Relato ao Conselho Curador do CEBRI
26 de fevereiro de 2016

Prezados Conselheiros,
Nos últimos meses, direcionamos nossos empenhos para repensar as bases do
trabalho que desejamos desenvolver no CEBRI, focando na formulação do
planejamento estratégico, na realização de eventos com repercussão positiva
para a instituição e no fortalecimento dos mecanismos de comunicação,
culminando com o lançamento dos Núcleos Temáticos no início deste mês. Os
eventos realizados desde novembro de 2015 reuniram cerca de 700 pessoas e
geraram matérias em veículos importantes, como Valor Econômico, Estadão, entre
outros. Uma compilação de nossas iniciativas nesse período está disponível na
Newsletter do CEBRI, divulgada no mês passado. Para acessá-la, clique aqui.
Destacamos a importância da constituição dos Núcleos Temáticos, nos quais
pretendemos concentrar nossos maiores esforços de ação no biênio 2016-2017. Eles
foram idealizados para fomentar o debate estratégico e a formulação e disseminação
de conteúdo, com foco entre a produção de conhecimento e o engajamento externo.
As temáticas – Inserção Econômica Internacional; Brasil no novo contexto SulAmericano; Ásia: transformações geoeconômicas e geopolíticas; Relações
Internacionais e Política Externa Brasileira; Brasil e Estados Unidos – foram
priorizadas em razão da realidade brasileira, considerando as principais necessidades
do país na área pública internacional.
Cada núcleo é coordenado por um senior fellow. Oriundos de diferentes setores da
comunidade internacional – academia, setor privado, governo etc. –, os fellows
possuem reconhecido domínio e ampla experiência no tema de sua responsabilidade.
Suas atribuições incluem o desenvolvimento do conteúdo do projeto e a coordenação
de todas as suas etapas, com vistas a garantir a pluralidade das discussões –
mobilizando uma rede ampla de atores – e o respeito aos valores da instituição,
especialmente, a independência, o apartidarismo e a multidisciplinaridade. Além disso,
haverá o acompanhamento de um membro do Conselho Curador, que será o
Conselheiro do núcleo, e contribuirá com sua expertise e mobilização, além de
aproximar o Conselho Curador dos trabalhos de conteúdo da instituição. Já
realizamos uma primeira reunião conjunta de coordenação e planejamento com
os fellows e Conselheiros dos Núcleos e estamos dando início a estruturação do
programa de trabalho, com a seleção dos tópicos prioritários para estudos e
discussões, assim como o cronograma tentativo para todo o ano. Conheça as
biografias dos senior fellows, clicando aqui.
A cerimônia de lançamento, realizada no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro,
contou com a presença de 150 convidados, e teve a participação especial do
Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Acesse aqui os
vídeos e o podcast da cerimônia. Clique aqui para ler a matéria veiculada no Valor
Econômico.
No próximo trimestre, nos empenharemos prioritariamente na captação de recursos
para a plena implementação dos Núcleos Temáticos. No momento, estamos na fase
final de estruturação dos projetos relativos a cada núcleo, a partir da qual poderemos
iniciar a etapa de atração de financiamento.

Estamos preparando também um material institucional, que congregará as diretrizes
de nosso planejamento estratégico – missão, visão, objetivos e valores – atrelando-os
a horizontes de ação concretos para o período 2016-2017. O documento poderá ser
usado pela Secretaria Executiva e pelos Conselheiros como um instrumento para a
apresentação objetiva e estratégica da instituição, juntamente aos projetos relativos a
cada Núcleo Temático. A divulgação Apresentação Institucional está prevista para
março deste ano.
Nesse interim, realizamos algumas reuniões com instituições como o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o BNDES, a Apex-Brasil,
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Cooperação Andina de
Fomento (CAF), além de submeter duas propostas de projetos para o edital do
Prosperity Fund, do governo britânico. Todas essas iniciativas foram realizadas
com o intuito de apresentar o programa de trabalho do CEBRI para o biênio e
prospectar parcerias e financiamento para projetos.
Por fim, como parte de nossa mobilização em prol do equilíbrio financeiro, algumas
iniciativas vêm sendo implementadas. Destacamos a bem sucedida negociação, com
o valioso apoio do Embaixador Seixas Correa, da isenção do pagamento de aluguel,
pelo período de um ano, concluída no último mês. O compromisso assumido pela
Associação Comercial do Rio de Janeiro representa uma economia de cerca de 100
mil reais por ano. Aproveito, também, para agradecer ao Armínio Fraga que
gentilmente vem cedendo as instalações de seu escritório para as reuniões do
Conselho Curador.
O CEBRI também esteve presente em eventos internacionais, sendo representados
por membros deste Conselho. Neste mês, o Embaixador Roberto Abdenur participou
do evento sobre geopolítica e segurança, realizado pelo Wilton Park, em Londres, e
participou de reuniões com a Chatham House e o International Institute for Strategic
Studies (IISS), além de receber a delegação do Congresso Americano, na sede do
CEBRI. O Embaixador Seixas Correa, por sua vez, participou de evento realizado pelo
IISS, em parceria com a FUNAG, sobre estratégias para a construção da paz e o
desenvolvimento internacional.
Reiteramos nosso agradecimento aos Conselheiros pelo interesse e engajamento nas
iniciativas do CEBRI e nos colocamos à sua inteira disposição.
Cordialmente,

Rafael Benke
Presidente do Conselho Curador

Julia Dias Leite
Diretora Executiva

