara Espanhola 
e nas redes sociais;

•  Confirmação de inscritos com envio de reminder;

•  Agradecimento de pós-evento aos presentes, com divulgação da cobertura 
fotográfica, pesquisa de satisfação e resultados de imprensa, caso houver 
cobertura jornalística no evento; 

•  Emissão de certificado eletrônico – se solicitado pelo participante; 

•  Planejamento e coordenação do evento;

•  Demandas operacionais;

•  Desenvolvimento de eventos externos de grande porte, com possibilidade 
de divulgação de marca através de patrocínios;

•  Possiblidade de aluguel das salas para a realização de reuniões comerciais, 
treinamentos e apresentações. Valores a consultar. 

 Entre em contato com 
a Câmara Espanhola 
pelo e-mail comercial@
camaraespanhola.org.br 
e conheça os benefícios 
diferenciados para as 
categorias de associação: 
Espaço de Alta Direção e 
Sócios Protetores
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desenvolvidos no Brasil. 

Benefícios para sócios:

•  Acesso à lista de contatos das empresas associadas (contato principal de 
cada companhia);

•  Indicação por parte da Câmara dos serviços das empresas associadas;

•  Participação nos comitês estratégicos da Câmara direcionados aos heads 
das áreas respectivas (Comércio Exterior e Logística, Comunicação e Marke-
ting, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Energia, Jurídico e Finanças, PME’s, 
Sustentabilidade e Tecnologia); e nos grupos de Secretariado Executivo e 
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de experiências e melhores práticas, além da identificação de assuntos de 
interesse comum para determinação da agenda da instituição (as partici-
pações nos comitês requerem prévia análise da área responsável);

•  Participação em eventos realizados pela Câmara, sem limite de colabo-
radores por empresa;

•  Participação no evento de boas-vindas aos novos sócios, com direito a 
uma breve apresentação dos serviços/produtos da empresa;

•  Apoio a missões empresariais;

•  Acesso à rede de assessores e consultores especializados membros de 
nossas Câmaras de Comércio: advogados, consultores, empresas de 
comércio exterior e outros especialistas, com expertise comprovado na 
internacionalização de empresas;

•  Informações interculturais;

•  Oportunidade de participar em feiras e eventos diversos (nacionais e inter-
nacionais), apoiados pela Câmara, com descontos exclusivos para sócios;

•  Acesso ao clipping diário, com as notícias mais relevantes sobre o mercado 
brasileiro e espanhol;

•  Acesso a descontos em serviços e produtos oferecidos por demais sócios 
da Câmara;

•  Uso gratuito de sala para até 4 reuniões anuais (reuniões com duração 
de até 3 horas cada, de segunda a sexta, das 9h às 18h, para até 10 
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pessoas. A reserva deve ser feita mediante prévio agendamento e 
disponibilidade da sala.

Eventos

Os associados à Câmara Espanhola possuem à disposição a estrutura e ex-
periência da instituição na organização de eventos. Oferecendo à empresa 
a possiblidade de participar de um evento cujo tema seja de interesse de 
seus colaboradores, ou ainda realizar seu próprio evento com toda a infra-
estrutura necessária: equipamentos audiovisuais, divulgação e controle de 
inscritos, produção de identidade visual e coordenação geral. 

Benefícios para sócios:

•  Preços diferenciados para realização de eventos no espaço da Câmara:

•  165m² de salas moduláveis que permite a realização de conferências, 
reuniões, seminários, workshops, coquetéis e etc;

•  Equipamentos e montagens inclusos: projetor, telão, passador de slide, 
notebook, microfone, sonorização e púlpito; 

•  Opções de alimentos e bebidas – sob consulta;

•  Wi-Fi gratuito;

•  Criação de convite com base no briefing do cliente;

•  Divulgação do evento através de nosso mailing, site da Câmara Espanhola 
e nas redes sociais;

•  Confirmação de inscritos com envio de reminder;

•  Agradecimento de pós-evento aos presentes, com divulgação da cobertura 
fotográfica, pesquisa de satisfação e resultados de imprensa, caso houver 
cobertura jornalística no evento; 

•  Emissão de certificado eletrônico – se solicitado pelo participante; 

•  Planejamento e coordenação do evento;

•  Demandas operacionais;

•  Desenvolvimento de eventos externos de grande porte, com possibilidade 
de divulgação de marca através de patrocínios;

•  Possiblidade de aluguel das salas para a realização de reuniões comerciais, 
treinamentos e apresentações. Valores a consultar. 
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Fomentar o fluxo comercial entre Espanha e Brasil, promover a apresenta-
ção das melhores práticas do setor, incentivar o intercâmbio de informações 
e contribuir para o desenvolvimento das empresas participantes.

Incentivar o intercâmbio de informações entre os participantes, promover 
encontros com governos estaduais para a avaliação de projetos em vias de 
licitação (concessões, PPPs, etc.) e promover encontros com entes públicos 
e privados para a avaliação de projetos e oportunidades para os associados.

Promover eventos de permitam a atualização dos profissionais do setor 
com relação às leis brasileiras, incentivar o intercâmbio de informações e 
sempre que houver a oportunidade trabalhar na elaboração de propostas 
e sugestões legislativas com impacto para as empresas, a serem enviadas 
ao governo.

Produzir publicações e eventos que estimulem o entendimento do que é 
sustentabilidade para as organizações, desenvolver ações para cumprir os 
compromissos com o Pacto Global, do qual a Câmara Espanhola é signatária, 
e tratar sobre sustentabilidade em eventos em conjunto com demais comitês.

Objetivos dos Comitês da Câmara Espanhola

Além de levantar, discutir tendências e propor soluções para as respectivas 
áreas, os comitês propõem:
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Otimizar as ações de marketing e comunicação da Câmara, de forma que 
as informações sobre projetos, comunicados, eventos e demais atividades 
sejam cada vez mais acessíveis a todos os sócios; atuar de forma vertical 
entre os demais Comitês, servindo de instrumento para melhorar a co-
municação dos Comitês com associados e público geral; e contribuir para 
o fortalecimento da imagem da instituição para o público externo, a fim 
de torná-la referência nas questões relacionadas à promoção das relações 
Brasil-Espanha.

Promover eventos de conteúdo relevantes para profissionais do setor, 
incentivar o intercâmbio de informações e sempre que houver a oportu-
nidade trabalhar na elaboração de propostas e sugestões com impacto 
na relação entre empresas e funcionários a serem enviadas ao governo.

Realizar ações que promovam oportunidades comerciais para as pequenas 
e médias empresas, estimular a disseminação de projetos e oportunidades 
de internacionalização de companhias brasileiras e espanholas e fomentar 
ações de promoção do empreendedorismo.

Por meio de eventos, promover ao público soluções para as arquiteturas 
de informação, sistemas e infraestrutura digital alinhadas aos processos 
organizacionais, que possibilitem o alcance dos objetivos da empresa, as-
segurando níveis adequados de custo, qualidade e prazo; e, em conjunto 
com o comitê de Comunicação e Marketing, estudar e sugerir alternativas 
para a digitalização da Câmara Espanhola com o uso de soluções de tecno-
logias para estreitar o relacionamento da instituição com seus associados e 
facilitar sua comunicação.
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sempre que houver a oportunidade trabalhar na elaboração de propostas 
e sugestões legislativas com impacto para as empresas, a serem enviadas 
ao governo.

Produzir publicações e eventos que estimulem o entendimento do que é 
sustentabilidade para as organizações, desenvolver ações para cumprir os 
compromissos com o Pacto Global, do qual a Câmara Espanhola é signatária, 
e tratar sobre sustentabilidade em eventos em conjunto com demais comitês.

Objetivos dos Comitês da Câmara Espanhola

Além de levantar, discutir tendências e propor soluções para as respectivas 
áreas, os comitês propõem:

informe.indb   116 22/10/18   18:16

A Câmara 117

Otimizar as ações de marketing e comunicação da Câmara, de forma que 
as informações sobre projetos, comunicados, eventos e demais atividades 
sejam cada vez mais acessíveis a todos os sócios; atuar de forma vertical 
entre os demais Comitês, servindo de instrumento para melhorar a co-
municação dos Comitês com associados e público geral; e contribuir para 
o fortalecimento da imagem da instituição para o público externo, a fim 
de torná-la referência nas questões relacionadas à promoção das relações 
Brasil-Espanha.

Promover eventos de conteúdo relevantes para profissionais do setor, 
incentivar o intercâmbio de informações e sempre que houver a oportu-
nidade trabalhar na elaboração de propostas e sugestões com impacto 
na relação entre empresas e funcionários a serem enviadas ao governo.

Realizar ações que promovam oportunidades comerciais para as pequenas 
e médias empresas, estimular a disseminação de projetos e oportunidades 
de internacionalização de companhias brasileiras e espanholas e fomentar 
ações de promoção do empreendedorismo.

Por meio de eventos, promover ao público soluções para as arquiteturas 
de informação, sistemas e infraestrutura digital alinhadas aos processos 
organizacionais, que possibilitem o alcance dos objetivos da empresa, as-
segurando níveis adequados de custo, qualidade e prazo; e, em conjunto 
com o comitê de Comunicação e Marketing, estudar e sugerir alternativas 
para a digitalização da Câmara Espanhola com o uso de soluções de tecno-
logias para estreitar o relacionamento da instituição com seus associados e 
facilitar sua comunicação.
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Junta Diretiva

Presidente
Sérgio Rial - Banco Santander Brasil  

Vice-presidentes
Bruno Armbrust - Gás Natural Fenosa

David Díaz - Arteris

Tesoureiro
Andoni Hernández - Demarest Advogados

Tesoureiro suplente
Diego de Cárdenas - Ezentis

Diretores
Adolfo Corujo - S/A Llorente & Cuenca

André de Angelo - Acciona
Borja Basagoiti - Viscofan

Cristina Salazar - Cesce Brasil
David Melcón - Telefônica

Enrique Orge - Gomes da Costa
Fernando Apezteguia - Everis

Jaime Llopis - ACS Industrial
Jorge Arduh - Indra

Jorge Pilo - Cabify
José Antonio Coimbra - Iberia | Bristish Airways

José Maria Pena - Prosegur
Luis Syder - Empresa de Navegação Elcano

Marcio Utsch - Alpargatas
Marco Castro - PwC

Marcos Madureira - Banco Santander Brasil
Mariano Ferrari - Repsol Sinopec

Mario Ruiz-Tagle - Neoenergia
Pedro Melo - KPMG

Rui Manuel Oliveira - Meliá
Simone Duailibi - Grupo Puig

Wilson Toneto - Mapfre 

Diretor executivo
Alejandro Gomez

Secretária da direção
Lia Oliveira
lia@camaraespanhola.org.br 

Departamento Administrativo e Financeiro 
Ricardo Campos
ricardocampos@camaraespanhola.org.br
Cíntia Yukie Kurita
cintia@camaraespanhola.org.br 

Departamento de Relacionamento
Vivian Feher Fdez-Cardellach
vivian@camaraespanhola.org.br 
Victoria Lemberk Fuoco
comercial@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comunicação 
e Marketing
Cibele Quinto
cibele@camaraespanhola.org.br 
Wellinton Lenzi
wellinton@camaraespanhola.org.br 

Departamento de Eventos
Karina Ferreira Requena
karina@camaraespanhola.org.br 

Departamento de Comitês e Conhecimento
Amanda Costa
amanda@camaraespanhola.org.br

A Equipe
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