
   

Contato

www.linkedin.com/in/edson-
vismona-76401136 (LinkedIn)

Principais competências
Negociação
Organização de equipes
Gestão de projetos

Languages
Espanhol; inglês e Italiano

Edson Vismona
Presidente Executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial -
ETCO
São Paulo

Resumo
Advogado com experiência em empresa multinacional e em
grande grupo empresarial nacional. Teve a oportunidade de atuar
na administraçao pública em cargos de alta direção. Preside
associações civis formadas por grandes empresas e associações
empresarias.
Atua como árbitro em arbitragens comerciais em Câmara Arbitral
renomada.

Experiência

Autônomo
Sócio de Suchodolski Advogados Associados
novembro de 2019 - Present (2 anos)
São Paulo, Brasil

ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/
OMBUDSMAN
Fundador e atual Presidente do conselho de administração da ABO
novembro de 2017 - Present (4 anos)
São Paulo e Região, Brasil

ETCO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL
Presidente executivo
outubro de 2016 - Present (5 anos 1 mês)

OSCIP pioneira na defesa da ética concorrencial, desenvolvendo em seus
treze anos importantes projetos de estímulo ao ambiente de negócios leal,
combatendo a sonegação e a ilegalidade. Conquistou especial protagonismo
nas relações institucionais,contribuindo com estudos, seminários, livros e
propostas em apoio ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e
renda.

Instituto Ética Saúde
Membro do conselho de Ética
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janeiro de 2015 - Present (6 anos 10 meses)
São Paulo e Região, Brasil

FÓRUM NACIONAL CONTRA A PIRATARIA E ILEGALIDADE -
FNCP
Presidente Executivo
outubro de 2009 - Present (12 anos 1 mês)

A maior associação civil brasileira com o objetivo específico de combater a
pirataria e ilegalidade, formada por associações empresarias, empresas e
sindicatos.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA COMPETITIVIDADE -
INSTITUTO BRASIL LEGAL
Presidente Executivo
abril de 2005 - Present (16 anos 7 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Associação civil, formada por empresas líderes nos mercados de produtos
eletroeletrônicos e informática (hardware we software) com o objetivo de
defender o justo e leal mercado, estimulando investimentos e geração de
empregos formais ao combater o mercado ilegal no Brasil.

José Carlos de Magalhães Advogados Associados
Sócio
abril de 2004 - novembro de 2019 (15 anos 8 meses)

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
Secretário Nacional da Reforma Agrária
março de 2002 - dezembro de 2002 (10 meses)

Governo do Estado de São Paulo
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
julho de 2000 - janeiro de 2002 (1 ano 7 meses)

Formação acadêmica
Academia de Direito Internacional de Haia
 · (1988 - 1988)

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Pós-graduação, Direito Internacional · (1985 - 1986)
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Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Bacharel em Direito, Direito de Empresas · (1977 - 1981)
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