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Em vista do muito que a Fundação realizou em 
2016, não é tarefa simples escrever esta apre-
sentação ao Relatório de Atividades. Terei de 
ser seletivo. 

Dos 35 eventos realizados, destaco uma conferência 
Internacional, “Turbulent Democracies: Perspectives 
from the United States, Europe and Latin America”, 
realizada em setembro, em parceria com o German 
Marshall Fund, e um seminário nacional, “A política 
em crise: como virar o jogo?” que aconteceu em no-
vembro, em colaboração com a Rede de Ação Política 
pela Sustentabilidade. Por que destacá-los? Por que 
eles mostram de forma exemplar que a Fundação tem 
sido capaz de identificar tendências de mudança, na 
política e na sociedade, na política e na economia, no 
Brasil e no mundo, e convocar líderes políticos, inte-
lectuais públicos, formuladores de política, para, em 
conjunto, debatê-las em ambiente de total liberdade e 
transparência aos olhos do público. De que mudanças 
estou falando? Daquelas que representam desafios 
para o futuro da democracia e para as perspectivas do 
desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Em “Turbulent Democracies”, antigos e atuais integran-
tes da Comissão Europeia, do governo dos Estados 
Unidos e de governos de países latino-americanos, 
acadêmicos e formuladores de política, debateram a 

MensageM do 
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ascensão da extrema direita na Europa, às consequ-
ências do Brexit para o futuro da União Europeia, os 
efeitos domésticos e internacionais de uma eventual 
vitória de Donald Trump, que viria a se confirmar em 
novembro, seus impactos sobre o México, etc. Coube 
aos participantes brasileiros, entre os quais eu mes-
mo, tentar responder à difícil pergunta: como fica o 
Brasil, ainda às voltas com sua própria crise, em meio 
a uma (des)ordem global que aponta para um mundo 
de maiores e mais imprevisíveis conflitos?

Voltamos à pergunta sobre o Brasil em “A política em 
crise: Como virar o jogo?”, com a única diferença de que 
as incertezas sobre o mundo deixaram de ser o foco 
para ser o pano de fundo do debate. De novo, reuni-
mos um elenco de participantes com acadêmicos e 
políticos, cientistas políticos e jornalistas, deputados e 
senadores, porque acreditamos que essa diversidade 
ajuda a compreender os problemas e contribuir para 
que as soluções sejam construídas. Não é o caso de 
reproduzir aqui o que ali foi discutido (a íntegra deste, 
como aliás de todos os seminários, está à disposição 
no site www.fundacaofhc.org.br). Mais importante 
é ressaltar que, no painel final, sentamos à mesma 
mesa, o jornalista e ex-deputado do PT e do PV Fer-
nando Gabeira, o senador Randolfe Rodrigues, eleito 
pelo PT, hoje filiado à Rede Sustentabilidade, e eu pró-
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prio. Na plateia, outros políticos participaram do de-
bate. Cito dois de memória: o vereador Ricardo Young, 
da Rede, e o prefeito reeleito de Aracajú, Edvaldo No-
gueira, do PC do B.   

Poderia mencionar vários outros seminários dignos de 
nota, pela qualidade dos participantes e importância 
dos temas tratados, como “Seis Meses de Macri - Pers-
pectivas econômicas da Argentina” , que fez um ba-
lanço do primeiro ano de governo de Maurício Macri, 
na Argentina, com a participação de alguns dos me-
lhores jornalistas, economistas e políticos argentinos. 
Ou, ainda, o “Os Estados e o Ajuste Fiscal: ponte para 
o futuro ou volta ao passado inflacionário?”, no qual a 
Secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, e 
a Secretária de Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrãao, 
mostraram porque o Brasil tem muito a ganhar com a 
maior participação das mulheres na vida pública. 

Melhor do que me alongar em exemplos, porém, é res-
saltar o que me parece essencial na programação de 
seminários da Fundação: a conexão entre o global, o 
regional e o nacional, indispensável para a compreen-
são dos desafios do mundo de hoje; o diálogo entre 
acadêmicos e não acadêmicos, políticos de distintos 
partidos, formuladores de política e representantes 
da sociedade; a cooperação com entidades nacionais 
e internacionais que agregam valor ao conhecimento 
gerado e disseminado por esses encontros. 

As nossas publicações refletem o mesmo espírito e se de-
dicam igualmente a pensar mudanças transformadoras 
do mundo que vivemos. Exemplo disso é o livro “Ativismo 
Político em Tempos de Internet”, lançado em 2016, como 
e-book de acesso gratuito a todos os interessados. Fruto 
de uma pesquisa realizada no âmbito do projeto Plata-
forma Democrática, que a Fundação desenvolve há 10 
anos em parceria com o Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, a publicação consiste em estudos de caso sobre 
mobilizações da sociedade civil em seis países latino-a-
mericanos, entre eles o Brasil. Nessas mobilizações, o 
uso das mídias sociais foi importante para a convocação 
de protestos, interlocução com a imprensa, relação com 
o Poder Público, etc. Na apresentação, os coordenado-
res da pesquisa, Bernardo Sorj e Sergio Fausto, procuram 
refletir sobre o que esses movimentos revelam sobre as 
novas características estruturais das sociedades civis 
(mais fragmentadas e menos influenciadas por partidos, 
sindicatos, associações profissionais, etc.), as questões e 
valores que despertam ações coletivas de protestos e as 
formas pelas quais as mobilizações são conduzidas, em 
particular na sua relação com o sistema político, o Esta-
do e a imprensa. 

É gratificante constatar o reconhecimento da rele-
vância e qualidade dos nossos seminários, estudos 

e publicações: em 2016, pelo quarto ano consecutivo 
a Fundação aparece entre os 60 think tanks mais in-
fluentes do mundo e entre os 11 na América Latina, de 
acordo com o “Global go to Think Tank Index Report” 
da Universidade da Pensilvânia.

Na área do Acervo continuamos a descrever e dar 
acesso aos arquivos custodiados pela Fundação, pu-
blicando milhares de documentos pela rede ao longo 
do ano. Atendemos diretamente a acadêmicos, jorna-
listas e editores que nos procuram para pesquisas es-
pecíficas ou para autorizar a publicação de documen-
tos. Mas o destaque vai para a ampliação da oferta de 
oficinas práticas oferecidas a documentalistas sobre o 
método de tratamento de arquivos pessoais desenvol-
vido na Fundação. Essa atividade, em convênio com o 
Arquivo do Estado de São Paulo, ampliou a discussão 
nas áreas de documentação e memória política. Pu-
blicamos também, pelo site institucional, a edição de 
depoimentos históricos realizados com participantes 
do Executivo, entre 1995 e 2002, e do Legislativo liga-
dos à Constituição de 1988.

Nossos esforços em produzir um conteúdo de quali-
dade e democratizá-lo através da internet nos levaram 
a acrescentar às nossas atividades regulares  a reali-
zação de debates ao vivo pela Internet. Os debates 
reúnem normalmente duas pessoas e dizem respeito 
a um tema que esteja em grande evidência na mídia. 
Entre outubro e novembro, realizamos cinco deles, 
começando pela análise das consequências das elei-
ções municipais para a dinâmica político-partidária. 
Também foram abordados a chamada PEC do Teto de 
Gastos, a eleição de Trump, as medidas anticorrupção 
apresentadas pelo Ministério Público e as perspecti-
vas do mundo para 2017.

Em 2016, além de lançar um novo site, ampliamos os 
nossos canais de comunicação e relacionamento com 
nossos públicos, sempre gratuitamente.  O canal da 
Fundação no Youtube já conta com mais de 1000 víde-
os, quase 400 mil visualizações e 3 milhões de minutos 
visualizados. Em fevereiro deste ano, nossa página no 
Facebook  teve  um alcance de mais de 1 milhão pes-
soas.  Para ampliar a entrega do  nosso conteúdo, tam-
bém passamos a atuar em outras plataformas como o 
Medium, Twitter e em breve no Instagram.

Por fim, como de praxe, mas nem por isso com menor ên-
fase e sinceridade, gostaria de agradecer a todos os que 
colaboraram com seu trabalho e ou seus recursos para o 
desenvolvimento das atividades da Fundação em 2016. 
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a Fundação FHC

MISSÃO E VALORES
Sem fins lucrativos e apartidária, a Fundação FHC foi criada por Fernando Henrique Cardoso ao deixar a 
Presidência da República.

A Fundação tem um duplo propósito. Preserva e disponibiliza os arquivos de Ruth Cardoso, de Fernando 
Henrique Cardoso e de outras figuras públicas ligadas ao casal, de modo a contribuir com a pesquisa e a 
difusão do conhecimento sobre a história brasileira. Além disso, promove o debate público, a produção e a 
disseminação de conhecimento sobre os desafios do desenvolvimento e da democracia no Brasil, em sua 
relação com o mundo.

Para cumprir os seus objetivos, realiza exposições, eventos educativos, debates, estudos e publicações.

Em suas ações, a Fundação FHC se guia pelos seguintes valores:

• Respeito ao pluralismo de opiniões

• Crença no debate qualificado de ideias

• Adesão à democracia
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A SEDE
Com vista para um dos mais importantes mar-
cos do centro da cidade de São Paulo – o Vale do 
Anhangabaú –, o Edifício CBI-Esplanada abriga a 
Fundação FHC na antiga sede do Automóvel Clube 
e integra uma paisagem que vem sendo revitaliza-
da graças ao empenho do poder público e da ini-
ciativa privada.

 A Fundação FHC ocupa o 5º e o 6º andares do pré-
dio, além de dois subsolos. No 5º andar, adquirido 
em 2007 e reformado em 2009, encontra-se a ex-
posição “Um Plano Real: a história da estabilização 
do Brasil”, inaugurada em maio de 2010. Nele, exis-
tem também as salas utilizadas pelo setor admi-
nistrativo-financeiro da Fundação FHC e mais duas 
outras salas, que podem ser configuradas em di-
versos formatos, para atender às necessidades em 
cursos, treinamentos e conferências.

No 6º andar, localizam-se as salas de diretores da 
instituição e de assessores, o auditório, o salão 
para recepções e eventos, a biblioteca, o setor de 
pesquisa e documentação, as salas de reuniões, o 
datacenter e as áreas de apoio.  Nos dois subso-
los, está disposto o Acervo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Para abrigá-lo, esse amplo es-
paço foi completamente reformado, impermeabili-
zado e devidamente climatizado, a fim de garantir 
as condições ideais para a conservação de docu-
mentos. 
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O ACERVO
De acordo com a Lei nº 8.394, de 30/12/1991, que 
dispõe sobre a “preservação, organização e prote-
ção dos acervos documentais privados dos presi-
dentes da República”, o Acervo Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso é considerado de “interesse 
público”. Em cumprimento ao artigo 15 da Lei, os 
detentores de tais acervos devem preservá-los e 
torná-los acessíveis à pesquisa. 

Composto por documentos textuais, bibliográficos, 
audiovisuais, sonoros, iconográficos e tridimensio-
nais, esse acervo reúne os arquivos pessoais de 
Fernando Henrique Cardoso, de Ruth Cardoso, de 
Joaquim Ignácio Baptista Cardoso, de Leônidas 
Cardoso, de Paulo Renato Souza e Sergio Motta. 

O conjunto dos documentos do Arquivo Fernan-
do Henrique Cardoso reflete o ambiente familiar 
no qual se formou o titular, os estudos realizados, 
as atividades desenvolvidas no plano acadêmico, 
como sociólogo, pesquisador e professor universi-
tário; e, no âmbito da política, como senador, sena-
dor constituinte, ministro das Relações Exteriores, 
ministro da Fazenda e presidente da República. Do 
período posterior aos dois mandatos presidenciais 
há registros de suas atividades de conferencista, 
ensaísta, membro e gestor de organismos nacio-
nais e internacionais. Parte do patrimônio cultural 
brasileiro, o valor desse arquivo não se deve ape-
nas ao seu conteúdo presidencial, mas também 
constitui expressão de uma geração notável na in-
terpretação de nossa realidade social.

Os documentos do Arquivo Ruth Cardoso refletem 
suas atividades como antropóloga, professora uni-

versitária, primeira-dama da República e presiden-
te, ao longo de oito anos, do conselho do progra-
ma “Comunidade Solidária”, e abrangem também 
informações sobre sua vida doméstica e familiar. 

Os arquivos de Joaquim Ignácio Baptista Cardoso 
(1860-1924) e de Leônidas Cardoso (1889-1965), 
respectivamente avô e pai de Fernando Henrique 
Cardoso, reúnem documentos referentes a ativida-
des militares e políticas dos dois titulares. 

Os documentos de dois ex-ministros do governo 
FHC, Paulo Renato Souza e Sergio Motta, ampliam 
o conhecimento do governo FHC em áreas espe-
cíficas. Embora não estejam sob a regência da Lei 
nº 8.394, esses fundos têm tratamento técnico con-
forme o método criado pelo setor de Arquivologia 
da Fundação e são igualmente disponibilizados ao 
público pela Internet.

EntidadEs apoiadoras
A Fundação FHC conta com o apoio de diversas 
organizações privadas atuantes no Brasil que, por 
meio de doações ao endowment ou do patrocínio 
a atividades específicas, compreendendo ciclos de 
seminários, estudos e os trabalhos de cataloga-
ção e digitalização do Acervo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, têm assegurado os recursos ne-
cessários ao funcionamento da organização.

A Fundação Fernando Henrique Cardoso expressa 
seu agradecimento a essas entidades.



RelatóRio de AtividAdes 2
0

16

9

o ACervo

proJEto: Fundos 
documEntais do 
acErvo prEsidEntE FHc: 
dEscrição E diFusão 
(pronac 148739)

As atividades desenvolvidas no setor de acervo 
são financiadas com recursos captados ao amparo 
da Lei Rouanet, por meio de projeto aprovado e 
iniciado em 2014. As atividades contam com a 
curadoria da Dra. Danielle Ardaillon, o tratamento 
técnico da Grifo Projetos Históricos e Editoriais e a 
consultoria da Dra. Ana Maria Camargo, professora 
da Universidade de São Paulo. 

O objetivo do projeto é dar continuidade à 
descrição, preservação e informatização do Acervo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e iniciar 
tratamento similar para os arquivos de Joaquim 
Ignácio Baptista Cardoso e de Leônidas Cardoso, 
avô e pai do titular (ambos pertencentes ao mesmo 
Acervo). Também visa iniciar a conservação, 
descrição e informatização de parcela escolhida 
dos arquivos dos ex-ministros Sergio Motta e 
Paulo Renato Souza, doados em 2013 à Fundação. 
Continua a realização dos programas educativos e 
culturais em curso desde 2007.
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TRATAMENTO TÉCNICO
Rotinas do tratamento dos documentos até sua disponibilização pelo Portal do Acervo no site: 

•   Conservação e limpeza dos arquivos e controle das condições de temperatura e umidade dos ambien-
tes onde estão armazenados

•  Descrição e informatização dos documentos e catalogação das obras da biblioteca

•  Acondicionamento de material descrito em invólucros de conservação

•  Implementação de novas funcionalidades do banco de dados pela empresa Winsdata

Desde o início do projeto, no final de 2010, o banco de dados foi aperfeiçoado com as implementações su-
geridas pelos arquivistas à Winsdata, possibilitando operações em série e agilizando o trabalho de preen-
chimento das fichas. Isto permitiu, nesse ano, focar no incremento da descrição dos documentos na base 
de dados e sua difusão pela Internet, o que está demonstrado nos gráficos que seguem:
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dEscrição Em Banco dE dados E totais na intErnEt

Gênero Documentos na Base 
De DaDos

Documentos na 
Internet

audiovisual 510 518

Bibliográfico 925 2

Iconográfico 10.682 5.668

Sonoro 124 118

textual 2.918 2.175

Tridimensional 2 5

TOTAL 15.161 8.486

Inserção na Base De DaDos (2005-2016)

Gênero Documentos

audiovisual 4.232

Bibliográfico 12.072

Iconográfico 108.480

Sonoro 3.955

textual 28.645

Tridimensional 2.839

TOTAL 160.223

1. totais 2016

2.1 total gEral (dEtalHado por gênEro)

2. total gEral

TOTAL (2005 - 2016)

Base de dados 160.223

Internet 88.915
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saíDa para Internet (2011-2016)

Gênero Documentos na Internet

audiovisual 3.588

Bibliográfico 792

Iconográfico 60.212

Sonoro 3.625

textual 19.094

Tridimensional 1.604

TOTAL 88.915

3. comparativo dE documEntos tratados por ano

2016

2015

2014

2013

2012

24.020

15.161

11.234

17.317

27.272
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TRATAMENTO DOCuMENTAL EM 2016
•  Final do tratamento dos documentos do Fundo Joaquim Ignácio Baptista Cardoso e pu-

blicação na Internet

•  Continuação do tratamento do Fundo Fernando Henrique Cardoso

•  Continuação do tratamento do Fundo Paulo Renato Souza (fase final)

•  Fichamento catalográfico de 925 livros e revisão de 1.435 fichas já prontas

•  Construção do documento Memória do Acervo – exposição descritiva de métodos, deci-
sões, fontes e parâmetros utilizados no trabalho técnico da Fundação, para fins de regis-
tro e segurança.

DIVuLGAçÃO
•  Elaboração e montagem de mostras temporárias sobre honrarias recebidas por Fernando 

Henrique Cardoso em vários ambientes da Fundação.

•  Participação na comunicação institucional feita em redes sociais. 

•  Participação na renovação do site da Fundação incluindo o rearranjo das informações e 
novos textos.

•  Redesenho do Portal de Pesquisa do Acervo, incluindo design e funcionalidades técnicas.

ATIVIDADES DIDáTICAS
•  Realização de duas oficinas relativas à experiência da Fundação FHC no tratamento de ar-

quivos pessoais, para público de seminários e atividades do Arquivo do Estado de São Paulo.

•  Atendimento a visitas técnicas de documentalistas das instituições: Instituto Teotônio 
Vilela (PR), Centro de Memória do Aché Laboratórios Farmacêuticos, Arquivo do Estado 
de São Paulo, Museu Judaico de São Paulo, Fundação Memória Republicana Brasileira 
(responsável pelo Arquivo José Sarney).

•  Visita de alunos do curso técnico em Biblioteconomia da Etec Parque da Juventude.

•  Visita de participantes do Memorial da inclusão, programa da Secretaria do Estado de 
São Paulo dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

• Visita da equipe do Centro de Documentação da TV Globo (Cedoc).

•  Visita de alunos do curso de Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade Federal Fluminense.
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PESqUISAS
•  Jornal eletrônico Nexo: informações sobre reuniões oficiais realizadas entre FHC e Marco 

Maciel durante os dois mandatos presidenciais.

•  Produtora: documentos para a elaboração do documentário Orgulho de ser brasileiro.

•  Programa Agenda Brasil do Futuro: imagens para evento de entrega da Medalha Ruth 
Cardoso (in memoriam a Maria Helena Gregori).

•  Amanda Pinheiro de Oliveira (pesquisadora da universidade da Califórnia): documentos 
para homenagem ao sociólogo Carlos Hasenbalg.

•  Pesquisadora da universidade da Califórnia: documentos para homenagem ao sociólo-
go Carlos Hasenbalg. 

•  Academia Brasileira de Letras: informações sobre FHC para o site institucional.

•  Produtora: imagens sobre vestuário para elaboração de figurinos do filme 3000 dias no 
bunker.

•  Produtora: imagem de FHC para o livro 101 brasileiros que fizeram história.

•  Produtora: imagens estáticas e em movimento das campanhas presidenciais de FHC 
para a série televisiva Chão de fábrica. 

•  Pandora Vestibulares: trecho do livro de FHC Pensadores que inventaram o Brasil para 
elaboração de apostila pré-vestibular. 

•  Instituto Teotônio Vilela: imagens de D. Paulo Evaristo Arns com FHC para homenagem 
prestada nos 95 anos de Arns.

•  uOL Notícias: imagens da premiação Personalidade do Ano 2015, concedida pela Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos para matéria jornalística.

•  Ruth Pereira Karbstein (veterana da Segunda Guerra Mundial): documentos que com-
provem parentesco do general Maurício Cardoso com a família de FHC para livro de me-
mórias.
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ATIVIDADES DIDáTICAS

EXposição “um plano rEal: a HistÓria da EstaBiliZação 
do Brasil” 

A mostra apresenta, de forma lúdica e interativa, o processo de controle da inflação e de estabilização da 
moeda corrente, desde o inicio da redemocratização no Brasil, em 1984, até a implantação do Plano Real, 
dez anos depois. Além de apresentar uma cronologia ilustrada dos eventos históricos, propõe a vivência 
das limitações que uma inflação de mais de 30% ao mês trazia à vida cotidiana da população, e como a 
estabilidade monetária alterou essa dinâmica.

Foram disponibilizados 69 dias entre março e dezembro de 2016. O número total de visitantes foi de 5166. 
Sendo 176 estudantes de escolas participantes do programa “Diálogos com um Presidente” e 4990 estu-
dantes de escolas públicas e privadas, agendadas pela Diverte Cultural.
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gráFicos EXposição “um plano rEal”:

AvALiAçãO dOs AspecTOs dA expOsiçãO*: 
* 22,09 % dos grupos  visitantes responderam o questionário

AgendAmenTO diveRTe cULTURAL: 
comparativo de visitantes entre os anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016*

0                   5                10                 15                20                 25                30                35               40  

Qualidade (ou importância) do tema tratado

Qualidade das informações oferecidas

Qualidade do espaço expositivo

Qualidade dos recursos interativos

Qualidade do desempenho dos monitores

Qualidade do serviço receptivo da 
diverte cultural

Qualidade de respostas

Ótimo regular Não se aplica

37 (99%)

35 (92%)

33 (86,84%)

36 (94,73%)

36 (94,73%)

29 (75%)

1 (1%)

3 (7%)

5 (13,15%)

2 (5,26%)

2 (5,26%)

5 (12,5%)

4 (12,5%)

*  Período de 09 de março até 
10  de novembro de 2016

*  Período de 09 de março até 
10  de novembro de 2016

Total de visitantes em 2012: 6296

Total de visitantes em 2013: 6152

Total de visitantes em 2014: 6547

Total de visitantes em 2015: 6823

Total de visitantes em 2016: 4791

6296 6152
6547

6823

4791
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cOmpARATivO de visiTAçãO
Total geral de visitantes (diálogos + diverte cultural)

Total Mensal

*  Período de 09 de março até 
10  de novembro de 2016

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Jan FEv mar

674

496
543

898

297

670 689

448

217

aBr mai Jun Jul ago sEt out nov dEZ

Total de visitantes durante o período*: 4902
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OFICINA
datas: 07 dE JunHo E 14 dE JunHo

a EXpEriência da Fundação FHc no tratamEnto dE 
arQuivos pEssoais 

A Oficina discutiu, entre outros assuntos, a dificuldade de nomear adequadamente os documentos que 
precisam ser descritos e disponibilizados para consulta.

Notação, configuração do Acervo e seus fundamentos jurídicos, tipologia de atividades e eventos e for-
matação de banco de dados foram alguns temas debatidos no evento, que também tratou sobre os pro-
blemas conceituais e terminológicos, com a perspectiva de estabelecer uma plataforma de entendimento 
capaz de responder não apenas às necessidades daqueles que atuam em instituições de custódia, mas 
também às de profissionais de outras áreas.
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DIÁLOGOS COM uM PRESIDENTE
Os alunos participantes do Programa conhecem uma parte do Acervo em exposição e conversam com 
Fernando Henrique Cardoso sobre temas relevantes para o Brasil. A ideia é oferecer aos jovens a oportuni-
dade de falar com uma pessoa que teve diante de si a responsabilidade de enfrentar os desafios diários da 
condução de um País e suas consequências.

Walter Belian escola Técnica
26 de abril de 2016

insper
9 de agosto de 2016

Associação comunitária despertar
10 de maio de 2016

sOciesc
19 de setembro de 2016
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debAtes

semináRiO

mudança climática: paris Foi um divisor dE águas?
Data: 18 de fevereiro

pALesTRAnTes:
Carlos Nobre, doutor em Meteorologia pelo MIT e presidente da CAPES do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC). Fabio Feldmann, consultor, administrador de empresas e advogado. Sérgio Abranches, sociólogo, 
comentarista da rádio CBN e escritor.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO

o QuE podEmos EspErar do acordo dE paZ com as Farc: 
a visão do gEnEral Óscar naranJo, da comissão dE 
nEgociaçÕEs com o grupo guErrilHEiro
Data: 18 de fevereiro

pALesTRAnTe:
General Óscar Naranjo, ministro-conselheiro da Presidência para temas relacionados ao pós-conflito, 
direitos humanos e segurança; representante do governo da Colômbia na discussão para término do 
conflito e construção de paz estável e duradoura.
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mesA-RedOndA

atÉ ondE podEm cHEgar as mudanças Em cuBa? 
Encontro com o dissidEntE cuBano manuEl cuEsta 
morÚa
Data: 24 de fevereiro

pALesTRAnTe:
Manuel Cuesta Morúa, presidente e fundador do Partido Arco Progressista. Coordenou junto a outros 
ativistas o projeto Consenso Constitucional e é membro do Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
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semináRiO 

crEscimEnto, dEmocracia E distriBuição da rEnda: 
Em Busca dE um novo modElo
Data: 15 de março

pALesTRAnTes:
Marcos de Barros Lisboa, doutor em economia pela universidade da Pensilvânia e presidente do Insper. 
Samuel de Abreu Pessoa, doutor em economia pela USP e sócio da Reliance. Sérgio Besserman, presidente 
do Instituto Municipal Pereira Passos, da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro e professor de economia e engenharia ambiental da PUC-RJ.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

HomEnagEm a JosÉ roBErto magalHãEs tEiXEira 
(1937-1996)
Data: 1º de abril

expOsiTORes:
Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República do Brasil (1995-2003). Maria Helena Guimarães 
Castro, secretária executiva do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Sidney Beraldo, membro do 
Tribunal de Contas do Estado (TCESP). José Luiz Guazzelli, diretor do Techno Park. Januário Montone, 
secretário municipal da Saúde de São Paulo (2007-2012) e Secretário Municipal de Gestão (2005-2007). 
Luis Norberto Pascoal, presidente da Cia. DPaschoal e membro do Conselho Deliberativo do Insper.  Carlos 
Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fapesp. Wilson Ferreira, presidente da 
CPFL Energia.
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semináRiO 

vEnEZuEla: Há luZ no Fim do tÚnEl do cHavismo?
Data: 5 de abril

pALesTRAnTe:
Luis Vicente León, mestre pela universidad Simón Bolívar. Presidente da Datanalisis e diretor na Tendencias 
Digitales, Corporación Grupo químico e na Gold’s Gym. Professor no Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA) e Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Membro do Conselho da UCAB  e 
conferencista.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

a turQuia soB alta tEnsão
Data: 6 de abril

pALesTRAnTe:
Yavuz Baydar, jornalista turco com 35 anos de carreira. Cofundador da P24, plataforma de Jornalismo 
Independente. Publica artigos no New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, El Pais e no Al 
Jazeera. Escreve para o Özgür Düşünce e para o site do Haberdar.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

a gEopolÍtica do oriEntE mÉdio E as cHancEs 
dE uma solução dE dois Estados
Data: 8 de abril

pALesTRAnTes:
Uzi Rabi, diretor do Moshe Dayan Center para Estudos do Oriente Médio e áfrica e pesquisador sênior do 
Centro de Estudos Iranianos, ambos da Universidade de Tel Aviv. Danny Tirza, coronel da reserva do exér-
cito israelense, um dos responsáveis pela implementação dos acordos de Oslo.

ReALizAçãO: 
Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP). 
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semináRiO 

o Fim do triunFalismo pEtrolEiro E a dEFinição 
dE novos rumos para a EnErgia no Brasil 
Data: 12 de abril

pALesTRAnTes:
David Zylberztan, doutor em Economia da Energia pela Universidade de Grenoble - França. Sócio e Diretor 
da DZ Negócios com Energia, professor licenciado do Instituto de Energia da PuC/RJ. Luiz Henrique 
Guimarães, presidente da Raízen, atuou como diretor-presidente da Comgás.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

BolÍvia: a dErrota no rEFErEndo marca o 
inÍcio do Fim dE Evo moralEs?
Data: 4 de maio

pALesTRAnTe:
Jorge quiroga, Presidente da Bolívia (2001-2002), atual Vice-presidente do Club de Madrid e presidente da 
Fundemos desde 2002. Atua em diversas áreas de especialização como programas para redução do tráfico 
de drogas, comércio, economia e política.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

os dEsaFios para a conclusão do acordo mErcosul / 
união EuropEia
Data: 10 de maio

pALesTRAnTe:
João Gomes Cravinho, embaixador da União Europeia em Brasília e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação no governo de Portugal (2005-2011).

ApOiO:
Delegação da União Europeia no Brasil.
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semináRiO 

lançamEnto E-BooK ativismo polÍtico 
Em tEmpos dE intErnEt
Data: 18 de maio

pALesTRAnTes: 
Bernardo Sorj, diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e codiretor da Plataforma Democrática 
e professor de Sociologia na UFRJ. Isidoro Cheresky, professor de Teoria Política Contemporânea na 
Universidade de Buenos Aires e pesquisador principal contratado do Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet). Marco Aurélio Nogueira, professor de Teoria Política e coordenador científico 
do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais; do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPPRI).  
Pablo Ortellado, professor doutor do curso de Gestão de Políticas Públicas e orientador no programa de 
pós-graduação em Estudos Culturais da USP. 

ReALizAçãO: 
Plataforma democrática.

ApOiO:
Konrad Adenauer Stiftung, National Endowment for Democracy e Open Society Foundations.
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semináRiO 

argEntina: um Balanço dos primEiros sEis mEsEs 
do govErno macri
Data: 8 de junho

pALesTRAnTes:
Carlos Pagni, colunista político do jornal La Nación e colunista internacional do jornal El País. Professor de 
História e pesquisador na universidad Nacional de Mar del Plata e pesquisador na universidad de Buenos 
Aires. Ernesto Ricardo Sanz, senador nacional (2003-2015) e professor de direito na Facultad de Ciencias 
Económicas da Universidad Nacional de Cuyo e no Instituto de Seguridad Pública. Nicolas Dujovne, 
economista, diretor da Nicolás Dujovne & Asociados, economista-chefe do Banco Galícia (2001-2011), 
Assessor da Secretaria da Fazenda (1997-1998) e professor da Universidad de Buenos Aires e da Universidad 
Di Tella. Pablo Gerchunoff, historiador econômico, professor emérito da universidad Torcuato Di Tella, 
professor de honra da universidad de Buenos Aires e pesquisador do Instituto de Estudios Latinoamericanos 
da universidad de Alcalá de Henares.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

a Europa Em sua Hora mais gravE
Data: 9 de junho

pALesTRAnTe:
Paulo Portas, jurista, jornalista e político português. Professor convidado de Economia e Geopolítica nas 
Relações Internacionais na universidade Nova de Lisboa. Vice-primeiro Ministro e Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros (2011-2015).

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRO

as águas no tErritÓrio das grandEs cidadEs: 
um dEsaFio Às polÍticas pÚBlicas
Data: 23 de junho

pALesTRAnTes:
Jussara Carvalho, assessora da Vice-Presidência da Cetesb para Mudanças Climáticas, engenheira química, 
mestre em Saneamento e Hidráulica e doutora em Governança da Água, pela uSP. Stela Goldenstein, 
diretora executiva da águas Claras do Rio Pinheiros, desenvolveu programas de sustentabilidade 
regional e setorial, coordenou a implantação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado de São Paulo. 
Antonio Eduardo Lanna, consultor sênior em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, doutorado 
em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (Colorado State university, 1980), Mestre em Hidrologia 
Aplicada (UFRGS, 1973), Engenheiro Civil (UFRJ, 1970).

ApOiO:
águas Claras do Rio Pinheiros, Estúdio Varanda, BRAVA e Instituto Democracia e Sustentabilidade.
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semináRiO 

Educação no Brasil: o QuE podEmos aprEndEr 
com o mundo?
Data: 2 de agosto

pALesTRAnTe:
Claudia Costin, diretora global de educação do Banco Mundial (2014-2016), vice-presidente da Fundação 
Victor Civita, secretária de Cultura do Estado de São Paulo, ministra interina de Administração e Reforma do 
Estado no governo FHC e presidente da Promon-Intelligens, empresa voltada para e-learning. É professora 
da Faculdade de Educação de Harvard.

cOmenTARisTA:
Naercio Menezes Filho, professor titular (Cátedra IFB) e coordenador do Centro de Políticas Públicas do 
Insper, professor associado da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências, colunista do jornal Valor 
Econômico e consultor da Fundação Itaú Social.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO 

diálogo com susan acKErman: como rEduZir os 
incEntivos À corrupção
Data: 12 de agosto

pALesTRAnTe:
Susan Ackerman, autora do livro Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, ph.D. em 
Economia pela Universidade de Yale e professora de Direito e Ciências Políticas na mesma universidade. 
Tem publicado extensamente na área de direito, economia e políticas públicas.
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semináRiO

Brasil E mÉXico: traJEtÓrias distintas 
E dEsaFios comuns
Data: 23 de agosto

pALesTRAnTes:
Emilio Lozoya Austin, fundador e CEO da Makech Capital, foi CEO da estatal de petróleo mexicana Pemex, 
cofundador e membro do conselho executivo de diversos fundos de investimento. Pedro da Motta Veiga, 
diretor do Cindes e sócio-diretor de Ecostrat Consultores, consultor regional da Agência Suíça de Coope-
ração para o Desenvolvimento e consultor permanente da Confederação Nacional da Indústria, coordena-
dor no Brasil e membro do LATN. Rafael Fernández de Castro Medina, fundador e chefe do Departamento 
de Estudos Internacionais do ITAM, editor da Foreign Affairs em espanhol e colunista da revista Proceso, 
publicou diversos artigos e livros.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.

ApOiO especiAL:
FEMSA.
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semináRiO

HomEnagEm aos 100 anos dE nascimEnto 
dE andrÉ Franco montoro
Data: 31 de agosto

expOsiTORes:
Eugênio Franco Montoro, coordenador de cursos de MBA em Gestão de Negócios em Energia Elétrica e 
cursos de Regulação e Negócios no Setor Elétrico. Fernando Henrique Cardoso, presidente da República 
do Brasil (1995-2003). Gilda Portugal Gouvea, professora colaboradora do Departamento de Sociologia da 
universidade Estadual de Campinas e membro do Conselho Curador da Fundação Fernando Henrique 
Cardoso. José Carlos Dias, advogado, membro da Comissão Nacional da Verdade, foi secretário da justiça 
do Estado de São Paulo. Jorge da Cunha Lima, secretário da cultura no governo de Franco Montoro. 
José Gregori, jurista, ministro da Justiça (2000 e 2001) e secretário de Direitos Humanos (1997-2000) do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. José Serra, Ministro das Relações Exteriores do governo do 
presidente Michel Temer, foi secretário do planejamento do Estado de São Paulo no governo de Franco 
Montoro. Rubens Barbosa, consultor, ocupa o cargo de presidente de Conselho de Comércio Exterior da 
Fiesp.
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semináRiO

dEmocracias turBulEntas: o QuE acontEcE na Europa, 
na amÉrica latina E nos Eua?
Data: 14 de setembro

pALesTRAnTes:
Bernardo Sorj, diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e codiretor da Plataforma Democrática. Christian 
Leffler, secretário-geral adjunto de questões econômicas e globais na European External Action Service. Jorge 
G. Castañeda, Co-presidente do Conselho Estratégico Franco-Mexicano e conselheiro da Human Rights Watch. 
José Botafogo Gonçalves, embaixador e vice-presidente emérito do Cebri. Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo e 
professor de Relações Internacionais na universidad Di Tella (uTDT), em Buenos Aires. Kori Schake, pesquisado-
ra na Instituição Hoover, Participa dos conselhos do Orbis Journal e do Centro para a Reforma Europeia. Mathew 
J. Burrows, diretor do Atlantic Council’s Strategic Foresight Initiative no Brent Scowcroft Center. Michael Leigh, 
senior fellow e consultor sênior da GMF. Rubens Barbosa, consultor e ocupa o cargo de presidente de Conselho 
de Comércio Exterior da Fiesp. William McIlhenny, senior Wider Atlantic Fellow do GMF. 

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton, Livraria Cultura e Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

ORgAnizAdOR:
The German Marshall Fund of the United States (GMF).
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semináRiO

20 anos da lEi E o Futuro da arBitragEm no Brasil 
Data: 19 de setembro

pALesTRAnTes:
Carlos Alberto Carmona, sócio do escritório Marques Rosado, Toledo Cesar & Carmona Advogados, 
membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e membro da comissão relatora da Lei de Arbitragem. 
Fernando Zanetti, diretor jurídico e de Compliance na Bunge Brasil, anteriormente, ocupou posições de 
liderança nos departamentos jurídicos da Pfizer e da Akzo Nobel. Flávio Luiz Yarshell, advogado atuante 
nas áreas consultiva e contenciosa (judicial e arbitral) e professor de Direito na uSP. Luis Felipe Salomão, 
ministro e membro da 2ª Seção, da 4ª Turma e da Corte Especial do STJ, Presidente da Comissão de 
Regimento Interno do STJ e da comissão de juristas; professor Emérito da Escola da Magistratura do Rio de 
Janeiro e da Escola Paulista da Magistratura. Marcelo José Magalhães Bonizzi, professor de graduação e de 
pós-graduação da USP, autor de livros e artigos e procurador do Estado de São Paulo.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton, Livraria Cultura.

ApOiO especiAL:
CBAr, CAMCCBC e CIESP/FIESP.
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semináRiO

os Estados E o aJustE Fiscal: pontE para o Futuro 
ou volta para o passado inFlacionário?
Data: 27 de setembro

pALesTRAnTes: 
Renato Villela, secretário de Fazenda de São Paulo (2015-2016) e secretário adjunto do Tesouro Nacional 
(1999 e 2002). Ana Carla Abrão Costa, mestre em Economia pela EPGE/FGV e doutora em Teoria Econômica 
pela FEA/uSP; secretária de Estado da Fazenda de Goiás. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, secretária do 
Tesouro Nacional e mestre em Economia do Setor Público pela UnB e em Administração Pública pela FGV 
(EBAP-RJ).

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO

mudar a itália, para mudar a Europa: palEstra 
com a ministra das rEFormas constitucionais, 
maria ElEna BoscHi
Data: 30 de setembro

pALesTRAnTe: 
Maria Elena Boschi, ministra para as Reformas Constitucionais e as relações com o Parlamento do governo 
do primeiro ministro Matteo Renzi. 

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO

a cHina soB Xi Jinping: o QuE QuEr E o QuE podE 
o lÍdEr cHinês?
Data: 18 de outubro

pALesTRAnTes: 
Lanxin Xiang, professor de História Internacional e Política do Graduate Institute of International and 
Development Studies (IHED), em Genebra. Diretor do Center of One Belt One Road Security Studies (Xangai). 
É associado da CSIS (Washington, DC), editor da Survival, IISS (Londres) e comentarista regular da South 
China Morning Post (Hong Kong) e da Global Times (Beijing).

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton, Livraria Cultura e Conselho Empresarial Brasil-China.
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semináRiO 

os dEsaFios dos Bancos EuropEus num amBiEntE 
dE taXa dE Juros nEgativos
Data: 26 de outubro

pALesTRAnTe: 
Andreas Dombret, membro do Conselho Executivo do Deutsche Bundesbank. Representante do 
Bundesbank para o FMI e membro do Basel Comittee on Banking Supervision (BCBS). 

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton, Livraria Cultura.
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semináRiO

cEnário gloBal E invEstimEnto Em inFraEstrutura 
no Brasil
Data: 28 de outubro

pALesTRAnTes: 
James Stewart, diretor global da Área de Infraestrutura da KPMG, membro da Infraestrutura do Conselho 
da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial e presidente do Conselho Consultivo para a uNECE PPP 
Centro de Excelência. Marcelo Allain, secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias do PPI do 
governo federal e coordenador-geral de Política Monetária e Financeira da SPE/Ministério da Fazenda.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.

ApOiO especiAL:
KPMG
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semináRiO

Japão: a polÍtica EconÔmica dE sHinZo aBE Em QuEstão
Data: 17 de novembro

pALesTRAnTe: 
Heizo Takenaka, ex-ministro da área econômica do governo japonês (2001- 2006). Professor Honorário na 
Keio University, em Tóquio, onde lecionou por muitos anos. É Bacharel em Economia pela Hitotsubashi 
University e PhD em Economia pela Osaka University. 

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO

a Educação tÉcnica E a rEForma do Ensino mÉdio
Data: 22 de novembro

pALesTRAnTes: 
Ana Inoue, assessora de Educação do Itaú BBA. Claudia Costin, diretora global de educação do Banco 
Mundial (2014-2016). Claudio de Moura Castro, consultor. Eduardo Deschamps, presidente do Conselho 
Nacional de Educação. Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República do Brasil (1995-2003). Jorge 
Arbache, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Júlio 
Gregório Filho, secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Maria Helena Guimarães Castro, 
secretária executiva do Ministério da Educação. Mendonça Filho, ministro de Estado da Educação. Rafael 
Lucchesi, diretor-geral do Senai. Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto unibanco. 
Simon Schwartzmann, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.

ApOiO especiAL:
Senai.
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semináRiO

a polÍtica Em crisE: como virar o Jogo?
Data: 24 de novembro

pALesTRAnTes: 
Jairo Nicolau, cientista político, professor titular da UFRJ e pesquisador do CNPq. Randolfe Rodrigues, 
senador (REDE) e professor universitário. Fernando Gabeira, escritor, jornalista e ex-deputado federal pelo 
Rio de Janeiro (1998-2010). Fernando Limongi, cientista político, professor titular da uSP, pesquisador 
sênior do Nipe/ Cebrap e vice-coordenador Neci/uSP.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.

ReALizAçãO: 
RAPS



RelatóRio de AtividAdes 2
0

16

49

semináRiO

a intEgração dos imigrantEs na Europa: 
dEsaFios E oportunidadEs
Data: 29 de novembro

pALesTRAnTe: 
Joëlle Milquet, ministra da Educação, da Cultura, da Infância e da Federação Valônia-Bruxelas desde 2014. 
Foi ministra do Interior e da Igualdade de oportunidades em 2011 e ministra do Trabalho e da Igualdade 
de oportunidades em 2008. 

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.
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semináRiO

gEstão portuária EFiciEntE: o modElo dE rotErdã
Data: 2 de dezembro

pALesTRAnTe: 
René van der Plas, diretor do Porto de Roterdã Internacional. Membro do Conselho de Administração da 
joint venture Sohar Industrial Port Company (SIPC), do Conselho de Administração do Porto Central no 
Brasil e do Corporate Tenderboard Rijkswaterstaat - Ministério holandês da Infraestrutura.

cOmenTARisTA:
Frederico Bussinger, consultor, foi diretor de gestão portuária da CODESP (1995-1998) e presidente da 
Companhia Docas de São Sebastião.

pATROcíniO:
Alfa Seguradora, Ambev, Bunge, BM&FBovespa, Cosan, CPFL, ESPM, IBM, Itaú, Natura, PepsiCo, 
Telefônica|Vivo e Votorantim.

ApOiO:
Band News, Grant Thornton e Livraria Cultura.

ApOiO especiAL:
Port of Rotterdam e Porto Central
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TRAnsmissãO AO vivO

o QuE nos mostrará o primEiro turno das 
ElEiçÕEs municipais?
Data: 03 de outubro

pALesTRAnTes: 
Humberto Dantas, professor e pesquisador do Insper, coordena o curso de pós-graduação em Ciência 
Política da FESP-SP, comentarista político da Rede Vida de Televisão e apresentador, além de autor de 
livros e de diversos artigos. Cláudio Couto, professor adjunto do Departamento de Gestão Pública (GEP) da 
FGV-EAESP e colunista eventual de política do jornal Valor Econômico. 

tRansMissão ao vivo
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TRAnsmissãO AO vivO

pEc do tEto dE gastos: mEdida EFEtiva dE controlE 
das contas pÚBlicas?
Data: 13 de outubro

pALesTRAnTes: 
Felipe Salto, professor de Macroeconomia no Master in Business Economics, na FGV/EESP, e autor do 
livro Finanças públicas: da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade (Record, 2016). Zeina Latif, 
economista-chefe da XP Investimentos, com passagens por várias instituições financeiras, como RBS, ING, 
ABN Amro e HSBC.
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TRAnsmissãO AO vivO

impactos da ElEição dE donald trump 
nos Eua E no mundo
Data: 11 de novembro

pALesTRAnTes:
Matias Spektor, professor e coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas 
em São Paulo, autor de diversos livros, entre eles 18 dias: quando Lula e FHC se uniram para conquistar o 
apoio de George W. Bush. Bruno Reis, especialista em análises de risco político global e mercado brasileiro; 
diretor do escritório do Eurasia Group no Brasil e membro do GACInt-USP.
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TRAnsmissãO AO vivO

EmBatE EntrE podErEs E comBatE À corrupção: 
QuEm ultrapassou os limitEs?
Data: 7 de dezembro

pALesTRAnTes:
Marco Vinicio Petrelluzzi, fundador da Petrelluzzi Sociedade de Advogados e secretário da Segurança 
Pública do Estado de São Paulo (1999-2002). Fábio Tofic Simantob, diretor do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCRIM) e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).
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TRAnsmissãO AO vivO

2017 À vista: uma nova (dEs)ordEm mundial?
Data: 15 de dezembro

pALesTRAnTes:
Patrícia Campos Mello, repórter especial e colunista da Folha; Venceu o Troféu Mulher Imprensa 2016, 
categoria melhor repórter de jornal; autora de “Índia - Da miséria à potência” (Edit. Planeta). Jaime 
Spitzcovsky, jornalista e palestrante, integra o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP e 
autor de “A Nova Guerra do Vietnã” (Edit. ática).
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publiCAções

PLATAFORMA DEMOCRÁTICA
colEção o Estado da dEmocracia na amÉrica latina 

ativismo polÍtico Em 
tEmpos dE intErnEt
Em 2016, a Plataforma Democrática lançou o livro 
Ativismo político em tempos de Internet, com o apoio 
do National Endowment for Democracy e da Open 
Society Foundation. Composto por dezenove estudos 
de caso de seis países da América Latina, o livro 
aborda a forma pela qual a ação política off-line e on-
line e a comunicação política se entrelaçam, criando 
novas possibilidades, assim como grandes desafios 
para as instituições e valores democráticos. 

O livro, assim como suas versões em espanhol e 
inglês, pode ser acessado gratuitamente pelo site: 
www.plataformademocratica.org.
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Journal oF dEmocracY Em português
O Journal of Democracy existe desde 1990, e é editado em inglês pelo National Endowment for Democracy. 
Seu objetivo é oferecer informação e análise sobre processos políticos e sociais que afetam a democracia 
e a dinâmica do sistema internacional. 

Desde 2012, a Plataforma Democrática tem editado, duas vezes ao ano, o Journal of Democracy em Portu-
guês. Todas as edições são disponibilizadas gratuitamente no site www.plataformademocratica.org. 

A primeira edição de 2016 apresentou um artigo sobre a crescente in-
fluência de regimes autoritários na esfera pública internacional por 
meio de ferramentas associadas ao exercício do soft power por países 
democráticos. A edição contou também com uma dupla de artigos so-
bre o aumento de partidos e movimentos antidemocráticos na Europa 
oriental. Dois artigos sobre a Primavera árabe fecharam a edição. En-
quanto um deles falou sobre o partido islâmico Ennahda na Tunísia, o 
segundo focou no papel da mídia árabe nas revoltas que varreram par-
te importante do Norte da áfrica e do Oriente Médio em 2011 e 2012.

A edição lançada em outubro de 2016 trouxe uma dupla de artigos so-
bre a adesão à democracia nos Estados Unidos e na Europa. A edição 
contou também com um texto sobre o presidente chinês Xi Jinping. 
Por fim, ela apresentou dois artigos sobre tribunais constitucionais. O 
primeiro deles tratou das investidas de governos iliberais da antiga Eu-
ropa do Leste contra órgãos do Poder Judiciário. Já em “O Supremo, 
a incerteza judicial e a insegurança jurídica”, Joaquim Falcão joga luz 
sobre o poder político do STF.
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estRutuRa orGAniZACionAl

consElHos E dirEtoria

CONSELHO CuRADOR

intEgrantEs vitalÍcios

Fernando Henrique Cardoso – Presidência

Beatriz Cardoso

Luciana Cardoso

Paulo Henrique Cardoso

intEgrantEs não vitalÍcios

Boris Fausto

Celso Lafer

Clovis de Barros Carvalho

Danielle Ardaillon

Eduardo Piragibe Graeff

Esther Império Hamburger

Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa

Horácio Lafer Piva

Jorge dos Santos Caldeira Neto

José Expedicto Prata

José de Oliveira Costa

Jovelino Carvalho Mineiro Filho

Luis Felipe d’Avila

CONSELHO FISCAL
Amaury Guilherme Bier

Everardo de Almeida Maciel

Henri Philippe Reichstul

DIRETORIA
Beatriz Cardoso

José de Oliveira Costa

EQuIPE EXECuTIVA

supErintEndência-EXEcutiva

Sergio Fausto

acErvo

Danielle Ardaillon – Curadora

Renata Bassetto – Arquivista

Dartagman Leite Alves – Monitora de exposição

Raquel Strelciuc Leone – Supervisora de 
exposição

administrativo, FinancEiro 
E rEcursos Humanos

Daniel Graziano – Gerente

Sônia Colombi – Analista (até agosto)

Andres Llinares – Analista (a partir de agosto)

Marcia Peloi – Assistente

contEÚdo

Otávio Dias - Editor
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dEBatEs

Sergio Fausto – Coordenador

Isadora Carvalho – Assistente

manutEnção E apoio gEral

Luiz Yamanaka

Vera Cordeiro

Vardelita da Silva

marKEting E imprEnsa

André Oliveira – Gerente

Ana Paula Pecini Stein – Analista

Vinícius Doti – Analista

Carolina Navais – Estagiária

Rafaela Martins – Estagiária

rEcEpção

Juliana Caetano

sEcrEtaria

Deise Mendes – Presidência

Marcya Lima – Superintendência-executiva e 
Acervo
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fundacaofhc.org.br


