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de credibilidade.

da indústria audiovisual do país.

dos turistas estrangeiros.

da produção nacional de petróleo.

RIO, ESTADO EFICIENTE

O Rio de Janeiro produz boa parte da riqueza do país. E nos próximos quatro anos receberá mais de 100 bilhões de reais em investimentos

públicos e privados. Energia, siderurgia, construção naval, entretenimento, moda, turismo são vocações econômicas do estado e representam

a capacidade de liderança do Rio no cenário nacional e internacional. O Governo do Rio de Janeiro contribui para a criação de um ambiente

favorável aos negócios e ao empreendedorismo. Através de profunda reforma administrativa, em

curso desde o primeiro dia da atual gestão, o estado começa a alcançar o equilíbrio fiscal, com

redução das despesas de custeio e melhora significativa dos indicadores de eficiência. O Governo

do Rio de Janeiro retomou o diálogo com o Governo Federal e com a sociedade civil, para conduzir

um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, com benefícios reais para os seus cidadãos.

Fontes: Petrobras, Infraero e ANCINE.
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Há mais de 78 anos o Banco BMG constrói uma história de solidez e credibilidade, 
oferecendo opções competitivas de investimentos e garantindo resultados 
consistentes. Invista no BMG. E comprove o que a FGV, o RiskBank e a Gazeta 
Mercantil/Austin Rating não se cansam de comprovar.

Melhor conglomerado no segmento financiamento ao consumo, pela Fundação Getúlio Vargas.

8x
3x

Melhor banco de varejo massificado, pelo RiskBank.

3x
Melhor banco em financiamento ao consumo, pela Gazeta Mercantil/Austin Rating.

Credibilidade se constrói com resultados.
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Quando uma marca tem muito valor, gera ainda mais valor. A Petrobras 
já possui excelência em tecnologia em águas profundas e na qualidade 
de seus produtos. Agora, com o desafio da internacionalização, vem 
buscando o mesmo na gestão de suas marcas. Uma prova disso é que, 
desde 2007, a marca Petrobras é reconhecida pelo INPI como uma 
marca de alto renome. Recentemente, conquistou também o prêmio 
Industry Awards 2008, concedido pela World Trademark Review, como 
“Latin America Team of The Year” em gestão de marca.

Para ser uma grande marca, 
a Petrobras precisou construir muita coisa.

Outras grandes marcas, por exemplo.
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