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38  Eventos realizados no total

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ
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JurídicaInfraestrutura Metropolitana Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação

Sustentabilidade  e ESGRH e Formação Profissional Tributação e Finanças

Saúde

Segurança

COMISSÕES 

PATRICK SABATIER - Presidente da CCIFB

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Informações gerais 

O ano de 2022 foi um marco para nossa CCIFB-RJ que, após dois anos 
de pandemia, lançou as bases de uma reflexão estratégica coletiva e 
duradoura. Em parceria com as regionais SP, MG e PR, temos a 
ambição de implementar em 2023 um plano de ação com a finalidade 
de fortalecer nossa rede e consolidar uma atuação nacional para a 
CCIFB!

+ Saiba mais sobre
nossas Comissões
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O ano de 2023 que se inicia terá como marco uma dinâmica ampliada nas relações bilaterais 
França-Brasil, voltada para o fortalecimento e geração de parcerias estratégicas entre os dois países, 
com perspectivas de uma intensa agenda.

Essas iniciativas terão certamente desdobramentos de impacto positivo para nossa rede em nível 
nacional e internacional, bem como oportunidades específicas para o Rio de Janeiro em setores 
importantes, como Energia, Saúde, Smart Cities, Economia Criativa, Tecnologia e Inovação, entre 
outros.

É nesse contexto que está sendo construída a agenda da nossa Câmara, baseada em conteúdos e 
palestrantes de excelência, alinhada a encontros-chave para toda a nossa comunidade de negócios 
nos mais diversos setores.

Diante desse panorama, será uma satisfação poder contar mais um ano com nossa rede de membros 
e parceiros.

O engajamento de todos é essencial, juntos podemos mais!

Topo

Em paralelo, o Brasil toma novos rumos com sinalizações fortes da 
retomada de um protagonismo internacional mundial incluindo temas 
prioritários e transversais, como Meio Ambiente, Diversidade e 
Inovação.

https://www.ccfb.com.br/comissoes/comissoes-rio-de-janeiro/


EVENTOS - CCIFB-RJ

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Diante da importância do cenário eleitoral de 2022, a Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de 
Janeiro convidou os três principais candidatos ao Governo do Estado para uma série de encontros 
com sua rede de membros e parceiros. Os eventos fizeram parte da Agenda eleições 2022 da 
CCIFB-RJ, cujo objetivo foi conhecer propostas e promover diálogos sobre temas ligados à melhoria 
do ambiente de negócios, emprego e desenvolvimento.

Nos encontros realizados com os candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB) foram 
abordados programas e perspectivas para o Estado do Rio de Janeiro sob os aspectos econômico, 
social e ambiental, nos mais diversos setores, como energia, infraestrutura, ensino e pesquisa, 
turismo, indústria criativa e segurança. 

Os encontros foram realizados na sede do escritório SiqueiraCastro Advogados, no centro da 
cidade.

Eleições 2022 
Propostas para o governo do Rio de Janeiro
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EVENTOS - CCIFB-RJ

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Promovemos um encontro entre representantes da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, equipes da 
Prefeitura do Rio e membros da Diretoria, do Conselho 
e de Comissões da CCIFB-RJ, na sede da L’Oréal Brasil.

Com objetivo de identificar sinergias e oportunidades 
para iniciativas conjuntas, a reunião abordou ações e 
metas de desenvolvimento sustentável da capital 
fluminense previstas no Plano de Ação Climática, que 

Oportunidades de parceria com a PROPARCO

Para debater oportunidades de parcerias no financiamento 
de iniciativas ESG, a CCIFB-RJ promoveu um encontro com 
representantes da PROPARCO, subsidiária da Agência 
Francesa de Desenvolvimento – AFD.

O diretor regional para América do Sul, Philippe Serres, 
conduziu a reunião, ao lado de Eric Farcette, membro da 
diretoria da CCIFB-RJ e coordenador da Comissão de 
Infraestrutura Metropolitana.

+ Saiba mais sobre 
nossas Comissões
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Reunião com Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro

visa mitigar impactos ambientais e intensificar a transição do Rio para uma economia de baixo 
carbono.   

Participaram do evento membros das empresas Michelin, Helexia, EDF Renouvelables, Alstom e 
Nexans. 

Almoço com o Cônsul-Geral da França no Rio
Com foco constante na promoção e no fortalecimento das relações 
França-Brasil, a CCIFB-RJ promoveu um almoço entre membros da 
Diretoria e o novo Cônsul-Geral da França no Rio de Janeiro, Gérard 
Maréchal. O encontro foi realizado no restaurante Marine, no Hotel 
Fairmont Copacabana.
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DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Um dos principais eventos de networking da Câmara de 
Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro retomou suas 
atividades em modo presencial no cronograma 2022. 

Com uma volta em grande estilo, a primeira edição do 
Conexão Carioca do ano aconteceu no mês de maio, na 
Casa da Glória. O evento reúne tradicionalmente membros 
da Câmara, representantes da rede francesa e de empresas 
associadas.

A retomada do encontro foi marcada pelas palavras de 
boas-vindas do presidente da CCIFB-RJ, Patrick Sabatier, e 
do Cônsul-Geral da França no Rio de Janeiro, Gérard 
Maréchal.

Edições Conexão Carioca
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A segunda edição do Conexão Carioca foi realizada no restaurante Marinho Atlântica, em 
Copacabana. Já o último evento programado do ano contou com o belo cenário do Hostel JO&JOE, 
da rede Accor, localizado no revitalizado Largo do Boticário.

Criado há quase 10 anos, o evento Conexão Carioca acontece 
trimestralmente com a proposta de levar networking a espaços 
que ressaltem a beleza e as singularidades do Rio de Janeiro.

CONEXÃO
CARIOCA

Topo
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DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

O ícone do futebol Paulo Cézar Lima foi o laureado 
da 22ª edição do Prêmio Personalidade da CCIFB-RJ, 
realizada no dia 17 de novembro.  Em ano de copa 
do mundo, o evento – que homenageia brasileiros e 
franceses por contribuírem com a cooperação e o 
fortalecimento dos laços entre os dois países – 
celebrou a amizade franco-brasileira por meio de 
um esporte considerado símbolo da união de 
pessoas e culturas.  

A premiação reuniu autoridades, membros do 

Prêmio Personalidade França-Brasil

Confira o vídeo dos melhores momentos do evento:
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serviço diplomático francês, executivos e parceiros da rede França-Brasil. O Cônsul-Geral da 
França no Rio de Janeiro, Gérard Maréchal, abriu a cerimônia institucional da noite. Na sequência, 
o presidente da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio, Patrick Sabatier, destacou a trajetória
de Paulo Cézar, que marcou a história do futebol nos dois países.

Com um percurso pioneiro no Brasil e na França, o laureado é referência por jogar duas Copas do 
Mundo e conquistar o tricampeonato ao lado do histórico elenco da Copa de 70. Além disso, foi 
um dos primeiros brasileiros e 1º campeão mundial a ser contratado por um clube francês, o 
Olympique de Marseille. 

A cerimônia foi seguida de um jantar de gala assinado pelos Chefs David Mansaud, Flavia 
Quaresma, Frédéric Monnier e Roland Villard.

Topo

https://www.youtube.com/watch?v=8ktGDfx8Zzo


EVENTOS COMISSÕES

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Comissões temáticas: conteúdo e troca de experiências

Comissão de Tributação e Finanças
Iniciativas de inovação e digitalização em controladoria e compliance 
tributário
Constitucionalidade da base dupla do diferencial de alíquotas do ICMS: 
tese e estratégias
Panorama frente à regulamentação pela PGFN e Receita Federal
ESG e tributação – panorama e desafios

Comissão Jurídica
Propriedade Intelectual e a cooperação em PI entre França e Brasil

Comissão de Energia
Almoço com Thiago Barral, Presidente da EPE

Comissões de RH e Jurídica 
MP do Home Office

Comissão de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação 
Mesa redonda - oportunidades e desafios da pesquisa e inovação no Brasil 
à luz das grandes transformações do século XXI

Comissão de Saúde
ESG e Saúde, em parceria com a Amcham Rio e ACRJ
Rol Taxativo - ANS Decisão STJ, em parceria com ACRJ

As Comissões promoveram debates e a troca de experiências sobre temas da atualidade relacionados 
a diferentes áreas do ambiente empresarial. A interação de seus membros gerou conteúdos de 
qualidade e informações setoriais diversificadas, com o apoio de convidados externos, executivos 
associados, especialistas e autoridades. Confira os eventos em destaque: 
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Reuniões periódicas sobre 
sinergias, oportunidades de ações 
conjuntas de impacto positivo 
para o Rio de Janeiro e trocas com 
a participação de convidados 
externos. 

Comissão de Sustentabilidade 
e ESG

Topo



OUTROS DESTAQUES

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

A rede Sciences Po Paris e parceiros realizaram dois dias de debates, no 
início de abril, sobre desafios e oportunidades para um desenvolvimento 
sustentável e inclusivo no Brasil. Em formato híbrido, com transmissão 
ao vivo de Paris, o evento recebeu apoio institucional da Câmara.

O presidente da CCIFB-RJ, Patrick Sabatier, integrou o painel on-line “O 
papel do setor privado na preservação do meio ambiente”, realizado no 
dia 1º de abril.

Conferénce Pour le Brésil – Rede Sciences Po Paris

Semaine Amérique Latine Caraïbes 
Realizado de 26 de maio a 11 de junho pela 
Expansio Développement à l'Intertional,  o 
evento Semaine Amérique Latine Caraïbes 
contou com o apoio da Câmara de Comércio 
França-Brasil. 

L
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O presidente da CCIFB-RJ, Patrick Sabatier, participou do painel “Panorama e perspectivas para empresas 
francesas no Brasil.”
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A conferência reuniu autoridades, pesquisadores, especialistas e 
representantes de organizações nacionais e internacionais.

IMPACTMENINAS
França-Brasil

A iniciativa, estruturada em 2020, é uma realização conjunta da Embaixada da França, Câmara 
de Comércio França-Brasil (CCIFB-RJ) e Liceu Molière. Voltado para alunas do 1º e 2º ano do 
ensino médio, o ImpactMeninas tem como objetivo contribuir para um futuro mais igualitário na 
formação profissional e educação de meninas, promovendo empoderamento, capacitação e 
autoconfiança das estudantes, além de ampliar a diversidade no meio empresarial e na 
sociedade. A ação contou com apoio de empresas membro da CCIFB. 

Para marcar a data de 08 de março, Dia Internacional das Mulheres, a Embaixada da França no 
Brasil, através do Serviço de Cooperação Educativa e Linguística, promoveu um encontro on-line 
com representantes de instituições parceiras, beneficiárias, apoiadores e apoiadoras do 
ImpactMeninas França-Brasil. O evento destacou a retrospectiva das ações realizadas no Rio de 
Janeiro e o lançamento da nova edição do programa, que ganhou escala nacional em 2022.



OUTROS DESTAQUES

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

A Câmara de Comércio França Brasil renovou sua tradicional parceria em mais uma edição do 
Salão de Carreiras, evento promovido pela Embaixada da França no Brasil e pelo Campus France 
Brasil, nos dias 23 e 24 de agosto. 

O tema 2022 foi o desenvolvimento sustentável e seus pilares nas dimensões social, ambiental e 
econômica. 

A programação incluiu atividades presenciais e on-line, distribuídas em ateliês, palestras e 
encontros b2b, com a presença de empresas membro da Câmara de diferentes regionais, entre 
elas: Accor, CMA CGM, L'Oréal Brasil, Mawon, Michelin, Nexans, Safran Helicopter Engines Brasil, 
Skema Business School Brasil, Schneider Electric e Veolia. 

A equipe executiva e o presidente da CCIFB-RJ, Patrick Sabatier, participaram da agenda do dia 23 
de agosto na Aliança Francesa da Tijuca. Profissionais e estudantes puderam conhecer um pouco 
mais sobre a CCIFB, seu escopo de atuação e a sua rede de associados. 

Ao lado de Eric Bourland, Diretor do Campus France Brasil, Etienne Cardiles, Vice-Cônsul da França 
no Rio e Jean Bourdin, Diretor Geral da Aliança Francesa no Rio, Patrick ressaltou a importância de 
ações coletivas da equipe de France no Brasil em prol da construção de um futuro mais 
sustentável.

Salão de Carreiras
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OUTROS DESTAQUES

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Journées du Réseau, em Brasília

Forum des Métiers

A CCIFB marcou presença durante as “Journées du Réseau”, organizadas pela Embaixada da 
França no Brasil nos dias 8 e 9 de novembro, em Brasília, reunindo os principais atores da relação 
França-Brasil. 

O presidente da CCIFB-RJ, Patrick Sabatier, e a Diretora-Executiva, Jaqueline Saad, representaram 
o Rio de Janeiro ao lado de Pedro Antônio Gouvêa Vieira (presidente da CCIFB-SP), Germano Ferraz 
Paciornik (presidente da CCIFB-PR) e Paula Frerejean (Diretora-Executiva Nacional).

A CCIFB-RJ renovou sua tradicional parceria com o Lycée Molière 
no Rio de Janeiro no âmbito do Forum des Métiers, realizado no dia 
28 de outubro.

Jaqueline Saad, Diretora-executiva, ao lado de executivas de 
empresas membro da Câmara no Rio, realizou uma apresentação 
para cerca de 70 alunas e alunos do 1º ano de ensino médio sobre 
desafios e oportunidades das políticas de Diversidade, Equidade e 
Inclusão nas empresas. 
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Na ocasião foram compartilhados exemplos de ações concretas que são realizadas, alinhadas com 
a Agenda 2030 do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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DESTAQUES CONTEÚDOS DIGITAIS

DESTAQUES 2022 - CCIFB-RJ

Ao longo de 2022, a CCIFB-RJ publicou conteúdos nos seus canais digitais para destacar temáticas 
sobre diversidade e inclusão. A proposta é reforçar nosso comprometimento, ao lado de parceiros 
e empresas associadas, em ações e programas engajados nesses temas. 

Confira os destaques:

Diversidade e Inclusão

Newsletters temáticas
Além da Newsletter mensal da CCIFB-RJ, boletins temáticos 
ressaltaram conteúdos sobre diversidade de gênero nas 
empresas e sustentabilidade. 

A Newsletter especial do Dia Internacional das Mulheres 
contou com depoimentos de  profissionais das empresas 
Michelin, L’Oréal Brasil, ENGIE e Voltalia.

21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial

28.06 - Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+
10.12 - Dia Internacional dos Direitos Humanos
03.12 -  Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
18.12 - Dia Internacional dos Migrantes

Março - Dia Internacional das Mulheres
Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente | Dia dos Oceanos
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Datas Comemorativas

01.03 - Aniversário do Rio de Janeiro – entrevista  com o presidente Patrick Sabatier.
14.07 - 14 de Julho – mensagens do Cônsul-Geral da França no Rio de Janeiro e do 
presidente Patrick Sabatier.
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FALE CONOSCO

Av. Pres. Antônio Carlos, 58 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

https://www.linkedin.com/company/c-mara-de-com-rcio-fran-a-brasil-rj
https://www.instagram.com/ccifb_rj/
https://www.ccfb.com.br/
https://www.ccfb.com.br/contato/
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