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10h15 | PALESTRA MAGNA – TRANSIÇÃO ENERGÉTICA GLOBAL 

Joerg Husar, assessor sênior para o Diálogo Global sobre Energia da Agência Internacional de 
Energia (AIE) 

Joerg Husar, assessor sênior para o Diálogo Global sobre Energia 
da Agência Internacional de Energia (AIE) | Senior Advisor for 
Global Energy Dialogue Program at the International Energy 
Agency (IEA) 

É assessor sênior do Diálogo Global de Energia e gerente de 
Programas para a América Latina na Agência Internacional de 
Energia. Antes de ingressar na IEA, foi pesquisador do Instituto 
Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP) com 

foco em governança global e temas de energia. 

Senior advisor for Global Energy Dialogue and Programme Manager for Latin America at the 
International Energy Agency. Prior to joining the IEA he was a researcher at the German 
Institute for International and Security Affairs (SWP) focusing on global governance and energy 
issues. 

10h45 | PAINEL 1 – TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O BRASIL? 

Moderadora: Mônica Messenberg, diretora de Relações 

Institucionais da CNI | Director of Institutional Relations at 

CNI 

Graduada em Ciências Econômicas e Mestrado em 
Economia Internacional pela Universidade de Brasília 
(UNB). É diretora de Relações Institucionais da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde atua desde 
2010. Possui mais de 15 anos de trabalho nas áreas de 

16 DE AGOSTO 



planejamento e controle, desenvolvimento, implementação e administração de programas no 
Governo Federal. Atuou em cargos no Primeiro Escalão Administrativo, como presidente do 
FNDE e diretora financeira do INSS. Realizou os cursos de aperfeiçoamento em destaque: 
Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, pelo INSEAD Executive Edication, Program on 
Budgeting & Finance Management in Public Sector, pela Harvard University, Finanças Públicas 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Graduated in Economic Sciences and Master in International Economics from the University of 
Brasília (UNB). She is Director of Institutional Relations at the National Confederation of 
Industry (CNI), where she has been working since 2010. She has over 15 years of work in the 
areas of planning and control, development, implementation and administration of programs 
in the Federal Government. She held positions in the First Administrative Echelon, as president 
of the FNDE and financial director of the INSS. He took the specialization courses highlighted: 
Strategic Management for Business Managers, by INSEAD Executive Edication, Program on 
Budgeting & Finance Management in Public Sector, by Harvard University, Public Finance by 
the International Monetary Fund (IMF). 

Gil Maranhão, diretor de Comunicação e Responsabilidade 
Social Corporativa da ENGIE Brasil | Director of 
Communications and Corporate Social Responsibility at ENGIE 
Brazil 

É diretor de Comunicação e Responsabilidade Social 
Corporativa da ENGIE Brasil e atua também na coordenação 
dessas áreas no HUB regional da ENGIE da América do Sul. É 
suplente do Conselho de Administração da ENGIE Brasil 
Energia e membro eleito do Conselho de Administração da 
International Hydropower Association. 

Director of Communications and Corporate Social Responsibility at ENGIE Brazil and also 
coordinates these areas in the regional hub of ENGIE South America. He is an alternate 
member of the Board of Directors of ENGIE Brasil Energia and an elected member of the Board 
of Directors of the International Hydropower Association. 



Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) | President at the Brazilian Energy Research Office (EPE) 

Mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia 
(COPPE/UFRJ), pós-graduado em Administração Pública pela 
Fundação Getulio Vargas/RJ (FGV-RJ), graduado em Engenharia 
Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Está na EPE 
desde 2007. Foi diretor de Estudos Econômicos e Energéticos e 
Ambientais e Superintendente Adjunto. Foi responsável pelos 
estudos de demanda de energia, geração distribuída, eficiência 
energética, metas de redução de emissões para o setor de 

energia, gestão de base georreferenciada, energia de longo prazo e perspectivas tecnológicas. 
Coordenou o processo de qualificação técnica e cálculo de preço-teto nos leilões de energia 
elétrica, os estudos de suprimento dos sistemas isolados e de viabilidade de projetos 
hidrelétricos. 

Has been at EPE since 2007. Prior to his appointment as President of EPE (2019), Thiago was 
Director of Economic and Energy and Environmental Studies (2018-2019), and Deputy 
Superintendent (2013-2016). Among other duties, he was responsible for studies in energy 
demand, distributed generation, energy efficiency, emission reduction targets for the energy 
industry, georeferenced base management, long-term energy and technology prospects. He 
also coordinated the process of technical qualification and calculation of the price-ceiling in 
the electricity auctions, the supply studies for the isolated systems, and the feasibility studies 
of hydropower projects. He holds a degree in Civil Engineering from UFJF, a Master in Water 
Resources and Environment from COPPE / UFRJ and a post-graduate degree in Public 
Administration from FGV-RJ.  

Luiz Barroso, presidente da PSR Energy Consulting and 

Analytics | President of PSR Energy Consulting and Analytics 

Doutor em matemática aplicada (otimização) pela COPPE-
UFRJ. Atualmente, é presidente da PSR. E, também atua 
como pesquisador associado da Universidade de Comillas, 
em Madrid. Foi presidente da EPE e visitante na Agência 
Internacional de Energia. Possui experiência de mercado e 
acadêmica em planejamento, operação, regulação e gestão 
de riscos em mercados de energia e gás em mais de 30 países. 

https://www.psr-inc.com/
https://www.psr-inc.com/


Luiz Barroso is President of PSR. He is also a research associate at the University of Comillas in 
Madrid. He was president of EPE and visitor to the International Energy Agency. He has market 
and academic experience in planning, operating, regulating and managing risks in energy and 
gas markets in more than 30 countries. He holds a bachelor degree and a doctorate in applied 
mathematics (optimization) from COPPE-UFRJ. 

11h45 | SESSÃO ESPECIAL: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIANÇA II 

Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da CNI | Executive Manager of Environment and 
Sustainability at CNI 

Economista, com Mestrado em Administração Pública pela Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (EBAPE/FGV-RJ) e Especialização em Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (FGV). Atualmente é gerente 
executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), liderando as agendas de ESG, 

Transição Energética, Mercado de Carbono, Economia Circular, Bioeconomia, Conservação 
Florestal, entre outras. Profissional de relações institucionais e governamentais com 
conhecimento em estratégia de advocacy e mobilização de stakeholders. É secretário 
executivo do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI e representante 
do setor industrial em diversos fóruns nacionais e internacionais. 

Economist with a Master's in Public Administration from the Brazilian School of Public and 
Business Administration of the Getúlio Vargas Foundation (EBAPE/FGV-RJ) and Specialization 
in Environment and Sustainability (FGV). He is currently executive manager of Environment 
and Sustainability at the Brazil National Confederation of Industry (CNI), leading the agendas 
of ESG, Energy Transition, Carbon Market, Circular Economy, Bioeconomy, Forest Conservation 
agendas, among others. Professional in institutional and governmental relations with 
expertise in advocacy strategy and stakeholder mobilization. He is executive secretary of the 
CNI's Environment and Sustainability Thematic Council and a representative of the industrial 
sector in several national and international forums. 



12h | SESSÃO ESPECIAL: CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA - MARCO GLOBAL 
PARA A BIODIVERSIDADE PÓS-2020 

Bianca Brasil, gerente do Programa Global de Engajamento com 
Negócios, Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica | 
Global Business Engagement Program Manager for the Secretariat 
of the Convention on Biological Diversity  

É gerente do programa de engajamento com negócios do 
Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica. É advogada e 
tem MBA em Gestão da Comunicação Pública e Privada e tem mais 
de dez anos de experiencia em negócios e biodiversidade e políticas 
públicas. Colaborou com a expansão internacional da Certificação 

LIFE e mais recentemente liderou o processo de relações institucionais e parcerias estratégicas 
da Fundação Grupo Boticário. Em sua posição atual, Bianca coordena a Parceria Global de 
Negócios e Biodiversidade. Bianca é membro do Comitê Estratégico do programa Biotrade da 
UNCTAD e Co-Chair da Iniciativa ALIGN da Comissão Europeia. 

Is the Business Engagement Program Manager for the Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity. She is a lawyer and holds an MBA in Public and Private Communication 
Management and has over ten years of experience in business and biodiversity and public 
policy. Bianca collaborated with the international expansion of LIFE Certification and more 
recently led the process of institutional relations and strategic partnerships of Fundação Grupo 
Boticário. In her current position, Bianca coordinates the Global Partnership for Business and 
Biodiversity. Bianca is a member of the Strategic Committee of UNCTAD's Biotrade program 
and Co-Chair of the ALIGN Initiative of European Commission. 

Mário Cardoso, gerente de Recursos Naturais da Gerência 
Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI | Natural 
Resources Manager of the Environment and Sustainability 
Executive Management at CNI 

Agrônomo formado pela ESALQ/USP e especialista em Educação 
Ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Trabalhou no 
Ministério do Meio Ambiente no período de 2004 a 2008, onde 
exerceu as funções de Secretário Técnico no Programa Piloto de 



Proteção às Florestas Tropicais (PPG7) e Gerente de Biocombustíveis. Desde 2008 atua na área 
ambiental da CNI, onde, atualmente, ocupa o cargo de Gerente de Recursos Naturais. 

Agronomist graduated from ESALQ/USP and specialist in Environmental Education from the 

Federal University of Lavras. He worked at the Ministry of the Environment from 2004 to 2008, 

where he served as Technical Secretary in the Pilot Program for the Protection of Tropical 

Forests (PPG7) and Biofuels Manager. Since 2008, he has worked in the environmental area of 

CNI, where he currently holds the position of Natural Resources Manager. 

12h30 | SESSÃO ESPECIAL: INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM BIODIVERSIDADE DO SENAI 

Alessandro Rizzato, diretor do Instituto Senai de Inovação em 

Biodiversidade | Director of the Senai Institute for Innovation in 

Biodiversity 

Doutor e mestre em Nanotecnologia pela Unesp e pela 

Université de Bourgogne (França), é bacharel em Química. 

Atualmente é diretor do Instituto Senai de Inovação em 

Biodiversidade. Acumulou em paralelo as atividades de Diretor 

de Estratégias de Bioeconomia e Energias Renováveis dos 

Institutos SENAI de Inovação (ISIs). Tem experiência na indústria química multinacional, com 

atuação em Pesquisa, Desenvolvimento & Aplicação, Melhoria de Processos e Produtos 

(Black-Belt), Marketing de Inovação e Estratégico, Gestão do Conhecimento e da Inovação, 

Inovação Aberta, Captura e Gestão de Recursos e Incentivos Fiscais para inovação, bem como 

no projeto de articulação, modelagem e construção do primeiro laboratório de Biotecnologia 

Industrial da empresa na américa latina. Atuou como coordenador do Comitê Interação ICT - 

Empresa da ANPEI e vice-coordenador da Comissão de Tecnologia da ABIQUIM. Foi diretor 

executivo do IPT Open Experience, o ecossistema de Inovação Aberta do IPT, sendo 

responsável pela assinatura de contratos com empresas atingindo montante superior a meio 

bilhão de reais, para criar o primeiro distrito de inovação aberta focado em Hard Science do 

Brasil.  

Holder of a Bachelor’s degree in Chemistry, Masters and PhD in Nanotechnology from Unesp 
and Université de Bourgogne (France). He has 15 years of experience in the multinational 
chemical industry, where he has worked in Research, Development and Application, Process 
and Product Improvement (Black Belt), Innovation And Strategic Marketing, Knowledge and 
Innovation Management, Open Innovation, Resource Capture and Management and Tax 



 

Incentives for Innovation, and in the design, modeling and construction of the company's first 
industrial Biotechnology laboratory in Latin America. He was coordinator of the ICT-Business 
Interaction Committee of ANPEI and Deputy Coordinator of the Technology Commission of 
ABIQUIM. He served as Executive Director of IPT Open Experience, IPT's Open Innovation 
ecosystem, and was responsible for signing contracts with companies reaching a sum of over 
half a billion reais to create the first open innovation district focused on Hard Science in Brazil. 
He is currently the Director of Senai’s Institute of Innovation in Biodiversity, the ISI-27, to be 
built and installed in Brasília. Simultaneously, he acted as Director of Bioeconomy and 
Renewable Energy Strategies of the SENAI Institutes of Innovation (ISIs). 

 
 

14h | PAINEL 2 – PAPEL DAS FLORESTAS E DA BIOECONOMIA NA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE 
GEE 

 

Moderador: Marcelo Thomé da Silva de Almeida, presidente do 
Instituto Amazônia +21 | President of the Instituto Amazônia +21  

Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV; Empresário 
da construção civil, presidente do SINDUSCON/PVH em Porto Velho e 
acumula os cargos de presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Rondônia - FIERO e da Ação Pró-Amazônia; Presidente da 
Agência de Desenvolvimento de Porto Velho-ADPVH e do Conselho 
Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Atua há 25 

anos no setor da Construção Civil no desenvolvimento de projetos e execução de obras 
comerciais, institucionais, industriais, educacionais, hospitalares, imobiliárias e residenciais. 

President of Instituto Amazônia +21 and Industry Federation of the State of Rondônia - FIERO; 
Architect and urban planner with a degree from the Federal University of Rio de Janeiro; 
Postgraduate studies in Business Administration at FGV; He is a construction entrepreneur, 
President of SINDUSCON/PVH in Porto Velho, and holds the posts of President of the Industry 
Federation of the State of Rondônia - FIERO and of Ação Pró-Amazônia; President of the 
Development Agency of Porto Velho-ADPVH and of the Thematic Council on Environment and 
Sustainability at CNI. He has been working in the construction sector for 25 years, developing 
projects and carrying out works in the commercial, institutional, industrial, educational, 
hospital, real estate, and residential sectors. 

 



Mariana Lisboa, líder global de Relações Corporativas da Suzano S/A 
| Global Head of Corporate Relations at Suzano S/A 

Advogada, Presidente da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) e Head Global de Relações Corporativas da Suzano 
S/A. Formada em Direito, com larga experiência na área Ambiental e 
mais de 20 anos de atuação profissional, sendo mais da metade 
destes dedicados ao setor florestal. Hoje, representa 
Institucionalmente a Suzano na liderança de projetos envolvendo os 
setores público e privado, em todos os níveis: municipal, estadual, 
federal e internacional. Sob sua gestão, também está toda a área de 

Licenciamento Ambiental da Companhia, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo 
e referência global no uso sustentável de recursos naturais. Particularmente apaixonada por 
impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implantar uma agenda 
ESG estruturada e mensurável, capaz de mitigar os impactos do negócio para esta e as 
próximas gerações. 

Lawyer, President of Bahia Association of Forest Based Companies (ABAF) and Global Head of 
Corporate Relations at Suzano S/A. Graduated in Law, with extensive experience in the 
Environmental area and more than 20 years of professional experience, more than half of 
which are dedicated to the forestry sector. Today, she institutionally represents Suzano in the 
leadership of projects involving the public and private sectors, at all levels: municipal, state, 
federal and international. Under her management, she also manages the entire Environmental 
Licensing area of the Company, the largest producer of eucalyptus pulp in the world and a 
global reference in the sustainable use of natural resources. Particularly passionate about 
driving the growth of women in the corporate world and implementing a structured and 
measurable ESG agenda capable of mitigating the impacts of the business for this and future 
generations. 

André Guimarães, diretor executivo do Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) | Executive 
director of the Amazon Environmental Research Institute 
(IPAM) 

Agrônomo pela Universidade de Brasília (UnB), possui 
mestrado em Economia Agrícola pela Universidade Cornell, 
EUA. Iniciou sua carreira no Imazon (Instituto do Homem e 
do Meio Ambiente da Amazônia), onde atuou como 

pesquisador sênior e diretor executivo, e atualmente é o presidente do Conselho Deliberativo. 
Como Gerente de Projetos do Banco Mundial trabalhou no Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e como Executivo do Fundo Protótipo de Carbono 



(PCF). Entre 2000 e 2002 foi diretor da A2R Fundos Ambientais, uma empresa do mercado 
financeiro, onde desenvolveu o Fundo de Capital de Risco Clean Tech - CTF. Entre 2002 e 2003 
estruturou e dirigiu o Instituto BioAtlântica (IBio), uma ONG formada por parceria entre 
corporações brasileiras (entre elas a Petrobras, Aracruz, Furnas, Veracel, Dupont) e ONGs 
ambientais internacionais (CI e TnC). Recentemente (2009-2011) atuou como CEO da empresa 
Brasil Florestas, focada em conservação e restauração de florestas. Entre 2012 e 2015 
trabalhou na Conservação Internacional, inicialmente como Vice-presidente para o Brasil 
(2012-2014) e depois como Vice-presidente de Desenvolvimento da Divisão Américas (2014-
2015).  Atualmente é o Diretor Executivo do IPAM-Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia. André tem várias publicações, entre livros e artigos assinados em diversos veículos 
de mídia, e participa ativamente de vários fóruns e conferências nacionais e internacionais 
sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e temas correlatos. 

Graduated in agronomy from the University of Brasília (UnB), holds a master's degree in 
agricultural economics from Cornell University, USA. He started his career at Imazon (Instituto 
do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia), where he served as a senior researcher (1992-
1993) and Executive Director (1994-1995), and he is currently the chairman of the Deliberative 
Council. As a Project Manager at the World Bank (1997-2000), he worked on the Pilot Program 
for the Protection of Brazil's Tropical Forests (PPG7) and as an Executive of the Prototype 
Carbon Fund (PCF). Between 2000 and 2002 he was director of A2R Fundos Ambientais, a 
financial market company, where he developed the Clean Tech-CTF Venture Capital Fund. 
Between 2002 and 2003 he structured and directed the BioAtlântica Institute (IBio), an NGO 
formed by a partnership between Brazilian corporations (including Petrobras, Aracruz, Furnas, 
Veracel, Dupont) and international environmental NGOs (CI and TnC). Recently (2009-2011) he 
served as CEO of the company Brasil Florestas, focused on forest conservation and restoration. 
Between 2012 and 2015 he worked at Conservation International, initially as Vice President 
for Brazil (2012-2014) and later as Vice President of Development for the Americas Division 
(2014-2015). He is currently the Executive Director of IPAM-Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia. André has several publications, including books and articles signed in various media 
outlets, and actively participates in various national and international forums and conferences 
on the environment, sustainable development, and related topics. 



 

Embaixador Carlos Alfredo Lazary Teixeira, diretor Executivo da 
Secretaria Permanente da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA) | Executive Director of the Permanent Secretariat 
of the Amazon Cooperation Treaty Organization 

Advogado e diplomata brasileiro. Foi recentemente embaixador do 
Brasil no Equador (2015-2018) e no Peru (2011 - 2015). Durante sua 
carreira diplomática ocupou vários cargos em diferentes países. Foi 
Ministro Conselheiro, em Washington e Vice-Cônsul Geral em Miami 
(Estados Unidos). Foi também Chefe do Setor Político da Embaixada 

do Brasil, em Buenos Aires (Argentina) e Chefe do Consulado Geral em Ciudad del Este 
(Paraguai) e Atlanta, Geórgia (Estados Unidos). Durante sua carreira profissional também 
desempenhou diversas funções em missões no exterior, como representante substituto no 
Comitê Intergovernamental Coordenador da Bacia do Prata e membro da Delegação Brasileira 
nas Negociações da Hidrovia Paraguai - Paraná. Recebeu as condecorações da Ordem da Águia 
Asteca, do Mérito Militar, do Mérito Aeronáutico do Rio Branco e da Estrela do Acre.  

Carlos is a Brazilian lawyer and diplomat. He was most recently Brazilian Ambassador to 
Ecuador (2015-2018) and Peru (2011-2015). During his diplomatic career, he held various 
positions in different countries. He was Minister Counselor in Washington and Vice General 
Consul in Miami (United States). He was also Head of the Political Sector at the Embassy of 
Brazil in Buenos Aires (Argentina) and Head of the General Consulate in Ciudad del Este 
(Paraguay) and Atlanta, Georgia (United States). During his professional career he also 
performed several functions in missions abroad, as a substitute representative in the 
Intergovernmental Coordinating Committee of the La Plata Basin Countries and a member of 
the Brazilian Delegation in the Negotiations of the Paraguay-Paraná Waterway. He received 
the decorations of the Order of the Aztec Eagle, the Military Merit, the Aeronautical Merit of 
Rio Branco and the Estrela do Acre.  

 

Bruno Caldas Aranha, diretor de Crédito Produtivo e 
Socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) | Director of Productive and 
Social and Environmental Credit at the National Bank for 
Economic and Social Development (BNDES) 

É formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), com MBA executivo em Administração 

pela COPPEAD e L.L.M na Northwester University. É funcionário de carreira do BNDES com 
ampla experiência nas atividades do Banco, principalmente em Private Equity, Growth Equity, 



 

Marketing, Comunicação e Gestão de Estratégia. Representou o BNDES junto ao Conselho de 
Administração de empresas de destaque e ocupou diversas posições de destaque no Banco, 
como Gerente de Governança, responsável pelo desenvolvimento de práticas de governança 
corporativa e socioambiental junto a empresas investidas do BNDES, Chefe de Departamento 
de gestão de participações em companhias fechadas emergentes, Gerente Jurídico em 
mercado de capitais e Assessor da Diretoria. Atuou como Chefe de Gabinete da Presidência 
do BNDES entre 2019 e 2021. Antes disso, trabalhou como Diretor de Programa no Ministério 
da Economia, na Secretaria Executiva de Desestatização, Desinvestimento e Mercado – 
SEDDM, responsável pela gestão, privatização e desinvestimento de participações acionárias 
da União.  

Director of the Productive and Socioenvironmental Credit Division, Bruno Caldas Aranha holds 
a degree in Law from UERJ, an Executive MBA in Business Administration from COPPEAD and 
L.L.M from Northwester University. He is a career employee at BNDES with extensive 
experience in the Bank's activities, mainly in Private Equity, Growth Equity, Marketing, 
Communication and Strategy Management. Represented the BNDES on the Board of Directors 
of prominent companies and held several prominent positions at the Bank, such as Governance 
Manager, responsible for the development of corporate and socio-environmental governance 
practices with companies invested in by BNDES, Head of the Equity Management Department 
in emerging private companies, Legal Manager in capital markets and Advisor to the Board of 
Directors. He served as Chief of Staff of the Presidency of BNDES between 2019 and 2021. 
Before that, he worked as Program Director at the Ministry of Economy, at the Executive 
Secretariat for Privatization, Divestment and Market – SEDDM, responsible for the 
management, privatization and divestment of equity interests held by the Federal 
Government. 

 

15h | SESSÃO ESPECIAL: INSTITUTO AMAZÔNIA+21 

Marcelo Thomé da Silva de Almeida, presidente do Instituto 
Amazônia +21 | President of the Instituto Amazônia +21  

 

 

 

 



 

15h20 | PAINEL 3 – MERCADO DE CARBONO  

 

Moderador: Paulo Camillo Penna, presidente da Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP) | presidente at the Brazilian 
Association of Portland Cement (ABCP) 

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-MG, possui 
vivência de mais de 30 anos em altos cargos executivos no setor 
público, empresas e entidades nacionais representativas de 
diversos segmentos, tais como: presidente da Fundação TV Minas – 
Cultural e Educativa de Minas Gerais, diretor da Associação 
Brasileira de Supermercados (ABRAS), diretor Executivo da 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta 

Reciclabilidade (ABRALATAS), diretor e, posteriormente, vice-presidente do Sindicato 
Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (SINFERBASE), presidente do 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e vice-Presidente do Grupo AES Brasil. Integrante 
de conselhos e fóruns empresariais no País e no exterior como membro titular do Conselho 
de Infraestrutura (COINFRA) e do Conselho de Assuntos Legislativos (COAL) da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), membro convidado do World Economic Forum (WEF), membro 
titular do Departamento da Indústria da Construção da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (DECONCIC), entre outros. Eleito diretor da FIESP para o triênio 2018 - 2020. 

Graduated in Legal and Social Sciences from PUC-MG, he has more than 30 years of experience 
in senior executive positions in the public sector, companies and national entities representing 
various segments, such as: president of Fundação TV Minas – Cultural and Educational of 
Minas Gerais , director of the Brazilian Association of Supermarkets (ABRAS), Executive 
Director of the Brazilian Association of High Recyclability Can Manufacturers (ABRALATAS), 
director and, later, vice-president of the National Union of the Iron and Base Metals Extraction 
Industry (SINFERBASE) , president of the Brazilian Mining Institute (IBRAM) and vice-president 
of the AES Brasil Group. Member of business councils and forums in the country and abroad as 
a full member of the Infrastructure Council (COINFRA) and of the Legislative Affairs Council 
(COAL) of the National Confederation of Industry (CNI), invited member of the World Economic 
Forum (WEF), member head of the Construction Industry Department of the Federation of 
Industries of the State of São Paulo (DECONCIC), among others. Elected director of FIESP for 
the triennium 2018 - 2020. 

  



 

Polona Gregorin, vice-chefe da Unidade de Coordenação de 
Políticas ETS e Mercados Internacionais de Carbono na Direção-
Geral de Ação Climática da Comissão Europeia | Deputy head of the 
ETS Policy Coordination Unit and International Carbon Markets at 
the Directorate-General for Climate Action of the European 
Commission 
 
Anteriormente, trabalhou na implementação do Sistema de 
Comércio de Emissões da UE, nomeadamente a atribuição gratuita 
à indústria. Está envolvida no trabalho da Comissão Europeia sobre 

comércio de emissões desde 2008. Em particular, esteve envolvida no desenvolvimento e 
processo legislativo da Reserva de Estabilidade do Mercado e na preparação da revisão do ETS 
para a fase 4 (2021-2030). Desde 2019, seu trabalho se concentra na revisão do ETS para 
cumprir as metas acordadas na Lei Climática Europeia, incluindo um novo ETS para edifícios e 
transporte rodoviário. Na Comissão Europeia trabalhou no Secretariado-Geral e na Direção-
geral dos Assuntos Económicos e Financeiros. Ela é economista de formação. 

 
Deputy Head of the ETS Policy Coordination and International Carbon Markets Unit in the 
European Commission's Directorate-General for Climate Action. She previously worked on the 
implementation of the EU Emissions Trading Scheme, namely in the free allocation to industry. 
Since 2008, she has been involved in the European Commission's work on emissions trading. In 
particular, she was involved in the development and legislative process of the Market Stability 
Reserve and in the preparation of the ETS Review for Phase 4 (2021-2030). Since 2019, her 
work has focused on revising the ETS to meet the agreed targets set in the European Climate 
Law, including a new ETS for buildings and road transport. At the European Commission, she 
worked in the Secretariat General and the Directorate General for Economic and Financial 
Affairs. She is an economist by training. 
 
 

David Colín, diretor de Operações da Bolsa Mexicana de Valores | 
Director of Operations at the Mexican Stock Exchange 
 
Lidera e participa de projetos sobre mecanismos de mudanças 
climáticas e precificação de carbono para o México, América Latina 
e Caribe. David tem experiência em projetar e assessorar empresas 
e governos sobre a importância e a participação multissetorial para 
atingir as metas climáticas estabelecidas em diferentes níveis. Por 
formação, é Engenheiro de Energias Renováveis e possui estudos 

em questões de sustentabilidade, políticas públicas para mudanças climáticas e economia 
ambiental. Martin Whalley, diretor de comércio e investimento do Governo. 



 

Chief Operating Officer at MEXICO2, a Mexican Stock Exchange Group company, where he 
leads and participates in projects on climate change mechanisms and carbon pricing for 
Mexico, Latin America and the Caribbean. David has experience conceptualizing and advising 
companies and governments on the importance of cross-sector participation to achieve 
climate targets set at different levels. He is a Renewable Energy Engineer by training and has 
worked on sustainability, climate change, and environmental economics issues. Martin 
Whalley, Director for Trade and Investment of the Government. 

 

Juliana Falcão, gerente de Clima e Energia da Gerência Executiva de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI | Climate and Energy 
manager of the Environment and Sustainability Executive Management 
at CNI 

 

Economista, com especialização em Relações Internacionais (Unb) e 
mestrado em Desenvolvimento Sustentável (University of Glasgow), 
com mais de 20 anos de experiência nas áreas de meio ambiente e 
energia. Trabalhou por 8 anos na Embaixada Britânica, inicialmente 
como Gerente de Projetos e depois Conselheira em Energia, tendo 

coordenado o Diálogo de Alto Nível Brasil – Reino Unido. Atuou na ONU, em projetos de 
cooperação técnica internacional, na área ambiental, incluindo a implementação do Protocolo 
de Montreal. Atualmente, é Gerente de Clima e Energia na Confederação Nacional da 
Indústria, onde é responsável pela agenda de baixo carbono, coordena a Rede Indústria da 
CNI e representa a instituição nos mais diferentes Fóruns sobre o tema. 

Economist specialized in International Relations (UNB) and holder of a Masters in Sustainable 
Development (University of Glasgow), with over 20 years of experience in the fields of 
environment and energy. She worked for 8 years at the British Embassy, first as a Project 
Manager and then as an Energy Consultant, after coordinating the Brazil-UK High-Level 
Strategic Dialogue. She worked at the UN in international technical cooperation projects in the 
environmental area, including the implementation of the Montreal Protocol. She is currently 
Climate and Energy Manager at the Brazilian National Confederation of Industry, responsible 
for the Low Carbon Agenda, coordinating the CNI Industry Network and representing the 
institution in a wide variety of forums on the subject. 

  



 

16h30 | PAINEL 4 – ECONOMIA CIRCULAR  

 
Moderador: Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da CNI | Executive Manager of 
Environment and Sustainability at CNI 
 

 
 
 
 
 

 
Douwe Jan Joustra, diretor administrativo da Implement Circular 
Economy Amsterdam (ICE) | Managing Director of Implement 
Circular Economy Amsterdam 
 
Trabalha com inspiração, implementação e inovação em 
negócios circulares e desenvolvimento de políticas. Joustra 
identifica tópicos de tendências em economia circular e 
sustentabilidade e os traduz para empresas e governos.  

Atualmente é /diretor da Implement Circular Economy (ICE-Amsterdam). Joustra é enviado 
especial do Holland Circular Hotspot. Sua experiência inclui três anos como Diretor Global de 
Transformação Circular da C&A-Foundation. Ele ocupa vários cargos como conselheiro. Ele 
também é co-iniciador/diretor do Dutch Ecomimicry Institute. 
 
Joustra works on inspiration, implementation and innovation on circular business- and policy 
development. Joustra identifies trending topics in circular economy and sustainability and 
translates these to businesses and governments. Currently he is /director of Implement Circular 
Economy (ICE-Amsterdam). Joustra is special envoy of the Holland Circular Hotspot. His 
experience includes three years as Global Head Circular Transformation for C&A-Foundation. 
He holds several positions as boardmember. He is also co-initiator/director of the Dutch 
Ecomimicry Institute. 

 
 



 

Catherine Chevauché, presidente do Comitê Técnico 323 da 

ISO sobre Economia Circular e diretora de Estratégia e 

Inovação da Veolia | Chair of the ISO 323 Technical 

Committee about Circular Economy and Director of Strategy 

and Innovation at Veolia 

 

Preside o comitê técnico internacional sobre economia 

circular (ISO TC 323). Este comitê reúne especialistas de 90 

países. Produzirá a futura norma ISO sobre economia circular 

e apoiará sua implementação prática nas organizações. 

Catherine trabalhou para uma empresa de gestão de água e 

resíduos. Ela desenvolveu ferramentas para avaliar o desempenho ambiental e econômico das 

atividades da indústria. Mais recentemente, ela contribuiu para a implementação de um plano 

de redução das emissões de gases de efeito estufa da empresa como parte do objetivo da 

trajetória 1,5. Ela agora faz parte do Departamento de Estratégia e Inovação da VEOLIA e está 

supervisionando um projeto de pesquisa sobre a transição de modelos de negócios lineares 

para a economia circular para atividades de gestão de recursos hídricos, resíduos e energia. 

 

Chairs the international technical committee on circular economy (ISO TC323). This committee 

brings together many experts from 90 countries. It produces future ISO standards that will 

define circular economy and will support its practical implementation in organisations. 

Catherine worked for a water and waste management company. She developed tools to assess 

environmental and economic performance for industry activities. More recently, she 

contributed to the implementation of a plan to reduce the company's greenhouse gas 

emissions as part of the 1.5 trajectory objective. She is now part of VEOLIA's Strategy and 

Innovation Department and is supervising a research project on the transition of linear 

business models towards circular economy for water, waste and energy resource management 

activities. 

 
 
Carlos Eduardo Vieira da Silva, diretor de Matérias-Primas e Florestas 
da Gerdau  | Director of Forestry and Metals, Gerdau  
 

Atua na Gerdau há 22 anos. Desde setembro de 2020, está à frente da 

diretoria de Matéria-Prima e Florestal da Gerdau.  Desde 2020 é 

conselheiro da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) e entre 2015 e 

2018, foi conselheiro da Associação Mineira de Silvicultura, adquirindo 

grande conhecimento do setor no mercado regional e nacional. 



 

Carlos Eduardo é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e tem especialização em Inovação Disruptiva pela Harvard Business School e 

em MBA em Administração de Empresas, pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa e em 

Finanças pelo IBMEC. 

 

 

Marco Rangel, presidente da FPT Industrial, marca do IVECO 
GROUP | President of FPT Motores Industriais - IVECO GROUP 

Marco Aurélio Rangel é presidente da FPT Industrial para a 
América do Sul desde 2015 e responsável pelo 
posicionamento da marca como fornecedora de múltiplas 
soluções em powertrain na região, com Rede de 
Distribuidores em constante crescimento. Liderou a 

implementação dos motores MAR-I/Tier 3, o desenvolvimento das linhas de geradores de 
energia, motores remanufaturados (Original Reman), além dos motores Euro 6, com foco no 
cliente, refletindo no fornecimento à novos parceiros como a Volkswagen Caminhões e 
Ônibus. Como resultado, a FPT Industrial encerrou 2021 com recorde de produção na América 
do Sul. É formado em Engenharia Mecânica pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), com 
pós-graduação em Marketing pela ESPM e especialização em Comércio Exterior. Possui 
mestrado - MBA Internacional pela Kelley School of Business - Indiana University - USA. Seus 
mais de 30 anos de experiência no segmento foram vivenciados na Cummins Inc., onde 
desenvolveu mercados de motores na América do Sul, nos segmentos agrícola e de 
construção, trabalhando com marcas como CNH, Dynapac, Komatsu, Hyundai, Volvo e Terex. 

 

17h40 | PAINEL 5 – CLIMA E COMÉRCIO INTERNACIONAL (CBAM)  

 

Moderador: Renato da Fonseca, superintendente de 
Desenvolvimento Industrial da CNI | Superintendent of Industrial 
Development at CNI 

PhD em economia pela University of California at Berkeley e 
superintendente de Desenvolvimento Industrial da 
Confederação Nacional da Indústria. Responsável pelas análises 
e elaboração de estudos e propostas de políticas públicas nas 
áreas de política industrial e de comércio exterior. Coordena a 
agenda estratégica da CNI, representada pelo Mapa Estratégico 



 

da Indústria e publicações derivadas. Trabalha na CNI desde 1997 e foi anteriormente 
superintendente de economia, quando respondeu pelas análises e propostas de políticas 
econômicas e pela elaboração dos Indicadores Econômicos CNI.  Tem diversos estudos nas 
áreas de comércio exterior, produtividade e competitividade da Indústria brasileira. Foi 
professor de economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e no mestrado 
em economia empresarial da Universidade Candido Mendes." 

PhD in economics from the University of California at Berkeley and Superintendent of Industrial 
Development at the National Confederation of Industry. Responsible for the analysis and 
elaboration of studies and proposals for public policies in the areas of industrial policy and 
foreign trade. Coordinates CNI's strategic agenda, represented by the Strategic Industry Map 
and derived publications. 

 

Rodrigo Pupo, sócio de MPA Trade Law | Partner at MPA Trade 
Law 
 
Advogado na área de comércio internacional. Bacharel em Direito e 
Mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo 
(USP). Mestre em Direito do Comércio Internacional 
pela Georgetown University. Integra lista indicativa do Brasil de 
painelistas perante a Organização Mundial do Comércio (OMC). 
  
Lawyer in the field of international trade. Bachelor of Laws and 
Master of International Law from the University of São Paulo (USP). 

Master in International Trade Law from Georgetown University. It is part of Brazil's indicative 
list of panelists before the World Trade Organization (WTO). 
 

 
Gabriella Dorlhiac, diretora executiva da International Chamber of 
Commerce Brasil (ICC) | Executive Director of the International 
Chamber of Commerce Brazil (ICC) 
 
Gabriella Dorlhiac é Diretora Executiva da ICC Brasil. Ela começou na 
ICC em 2017 como Consultora Sênior de Políticas e tornou-se Chefe 
de Políticas no ano seguinte. Anteriormente, Gabriella foi Diretora 
Executiva do Instituto de Relações Internacionais e Comércio 
Exterior (IRICE) em São Paulo. Ela morou em Washington por 8 anos, 
onde trabalhou como diretora sênior do Albright Stonebridge Group. 
Antes disso, Gabriella foi repórter do jornal O Estado de São Paulo, 



 

escrevendo sobre assuntos internacionais. Gabriella é bacharel em Comunicação pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Estudos de Segurança pela 
Georgetown University. 
 
Gabriella Dorlhiac is Executive Director of ICC Brazil. She started at ICC in 2017 as a Senior 
Policy Adviser and became Head of Policy the following year. Previously, Gabriella was 
Executive Director of the Institute of International Relations and Foreign Trade (IRICE) in São 
Paulo. She lived in Washington for 8 years, where she worked as a Senior Director of the 
Albright Stonebridge Group. Prior to that, Gabriella was a reporter for the newspaper O Estado 
de São Paulo, writing on international affairs. Gabriella holds a BA in Communication from the 
Pontifical Catholic University of São Paulo and a Master's in Security Studies from Georgetown 
University. 
 

Jeffrey Weiss, sócio e co-líder, Política de Comércio Internacional 
e Negociações da Steptoe | Partner and Co-lead, international 
trade policy & negotiations of Steptoe 
 
Jeff Weiss spent more than 15 years in senior legal, policy, 
diplomatic, negotiation, and political roles in the US government 
across three administrations – including at the White House, Office 
of the US Trade Representative (USTR), and the Office of the 
Secretary of Commerce – and now co-chairs Steptoe’s 
internationally recognized International Trade Policy practice and 
leads the firm's Supply Chain team. Jeff works with companies, 

trade associations, and coalitions to craft and implement advocacy plans to strengthen, build, 
or rebuild US supply chains. He also counsels companies looking to establish new, or shift 
existing, supply chains. His trade advocacy efforts have involved the full panoply of legal and 
policy tools, including: border measures, tax credits, changes to procurement policy, climate 
measures, patent protection, standards, and creation of new structures within government. 
Jeff received his B.A. from Duke University, his M.P.P. from the Harvard Kennedy School of 
Government, and his J.D. from Harvard Law School. 

  

  



 

 

 

9h40 | SESSÃO ESPECIAL: PRIORIDADES DOS EUA PARA A DIPLOMACIA CLIMÁTICA  

 

David Bargueño, assistente Especial de Clima do Departamento 
de Estado Americano e Oficial de Clima da Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil | Special Assistant for Climate at the 
U.S. Department of State and Climate Officer at the U.S. 
Embassy in Brazil 

É Oficial do Serviço de Relações Exteriores dos EUA, atualmente 
atuando como Oficial de Clima na Embaixada dos EUA em 
Brasília. Suas viagens anteriores ao exterior incluem 
Afeganistão, África do Sul, Paquistão e Brasil. Em Washington 

DC, serviu como Assistente Especial do Enviado Presidencial Especial dos EUA John F. Kerry e 
como Oficial de Relações Exteriores no Gabinete de Segurança Alimentar Global do Secretário 
de Estado. Em 2012, ingressou pela primeira vez no Departamento de Estado dos EUA como 
Presidential Management Fellow. Ele obteve seu diploma de bacharel com honras pela 
Universidade de Princeton e seu mestrado pela Universidade de Yale. Espanhol foi sua 
primeira língua, e ele também estudou português, francês, zulu e urdu. 
 

U.S. Foreign Service Officer, currently serving as Climate Officer at U.S. Embassy Brasília.  His 
previous overseas tours include Afghanistan, South Africa, Pakistan, and Brazil.  In Washington 
DC, he served Special Assistant for the U.S. Special Presidential Envoy John F. Kerry and as a 
foreign affairs officer in the Secretary of State’s Office of Global Food Security.  In 2012, he first 
joined the U.S. Department State as a Presidential Management Fellow.  He earned his 
Bachelor's degree with high honors from Princeton University and his Master's from Yale 
University.  Spanish was his first language, and he has also studied Portuguese, French, Zulu, 
and Urdu. 
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10h10 | PAINEL 1 – AS EXPECTATIVAS DO SETOR PRIVADO PARA A COP-27 

 
Moderador: Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade da CNI | Executive Manager of 

Environment and Sustainability at CNI 

 
 
 
 
 
 

 

Cássia Carvalho, diretora executiva da U.S. Chamber of 
Commerce | Executive Director of the U.S. Chamber of 
Commerce 

Administra o Conselho Empresarial Brasil-EUA em seu trabalho 
de política e diplomacia comercial e, gerencia as iniciativas da 
International Policy Coalition for Sustainable Development. 
Especialista em desenvolvimento internacional com mais de 20 
anos de experiência em políticas públicas, relações 
internacionais e desenvolvimento do setor privado nas 

economias emergentes e em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia.  Assessora os 
governos do Brasil, Estados Unidos e outros, bem como corporações multinacionais, agências 
multilaterais, instituições financeiras internacionais e associações do setor. 

Cassia M. Carvalho, executive director, manages the Brazil-US Business Council in its policy 
work and commercial diplomacy. Carvalho also manages the initiatives of the International 
Policy Coalition for Sustainable Development.  Carvalho is an international development expert 
with more than 20 years of experience in public policy, international relations, and private-
sector development in the emerging and developing economies of Latin America, Africa, and 
Asia. She advises the governments of Brazil, the United States, and others, as well as 
multinational corporations, multilateral agencies, international financial institutions, and 
industry associations. 



 

Cláudio Terrés, presidente do Departamento de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável da Unión Industrial Argentina | 
President of the Department of Environment and Sustainable 
Development of the Argentine Industrial Union 

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) e graduado pelo Programa de 
Alta Direção da Universidade de San Andrés – Centro de 

Educação Empresarial. Desde 2016 é Presidente da Associação dos Fabricantes de Celulose e 
Papel - AFCP da República Argentina, onde anteriormente ocupou a 1ª Vice-Presidência da 
instituição por doze anos. Atualmente é Gerente de Relações Públicas da Ledesma SAAI onde 
desenvolve toda a sua carreira profissional desde 1980. Desde 2005, tem se interessado 
ativamente por questões ambientais como membro do Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável (Ceads), o capítulo argentino do Conselho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). Desde 2007 ocupa o cargo de Presidente do 
Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da União Industrial 
Argentina (UIA). Atualmente é Membro do Conselho de Administração da União Industrial 
Argentina (UIA) em nome da AFCP, e recentemente foi nomeado representante da Indústria 
no Conselho Consultivo Externo do Gabinete Nacional de Mudanças Climáticas (GNCC). Ele 
também é o 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto Argentino de 
Normalização e Certificação (IRAM), e membro fundador do Sistema Argentino de Certificação 
Florestal (Cerfoar) PEFC Argentina, entre outras representações sindicais. 

 

Tamer Mansour, secretário-geral e CEO da Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira | Secretary general and CEO of 
the Arab Brazilian Chamber of Commerce 

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal do Cairo e, em seguida, especializou-se em 
Comércio Exterior pela Universidade de Marselha, na 
França. Reside no Brasil há 20 anos. Desempenhou 

funções executivas na Lorea’l Paris, AlIslaminos Emirados Árabes Unidose, no Brasil, na 
Fambras Halale JBS. Atualmente exerce o cargo de Secretário-Geral e CEO na Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira onde atua desde o ano de 2011. 

Graduated in Veterinary Medicine at the Federal University of Cairo and then specialized in 
Foreign Trade at the University of Marseille, France. He has lived in Brazil for 20 years. He held 
executive positions at Lorea’l Paris, AlIslaminos United Arab Emirates and, in Brazil, at Fambras 



 

Halale JBS. He currently holds the position of Secretary General and CEO at the Arab Brazilian 
Chamber of Commerce where he has been working since 2011. 

 
11h10 | PAINEL 2 – CLIMA: PERSPECTIVAS, CENÁRIO E A NDC BRASILEIRA  

 
Moderadora: Janaina Donas, presidente-executiva da 
Associação Brasileira de Alumínio (ABAL) |Executive 
President, Brazilian Aluminum Association (ABAL)  

Executiva de Assuntos Corporativos com experiência em 
relações governamentais, comunicação, sustentabilidade, 
relações comunitárias e desenvolvimento de novos 
negócios. Janaina é formada em Relações Internacionais e 
possui pós-graduação em Gestão de Negócios. Antes de 
assumir a presidência-executiva da Associação Brasileira do 

Alumínio (ABAL), foi diretora de Relações Externas e Novos Negócios para América Latina da 
Newmont Corporation, no Peru e no Estados Unidos, responsável pelo desenvolvimento de 
novos negócios em mercados emergentes como Brasil, Chile, Argentina, Peru e Colômbia. 
Também atuou como diretora de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa, 3M do 
Brasil e como sócia da Patri Consultoria em Relações Governamentais e Políticas Públicas. 

Corporate Affairs Executive with experience in government relations, communication, 
sustainability, community relations and new business development. Janaina has a degree in 
International Relations and a postgraduate degree in Business Management. Before assuming 
the executive presidency of the Brazilian Aluminum Association (ABAL), she was director of 
External Relations and New Business for Latin America at Newmont Corporation, in Peru and 
the United States, responsible for the development of new businesses in emerging markets 
such as Brazil, Chile, Argentina, Peru and Colombia. She also served as Director of Government 
Relations and Communications at Alcoa, 3M do Brasil and as a partner at Patri Consultoria in 
Government Relations and Public Policies 

 

 



 

William Wills, sócio-diretor da EOS Consultoria | partner at EOS 
Consultoria 

Engenheiro, com mestrado e doutorado no PPE/COPPE/UFRJ. É 
sócio-diretor da Eos Consultoria onde desde 2013 vem 
desenvolvendo estratégias de descarbonização de grandes 
empresas e associações setoriais. Consultor internacional em 
instituições como a UNDP, UNEP, CEPAL, e Banco Mundial. Foi 
coordenador executivo do componente de modelagem da 
precificação de carbono do projeto PMR Brasil. É um dos 

autores brasileiros na publicação anual “Emissions Gap Report” da UNEP, e é revisor do WG3 
do IPCC. 

Engineer, with master's and doctorate at PPE/COPPE/UFRJ. He is managing partner of EOS 
Consultoria where since 2013 he has been developing decarbonization strategies for large 
companies and sector associations. International consultant in institutions such as UNDP, 
UNEP, ECLAC, and the World Bank. He was executive coordinator of the carbon pricing 
modeling component of the PMR Brasil project. He is one of the Brazilian authors in the annual 
publication “Emissions Gap Report” by UNEP, and is a reviewer of the IPCC WG3. 

 

Paulo Artaxo, membro do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) | Member of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

É professor do Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo (USP), membro do IPCC, e desenvolveu sua carreira 
trabalhando com meio ambiente amazônico e mudanças 
climáticas globais. É membro da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), da World Academy of Sciences (TWAS) e é 
vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São 

Paulo (ACIESP). É também vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC). Recebeu vários prêmios como o prêmio Almirante Álvaro Alberto em 2016, e em 2021 
recebeu o prêmio CONFAP de Ciência e Tecnologia. Foi incluído na lista da Clarivate Analytics 
como pertencente aos top 1% dos pesquisadores mais citados no mundo em 2014, 2015, 
2018, 2019 e 2020. 

Paulo Artaxo is a teacher at the Institute of Physics at USP, a member of the IPCC, and has 
developed his career working with the Amazon environment and global climate change. He is 
a member of the Brazilian Academy of Sciences (ABC), of the World Academy of Sciences 



 

(TWAS) and is vice president of the Academy of Sciences of the State of São Paulo (ACIESP). He 
is also vice president of Brazilian Society for the Advancement of Science (SBPC). He received 
several awards such as the Almirante Álvaro Alberto award in 2016, and, in 2021, he received 
the CONFAP award for Science and Technology. He was included in the Clarivate Analytics list 
as belonging to the top 1% of the most cited researchers in the world in 2014, 2015, 2018, 2019 
and 2020. 

Mercedes Bustamante, membro do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) | Member of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

É professora titular da Universidade de Brasília. Autora e 
coordenadora em relatórios do IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), trabalhou em diversas iniciativas globais sobre 
mudanças climáticas, é membro de diversos comitês e academias de 
ciências -dentre elas a Academia Brasileira da Ciências, a World 
Academy of Sciences, e a US National Academy of Sciences -e é 
Comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico. 

Mrs. Bustamante is a teacher at the University of Brasília. Author and coordinator of IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) reports, she has worked on several global 
initiatives on climate change, is a member of several committees and science academies -
among them the Brazilian Academy of Sciences, the World Academy of Sciences, and the US 
National Academy of Sciences -and is a Commander of the National Order of Scientific Merit. 

 

12h10 | PAINEL 3 – ESTRATÉGIA DE NEUTRALIDADE CLIMÁTICA  

Moderador: Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) | 
President of the Federation of Industries of the State of Mato Grosso 
(FIEMT) 

Graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Gestão Empresarial 
e em Fusões e Aquisições de Empresas, além de ter especialização 
em Geotecnia. É sócio proprietário da empresa de mineração 
Britaguia, associada ao Sindicato das Indústrias de Extração do 
Calcário do Estado de Mato Grosso (Sinecal). Atua há mais de 20 anos 

como empresário nos setores de mineração e de transportes, com vasta experiência em 
Gerência Industrial, Geral e Diretoria de Operações. Foi secretário de Estado do Governo de 



 

Mato Grosso por três anos (2015 a 2017) nas pastas de Gabinete de Assuntos Estratégicos, de 
Planejamento e de Fazenda. No Sistema S, foi diretor regional do Instituto Euvaldo Lodi 
(IELMT), conselheiro do Serviço Social da Indústria (Sesi-MT) e, desde 2014, é conselheiro do 
Serviço Nacional da Indústria (Senai-MT), na função de representante das atividades 
industriais. É membro da Diretoria da FIEMT desde 2006, já foi presidente do Conselho 
Tributário e vice-presidente da instituição. Desde novembro de 2018 é Presidente do Conselho 
Regional do SESI e SENAI de Mato Grosso. 

 

Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aço Planos, 
América do Sul | CEO of ArcelorMittal Aço Planos, South America 

Graduou-se em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal 

Fluminense, em 1986. Ele também participou de muitas 

capacitações gerenciais, tais como o STC Executivo na Kellog School 

of Management, EUA e o PGA em parceria com a Fundação Dom 

Cabral e o Insead da França. Começou sua carreira na ArcelorMittal 

Tubarão (ex-CST) em 1987 como Engenheiro Trainee. Três anos 

depois foi promovido a Gerente de Área do Alto Forno. Em 2001 

assumiu a Gerência de Planejamento e Programação da Produção, em 2008 a Gerência Geral 

de Produção de Gusa e Energia e em 2010 a Gerência Geral de Produção de Aço, Placas, 

Bobinas e Acabamento de Produtos. No final de 2011 ele deixou a empresa para se tornar CEO 

da TKSCSA - ThyssenKrupp Steel Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro, onde 

trabalhou até meados de 2014, quando retornou ao grupo ArcelorMittal para assumir a Vice-

Presidência de Operações da ArcelorMittal Tubarão - Aços Planos América do Sul. Em 2019 

Jorge Luiz foi para os Estados Unidos, onde atuou como CEO da AM/NS Calvert, uma joint 

venture entre ArcelorMittal e Nippon Steel, no Alabama. Em 2021 ele retornou ao Brasil para 

assumir o cargo de CEO da ArcelorMittal Tubarão - Aços Planos América do Sul. 

He graduated in Metallurgical Engineering from Universidade Federal Fluminense in 1986. He 

also participated in many managerial trainings, such as the Executive STC at Kellog School of 

Management, USA and the PGA in partnership with Fundação Dom Cabral and Insead in 

France. He started his career at ArcelorMittal Tubarão (former CST) in 1987 as a Trainee 

Engineer. Three years later he was promoted to Blast Furnace Area Manager. In 2001, he took 

over the Production Planning and Scheduling Management, in 2008, the General Management 

of Pig Iron and Energy Production and in 2010, the General Management of Steel, Slabs, Coils 

and Product Finishing Production. At the end of 2011 he left the company to become CEO of 

TKSCSA - ThyssenKrupp Steel Companhia Siderúrgica do Atlântico, in Rio de Janeiro, where he 

worked until mid-2014, when he returned to the ArcelorMittal group to assume the Vice-



 

Presidency of Operations at ArcelorMittal Tubarão. - Flat Steel South America. In 2019 Jorge 

Luiz went to the United States, where he served as CEO of AM/NS Calvert, a joint venture 

between ArcelorMittal and Nippon Steel, in Alabama. In 2021 he returned to Brazil to assume 

the position of CEO of ArcelorMittal Tubarão - Aços Planos América do Sul. 

 

Marco Dorna, presidente da Tetra Pak Brasil | President at Tetra Pak 
Brasil 

O executivo ingressou na empresa em 2004 como trainee e, já em 
2005, foi promovido a gerente de vendas para a região Sul. Em 2007 
assumiu a posição de gerente de contas internacionais e em 2013 foi 
nomeado diretor de vendas na África do Sul. Em 2015 assumiu a 
diretoria de vendas para o Oriente Médio baseado na Arábia Saudita, 
retornando ao Brasil em 2017 como diretor de vendas local. Entre 
2020 e 2021, ocupou a presidência da companhia para a América 

Central e Caribe, até assumir a liderança da operação brasileira em 2022. Dorna é formado 
em Economia pela Unesp com MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
The executive joined the company in 2004 as a trainee and, in 2005, was promoted to sales 
manager for the South region. In 2007 he assumed the position of international account 
manager and in 2013 he was appointed sales director in South Africa. In 2015, he took over 
the sales director for the Middle East based in Saudi Arabia, returning to Brazil in 2017 as 
director of local sales. Between 2020 and 2021, he held the company's presidency for Central 
America and the Caribbean, until taking over the leadership of the Brazilian operation in 2022. 
Dorna holds a degree in Economics from Unesp with an MBA in Administration from Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

  

João Lampreia, diretor associado da Carbon Trust | Associate 
director of the Carbon Trust 

Tem mais de 14 anos de experiência em consultoria de 
sustentabilidade. Liderando a empresa no Brasil há 6 anos, apoiou 
diversas agências governamentais a implementarem estratégias 
de descarbonização com recursos de governos estrangeiros; 
incluindo: a liderança de um programa de assistência técnica para 
eficiência energética na indústria de São Paulo; a medição da 
pegada de carbono financiada pelo BNDES, o Banco do Brasil e o 
BDMG; o redesenho do crédito para eficiência energética do 



 

BNDES; avaliações dos mercados de infraestrutura sustentável; e a formulação do primeiro 
selo de pegada de carbono de produtos do Brasil. Em paralelo, João apoiou diversas empresas 
a medirem suas emissões de gases de efeito estufa, traçarem metas de redução alinhadas com 
as boas práticas internacionais, e executarem planos de descarbonização, incluindo Braskem; 
Danone; Natura; JBS; Vivo; e o Itaú. João é formado pela UFRJ e é mestre em ciências 
ambientais pelas universidades de Aalborg, Aveiro e Universidade Autônoma de Barcelona.  

He has over 14 years of experience in sustainability consulting. Leading the company in Brazil 
for 6 years, he supported several government agencies to implement decarbonization 
strategies with resources from foreign governments; including: leading a technical assistance 
program for energy efficiency in São Paulo's industry; carbon footprint measurement financed 
by BNDES, Banco do Brasil and BDMG; the redesign of BNDES energy efficiency credit; 
assessments of sustainable infrastructure markets; and the formulation of Brazil's first product 
carbon footprint seal. At the same time, João supported several companies to measure their 
greenhouse gas emissions, set reduction targets in line with good international practices, and 
implement decarbonization plans, including Braskem; Yogurt; nature; JBS; Alive; and Itaú. João 
graduated from UFRJ and holds a master's degree in environmental sciences from the 
universities of Aalborg, Aveiro and the Autonomous University of Barcelona. 

 

14h | PAINEL 4 – ESG: OPORTUNIDADES E DESAFIOS À AGENDA DA INDÚSTRIA  

Moderador: Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da CNI, diretor 
superintendente do Sesi/DN e diretor geral do Senai/DN | Director of Education and 
Technology at CNI, superintendent director at Sesi/DN and general director at Senai/DN 

Luis Carlos Queiroz, CEO da B&Q Energia | CEO at B&Q Energy 
 

Cynthia Wolgien, diretora de Sustentabilidade e Comunicação da 
WestRock Brasil | Communications and sustainability director, 
WestRock Brasil 
 
Médica veterinária de formação, e iniciou sua carreira corporativa na 

Mars, onde por 17 anos desempenhou funções relacionadas a 

Relações Externas e Marketing. Fez MBA em Marketing pela FGV e 

foi líder de projetos de desenvolvimento de mercado, de 

posicionamento e reputação da marca o que a levou até a WestRock, 

uma das empresas líderes no Brasil e no Mundo de papel e 

Embalagens. Na WestRock há 10 anos, Cynthia é diretora das áreas 



 

de Sustentabilidade, Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social Corporativa. Movida 

por desafios e transformações e contínuo aprendizado, participou da primeira turma do 

INSPER focada em Economia Circular, na Circular Economy and Business Strategy da University 

of Cambridge, Sustainability and Opportunities for the Industry, pelo MIT e cursa, o Advanced 

Boardroom Program for Women – da Saint Paul. No setor, é coordenadora externa do Comitê 

Diretor ESG da Industria Brasileira da Árvore (Ibá). 

Veterinary doctor by training, she started her corporate career at Mars, where she held 

positions related to External Relations and Marketing for 17 years. She holds an MBA in 

Marketing from FGV and was a leader in market development projects, positioning and brand 

reputation, which led her to WestRock, one of the leading companies in Brazil and in the world 

of paper and packaging. At WestRock for 10 years, Cynthia is director of the areas of 

Sustainability, Corporate Communication and Corporate Social Responsibility. Driven by 

challenges and transformations and continuous learning, she participated in the first INSPER 

class focused on Circular Economy, in the Circular Economy and Business Strategy at the 

University of Cambridge, Sustainability and Opportunities for the Industry, at MIT and is 

currently studying the Advanced Boardroom Program for Women – from Saint Paul. In the 

sector, she is the external coordinator of the ESG Steering Committee of the Brazilian Tree 

Industry (Ibá). 

 

Valeria Café, diretora de Vocalização e Influência do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) | Vocalization and 

Influence Director at the Brazilian Institute of Corporate 

Governance (IBGC) 

Diretora de vocalização e influência do IBGC – Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa – há 6 anos, onde é responsável 

pelas áreas de gestão do conhecimento, pesquisa, advocacy/relações governamentais e 
institucionais, comissões e capítulos, além de liderar a iniciativa Chapter Zero Brazil, um braço 
da Climate Governance Initiative (CGI) no país. Está como conselheira do Instituto Luisa Pinho 
Sartori e do Conselho de ESG da Fecomercio. Foi conselheira do ISE e do GRI. Também é 
professora convidada de governança e comunicação no MBA da FGV. Em sua carreira, liderou 
as áreas de assuntos institucionais, marketing, comunicação e sustentabilidade em empresas 
globais como Coca-Cola, Whirlpool, HP e J.P. Morgan, suportando-as na construção do 
relacionamento com seus stakeholders, tanto para a região América Latina, quanto no Brasil. 
Também trabalhou em agências de comunicação e foi consultora em comunicação, reputação 
e relações governamentais. É formada em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em 
Marketing, MBA Executivo e mestrado em Administração e Gestão Internacional. Foi uma das 



 

fundadoras do Instituto de Relações Governamentais – IRELGOV, onde foi conselheira por 4 
anos. 

Director of vocalization and influence at IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
– for 6 years, where she is responsible for the areas of knowledge management, research, 
advocacy/governmental and institutional relations, committees and chapters, in addition to 
leading the Chapter Zero Brazil initiative, an arm of the Climate Governance Initiative (CGI) in 
the country. She is a counselor at Instituto Luisa Pinho Sartori and at Fecomercio's ESG Board. 
She was an advisor to the ISE and the GRI. She is also a guest professor of governance and 
communication at the MBA at FGV. In his career, he has led the areas of institutional affairs, 
marketing, communication and sustainability in global companies such as Coca-Cola, 
Whirlpool, HP and J.P. Morgan, supporting them in building the relationship with their 
stakeholders, both for the Latin America region and in Brazil. She also worked in 
communication agencies and was a consultant in communication, reputation and government 
relations. She holds a degree in Publicity and Propaganda, with a postgraduate degree in 
Marketing, an Executive MBA and a master's degree in International Administration and 
Management. She was one of the founders of the Institute of Government Relations – 
IRELGOV, where she was a counselor for 4 years. 
 
  



 

15h | PAINEL 5 – FINANCIAMENTO CLIMÁTICO 

 

Marcelo Thomé da Silva de Almeida, presidente do Instituto Amazônia 
+21 | President of the Instituto Amazônia +21  

 

 

 

 

Diogo Bardal, diretor de Operações da Corporação Financeira 
Internacional (IFC) | Operations Officer at International Finance 
Corporation (IFC)  
 
É Diretor de Operações Associado da IFC desde 2016. Acompanha a 
carteira e pipeline de investimentos no Brasil. Anteriormente, ajudou 
na estruturação da Controladoria Geral do Município de São Paulo. É 
graduado em Economia pela USP e em Administração Pública pela 
FGV, com Mestrado em Economia pela Università degli Studi di Siena. 

 
Mr. Bardal has been IFC's Associate Operations Officer since 2016. He monitors the investment 
portfolio and pipeline in Brazil. Previously, he supported the structuring of the Comptroller 
General of the Municipality of São Paulo. He holds a degree in Economics from USP and in 
Public Administration from FGV, with a Master's in Economics from Università degli Studi di 
Siena. 

 

Cláudia Prates, diretora geral do Escritório Regional das Américas do 
Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) | General Director of the 
Regional Office for the Americas, New Development Bank (NDB) 
 
Executiva com uma carreira de 26 anos no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Três anos como 
Diretora do Escritório Regional do New Development Bank – NDB. 
Atuação em diversas áreas ao longo da carreira, tendo liderado 
grandes equipes. Experiência em negociação com empresas, bancos 
comerciais, de desenvolvimento, estruturação de projetos de 



 

infraestrutura e industrial e renegociação de dívidas. Representante das instituições em 
diversos fóruns. 
 

Jorge Saba Arbache, vice-presidente para o Setor Privado do 
Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) | Vice 
President for Private Sector, Development Bank of Latin America 
(CAF)  

Jorge Arbache - Vice-presidente para o Setor Privado do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina – CAF e professor de economia 
da Universidade de Brasília. Arbache é especialista em finanças do 
desenvolvimento e economia do desenvolvimento e publica 

regularmente sobre essas áreas e áreas afins. Arbache atuou como Vice-Ministro de Assuntos 
Internacionais do Ministério do Planejamento do Brasil; Economista Chefe do Ministério do 
Planejamento; Secretário Executivo do Fundo de Investimentos Brasil-China; Assessor 
Econômico Sênior da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES; Economista Sênior do Banco Mundial; e Economista da Organização Internacional 
do Trabalho. Arbache também atuou como membro do conselho de administração de grandes 
empresas e bancos e como membro de comitês de negócios e políticas de alto nível. É 
colunista de negócios do Jornal Valor Econômico. 

 

16h | SESSÃO ESPECIAL – METAS PARA DESCARBONIZAÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Roel Hoenders, head de Descarbonização da 

International Maritime Organization (IMO) | head of 

decarbonization, International Maritime Organization 

(IMO)  

 
Roel Hoenders é Chefe de Poluição do Ar e Eficiência 
Energética no Secretariado da IMO e responsável pelos 
esforços da IMO na descarbonização do transporte 
marítimo internacional. Roel é formado em direito com 

especializações em direito internacional ambiental e marítimo. Antes de ingressar na IMO, 
Hoenders ocupou vários cargos na Comissão Europeia. 
 
Mr Roel Hoenders is Head of Air Pollution and Energy Efficiency in the IMO Secretariat and 
responsible for IMO’s efforts in decarbonizing international maritime transport. Roel holds a 



 

law degree with specializations in international environmental and maritime law.  Before 
joining IMO, Mr Hoenders held various positions in the European Commission. 
 

16h30 | PAINEL 6 – NOVAS TECNOLOGIAS: HIDROGÊNIO   

 
Moderador: Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de 

Inovação e Tecnologia do Senai/DN | Director of Innovation 

and Technology at Senai/DN 

 
Diretor de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – Departamento Nacional (SENAI-
DN). Dr. Engenheiro Mecânico, formado e pós-graduado 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

cooperação com a RWTH-Aachen - Alemanha. Professor do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), Diretor da Fraunhofer Project Center FPC@ITA. Exerceu os cargos de 
Superintendente e de Gerente Executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI-DN, de Diretor 
Regional e de Diretor de Inovação do SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina (DR-
SC), de Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Pesquisador principal 
FAPESP da Plataforma IAsmin, um dos seis Centros de Inovação em Inteligência Artificial do 
País, e Coordenador Técnico da Linha 4 do Programa Rota 2030.  
 

 
Rodrigo Pastl, head do Fraunhofer Liaison Office Brazil | head of 

Fraunhofer Liaison Office in Brazil  

 
Doutor em Engenharia pela Universidade Técnica de Berlim e 
Mestre pelo ITA. Possui 7 anos na Sociedade Fraunhofer, onde atua 
como Head do Liaison Office Brazil em São Paulo. Já passou por 
empresas como VALE e UNIDO e é cofundador da Lean 4.0, 
auxiliando as empresas na implantação de tecnologias para atingir a 
excelência operacional. 
 
 

 



Ansgar Pinkowski, gerente de Inovação e Sustentabilidade da 
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha | manager for 
innovation and sustainability, German-Brazilian Chamber of 
Commerce and Industry 

Engenheiro mecânico com especialização em energia com mais de 
20 anos de experiência em empresas multinacionais e Startups, 
atuando em projetos de energia, otimização de Processos e 
Transformação organizacional. Responsável na AHK Rio para os 

projetos de hidrogênio verde e transformação energética e cofundador da Aliança-Brasil 
Alemanha de Hidrogênio Verde Brasil, juntamente da AHK SP e da GIZ. 

Duna Uribe, diretora executiva comercial do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém | Executive Commercial Director, Pecém 
Industrial Port Complex 

Duna Uribe é Mestre em Economia Marítima e Logística pela 
Universidade de Erasmus e tem MBA da Rotterdam School of 
Management, ambas instituições nos Países Baixos. É graduada em 
Administração de Empresas com especialização em negócios 
internacionais e gestão da cadeia de suprimentos pela 

Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Foi líder de projetos no departamento 
internacional do Porto de Roterdã, sendo responsável pelo projeto de parceria entre Porto de 
Roterdã e Estado do Ceará para o Pecém.  

Duna Uribe holds a Master's degree in Maritime Economics and Logistics from the University 
of Erasmus and an MBA from the Rotterdam School of Management, both institutions in the 
Netherlands. She holds a degree in Business Administration with a specialization in 
international business and supply chain management from the University of Maryland, United 
States. She was a project leader in the International Department of the Port of Rotterdam, 
being responsible for the partnership project between the Port of Rotterdam and the State of 
Ceará for Pecém. She is currently Executive Commercial Director at Pecém Industrial Port 
Complex (CIPP S/A). 

Markus Francke, chefe do Projeto H2Brasil da Agência de Cooperação Alemã (GIZ) | 
Director of the H2Brasil Project, GIZ 




