Inscreva-se aqui

Sobre a publicação
A publicação “Energia: reflexões e perspectivas”, idealizada pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(CEBRI) em parceria com o escritório de advocacia BMA Advogados, debruçou-se sobre as tendências de médio e
longo prazo a afetarem o futuro da energia, globalmente e no Brasil. A publicação contou com o olhar e a análise
de diversos especialistas, entre eles: Adriana Lontra, Alexandre Szklo, Ministro Bento Albuquerque, Carlos Frederico
Lucchetti Bingemer, Clarissa Lins, Cristina Pinho, Daniele Tavares, Felipe Botelho, Guilherme Ferreira, Jorge
Camargo, José Firmo, Luis Henrique Guimarães, Luiz Costamilan, Márcio Pereira, Rafael Bastos, Rafael Patrocínio,
Renata Isfer, Roberto Schaeffer, Thiago Barral e Vanderlei Martins. A multiplicidade de autores desta publicação
buscou refletir a diversidade do setor energético nacional, rico e abundante em fontes de energia.

Contexto
O setor energético passa por mudanças sem precedentes. No curto prazo, a eclosão da pandemia da Covid-19 fez
com que países adotassem medidas de restrição à circulação, impactando drasticamente o setor energético.
Entretanto, no médio e longo prazo, tendências impostas por mudanças climáticas, novos padrões de consumo e
inovações tecnológicas permanecem relevantes, influenciando a forma de consumir e gerar energia.
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Somando-se a isto, diferentes elementos promovem alterações no setor energético nacional, com novos atores,
oportunidades e desafios. Entre esses elementos, destacam-se as mudanças regulatórias, a abertura de setores
tradicionalmente concentrados e a competitividade de novas fontes de energia. Portanto, torna-se oportuno uma
profunda reflexão sobre o novo contexto a partir da ótica de diferentes especialistas.

Energia: reflexões e perspectivas
Objetivo do evento: apresentar a publicação “Energia: reflexões e perspectivas”, realizada em parceria entre CEBRI
e BMA, e debater com autores da publicação suas visões para o setor.

Programa
(18h30 – 18h35) Abertura
•

Julia Dias Leite, Diretora Executiva do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI)

(18h35 – 18h40) Considerações BMA: motivação da publicação e principais mensagens do artigo
•

Carlos Frederico Lucchetti Bingemer, Sócio das áreas de Direito Societário, Óleo e Gás e Energia do BMA
Advogados
Autor do artigo: “Oportunidades de investimentos no setor de energia”

(18h40 – 19h10) Painel: Energia - reflexões e perspectivas
Moderação
•

Clarissa Lins, sócia fundadora da Catavento e Senior Fellow do CEBRI
Autora do artigo: “Janela de oportunidade do pré-sal”

Painelistas
•

Jorge Camargo, Vice-Presidente do Conselho Curador do CEBRI (8 min)
Autor do artigo: “A Geopolítica da energia em transição”

•

Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (8 min)
Autor do artigo: “Brasil na vanguarda dos biocombustíveis”

•

José Firmo, CEO da Porto do Açu (PdA) (8 min)
Autor do artigo: “Oportunidades para a cadeia de suprimentos da Indústria de Óleo e Gás brasileira”
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(19h10 - 19h25) Q&A
•

Perguntas do público com moderação de Clarissa Lins, sócia fundadora da Catavento e Senior Fellow do
CEBRI

(19h25 - 19h30) Considerações finais
•

Julia Dias Leite, Diretora Executiva do CEBRI

•

Carlos Frederico Lucchetti Bingemer, Sócio das áreas de Direito Societário, Óleo e Gás e Energia
do BMA Advogados

Considerações BMA: motivação e principais mensagens
Carlos Frederico é sócio das áreas de Direito Societário, Óleo e Gás e Energia do BMA
Advogados. Possui ampla experiência em operações de M&A e infraestrutura, tendo
representado diversos clientes nacionais e internacionais. Ainda, é vice-presidente do
comitê jurídico da NBCC - Norwegian Brazilian Chamber of Commerce em São Paulo.
Anteriormente, foi professor de Direito Societário no IBMEC – Rio de Janeiro. Ele
também é autor de diversos artigos sobre Direito Societário, Infraestrutura e Direito
Tributário.
Carlos Frederico é graduado em Direito - Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC, LL.M. em Direito
Internacional - Georgetown University Law Center e LL.M. em Project Finance - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ.

Painelistas
Jorge Camargo é Vice-Presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais (CEBRI) e atua há mais de 40 anos na indústria do petróleo. É membro
dos Conselhos de Administração da Prumo Logística Global, do Grupo Ultra e do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
Anteriormente foi Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
(IBP) e trabalhou por 27 anos na Petrobras, no Brasil e no exterior, onde exerceu funções
tais como Diretor de Exploração e Produção e depois Presidente da Braspetro, e
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membro da Diretoria Executiva da Petrobras, responsável pela Área Internacional. Foi Vice-Presidente Sênior da
Statoil1 na Noruega, e Presidente da Statoil no Brasil.
É formado em Geologia pela Universidade de Brasília e com mestrado em Geofísica pela Universidade do Texas.

Luis Henrique Guimarães é CEO da Cosan desde março de 2020. Anteriormente, ocupou
a posição de CEO da Raízen de abril/2016 a abril/2020 e CEO da Companhia de Gás de
São Paulo (Comgás) de abril/2013 a dezembro/2015. Ocupou simultaneamente posição
de Diretor de Relações com Investidores na Comgás de abril/2015 a dezembro/2015.
Ocupou também posição de Vice-Presidente Executivo de Vendas na Raízen por dois
anos, como parte do grupo de transição que criou a empresa. Luis Henrique possui mais
de 20 anos de experiência profissional, em sua maioria na Shell, ocupando posições no
Brasil, nos EUA e na Inglaterra. É graduado em estatística, com MBA em marketing pela Coppead – UFRJ.

José Firmo é CEO da Porto do Açu (PdA), empresa subsidiária da Prumo Logística. Com
longa experiência no setor de O&G, ocupou posição de Presidente do Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) (março/2018 a novembro/2019).
Atuou nos últimos anos na Seadrill, inicialmente como presidente para o Brasil e depois
como vice-presidente para o Hemisfério Ocidental. Além disso, Firmo atuou por mais de
20 anos na Schlumberger onde esteve em diversas posições, entre elas como
responsável pelas operações da empresa no Brasil e na América Latina.
José Firmo tem MBA em Administração de Empresas pela Rotterdam School of Management da Universidade
Erasmus (Holanda).

1

Statoil, empresa Norueguesa, mudou seu nome para Equinor em 2018
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Moderação
Clarissa Lins é sócia fundadora da Catavento Consultoria, fundada em 2013, e Senior
Fellow do CEBRI para o Núcleo Energia (julho/2017). Clarissa é Presidente do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP (novembro/2019), onde também
ocupou posição de Diretora Executiva (2016-2019). Ainda, é membro do Comitê de
Sustentabilidade da Suzano (agosto/2019) e do Global Future Council on the Future of
Energy do World Economic Forum (setembro/2018).
Foi membro

do Conselho de Administração da Petrobras (maio/2018 a

dezembro/2019), membro independente do Comitê de Sustentabilidade do Conselho de Administração da Vale
(maio/2017 a 2019) e Diretora Executiva da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (2004-2013).
Trabalhou no setor público por diversos anos, no Ministério da Fazenda (1993-94), no BNDES como assessora
especial da Presidência (1995-99) e na Petrobras, como assessora especial da Presidência e gerente executiva de
Estratégia Corporativa (1999-2002).
Clarissa Lins é economista formada pela PUC-Rio, com mestrado em economia pela mesma universidade.
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