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O recorte sul-americano do CEO Outlook 20211, realizado pela KPMG com 
foco na indústria de energia2, já indicava que os países da região ainda 
experimentavam os efeitos de uma pandemia que não havia terminado. 
O mesmo estudo previa que a recuperação seria lenta, porque, às 
consequências da crise sanitária, somavam-se questões socioeconômicas 
crônicas da região. 
Conforme assinalado na época, a crise de saúde teve um impacto negativo 
tão grave (abrangendo atividades econômicas, diversas, níveis de 
exportação, demanda externa por commodities e turismo na região) que, de 
acordo com estimativas recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
a América do Sul só será capaz de recuperar os mais de 10 pontos do PIB 
perdidos durante a crise sanitária ao final de 2022. Ou seja, dois anos depois 
do início da pandemia. 

É por isso que a oitava edição da  pesquisa KPMG CEO 
Outlook3, realizada com 1.325 CEOs entre 12 de julho e 
24 de agosto de 2022, fornece insights únicos sobre a 
mentalidade, estratégias e táticas de planejamento dos 
executivos das principais empresas globais; não se trata 
de analisar apenas o “antes e o depois” da pandemia, 
mas de contemplar também a situação atual, marcada 
pela invasão do governo russo à Ucrânia e pelas 
incertezas que esse conflito traz em seu esteio. 

A pesquisa deste ano contou com as participações 
de líderes de 55 países, dentre os quais incluem-se 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai 
e Venezuela, atuantes em 11 setores (gestão de ativos, 
automotivo, bancário, consumo e varejo, energia, 
infraestrutura, seguros, life sciences, manufatura, 
tecnologia e telecomunicações). Vale destacar que 138 
dos respondentes são da indústria de energia, que 
atuam principalmente nas economias mais maduras 
(Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, França, 
Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha e Reino Unido). 
Mas 16 deles estão na América do Sul, sendo 12 da 
indústria de petróleo e gás, três do setor de serviços 
públicos e um da indústria de energia renovável.

Assim, nesta publicação, trazemos os destaques 
para o setor sul-americano de energia, comparando 
as respostas dos 16 CEOs da região com os 

posicionamentos dos 138 CEOs das economias 
mais maduras e com os resultados trazidos pelos 
255 CEOs de toda a região – ou seja, os líderes das 
diferentes indústrias.

Este estudo e os insights nele reunidos são 
especialmente importantes neste momento, porque 
2022 trouxe altos níveis de incerteza para o setor de 
energia, como resultado da escassez nos mercados 
internacionais e das mudanças produzidas na demanda 
externa dos países, devido ao conflito na Europa e seu 
impacto sobre os preços dos seus principais produtos 
(petróleo,  gás e energia em geral).

O cenário atual, marcado pela incerteza e pelas consequências da invasão da Ucrânia pela 
Rússia, pode levar à intensificação das políticas de territorialismo, ao fechamento das economias 
e à realocação doméstica de fontes de inputs nas cadeias de suprimento. Ou seja, tudo o que 
entendíamos como “globalização“ está em xeque – e tanto a recuperação global quanto 
a recuperação regional podem diminuir, lançando uma sombra sobre as perspectivas 
traçadas um ano atrás. 

Introdução
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Há um maior otimismo entre os líderes sul-americanos, especialmente  
em relação aos países, à indústria e à economia global. 

Perspectivas de 
crescimento econômico

As perspectivas dos CEOs no setor de energia em relação à economia global, suas economias domésticas, 
setores e empresas são, em geral, otimistas.

Os executivos sul-americanos mostram níveis mais altos de confiança em todas as áreas do que seus 
pares globais, de acordo com a média regional.

Comparativamente aos resultados de 2021, o nível de confiança dos líderes do setor foi maior neste 
ano, com aumentos significativos na confiança no “país” (13% a mais), na “economia global (17%) e na 
“empresa” (12%).

Esse resultado deve ser compreendido à luz do que se passa atualmente na Europa, onde os países estão mais 
expostos ao conflito russo-ucraniano e, portanto, mais suscetíveis aos efeitos econômicos, políticos e sociais. 

Figura N° 2

Mudança no percentual de confiança 
dos CEOs sul-americanos no setor de 
energia na América do Sul. 2021 x 2022

Figura N° 1

A confiança do CEO no crescimento 
econômico de suas empresas, 
economias, setores e na economia 
global para os próximos três anos. 
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022). Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Figura N° 3

Figura N° 4

Crescimento esperado da receita 
das empresas no setor nos 
próximos três anos.

Crescimento esperado da receita das 
empresas no setor nos próximos três 
anos. América do Sul / setor de Energia. 
Comparação entre 2021 e 2022.

Na pesquisa realizada em 2021, 55% dos líderes sul-americanos estimavam que o crescimento 
de receita em suas respectivas empresas seria de 2,5% a 5%; em 2022, 56% adotaram 
projeções mais conservadoras: entre 0,01% e 2,5%.

Como pode ser visto na Figura 4, que compara as faixas de renda escolhidas pelos executivos 
sul-americanos no setor entre 2021 e 2022, há uma mudança em direção a zero na 
distribuição das receitas esperadas. Essa visão mais cautelosa pode ser creditada aos riscos 
geopolíticos  e aos altos níveis de incerteza que eles acarretam.

Em relação à receita esperada para os próximos três anos, os respondentes  
mostraram-se mais cautelosos.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).

Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Os executivos sul-americanos dependem principalmente  
de alianças com terceiros.

Estratégias e riscos
de crescimento

Para crescer, os executivos sul-americanos do setor de energia dependerão principalmente de 
alianças com terceiros, joint ventures, terceirização de determinadas atividades e gerenciamento 
de riscos geopolíticos. 

Seus pares internacionais também dependerão de crescimento orgânico e fusões e aquisições (M&A). 

Comparativamente à pesquisa de 2021, os CEOs sul-americanos estão colocando suas 
expectativas principalmente na terceirização. 

Entre 2021 e 2022, essa estratégia aumentou 13%, em detrimento de fusões e aquisições e do 
crescimento orgânico.

As tendências observadas relacionam-se com as incertezas enfrentadas pelo setor: as 
empresas de energia devem, cada vez mais, procurar fontes alternativas de crescimento para 
investir, além de estabelecer sinergia com terceiros.
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Figura N° 5

Figura N° 6

Estratégias de crescimento para  
os próximos três anos. 2022

Mudança nas estratégias de crescimento 
na América do Sul - Energia. Comparação 
entre 2021 e 2022 (em percentuais).
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).

Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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O risco da taxa de juros subiu seis posições entre os riscos mais importantes 

A incerteza política aparece como uma nova ameaça ao crescimento na atual edição da pesquisa e 
sobressai como dos fatores mais assinalados pelos líderes dos países centrais (11%).

Mas os CEOs sul-americanos do setor de energia estão priorizando os riscos associados à “segurança 
cibernética” (apontado por 2% mais respondentes sul-americanos do que em 2021), à “disrupção 
tecnológica” (4% mais) e às “cadeias de suprimento” (1%). Esses três riscos foram os mais 
mencionados nesta edição, qualificando a “incerteza política” como um risco “não tão preocupante” 
(sem menções entre os respondentes da América do Sul).   

Outras ameaças também subiram vários degraus, ainda que não apareçam nas primeiras posições. É o 
caso da “taxa de juros”, que subiu seis posições entre 2021 e 2022.

Paralelamente, é importante observar que, nesta edição, outros riscos importantes, como a “mudança 
climática” e a “regulamentação“, perderam algumas posições entre os CEOs do setor, não somente na 
América do Sul.

Figura N° 7

Riscos para o crescimento  
das empresas no setor

Os CEOs sul-americanos do setor de energia 
estão priorizando os riscos associados 
à segurança cibernética, à disrupção 
tecnológia e às cadeias de suprimento.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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As decisões dos CEOs do setor de energia estão ligadas à atual situação 
geopolítica, com destaque para o conflito na Ucrânia. 

Os CEOs do setor de energia comentaram as decisões que tomaram, ou as implementações que 
pretendem realizar a curto prazo, para ajustar sua estratégia aos atuais desafios geopolíticos. 

Em geral, prevalece a tendência de “descontinuar as relações comerciais com a Rússia”. 
A decisão foi adotada, ou está em vias de ser implementada, por 94% e 78% da amostra 
sul-americana e dos países centrais, respectivamente; “realocar operações”, por sua vez, foi 
mencionada por 94% dos sul-americanos e 81% dos respondentes globais.

A “diversificação da cadeia de suprimentos“ (conceito estreitamente ligado à “realocação de 
operações“) e a decisão de “ajustar o processo de gerenciamento de riscos” (que se vincula à atual 
situação geopolítica) também foram mencionadas por CEOs de todas as partes do mundo.

Figura N° 8

Medidas já executadas (ou previstas 
para ocorrer nos próximos seis 
meses) com o objetivo de ajustar 
a estratégia de crescimento aos 
desafios geopolíticos atuais. 
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Figura N° 9

Na sua opinião, haverá uma recessão 
global nos próximos 12 meses? 
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A maioria dos CEOs sul-americanos do setor de energia não espera uma recessão  
global no próximo ano. 

A pandemia acabou há pouco tempo; seus efeitos socioeconômicos ainda não foram superados e o mundo 
já tem de lidar com as incertezas trazidas pelo conflito Rússia versus Ucrânia. Esses fatores aumentam as 
chances de recessão global nos próximos 12 meses. Isso é o que a maioria dos líderes do setor de energia 
nos países principais (87%) argumenta. Mas, entre os respondentes sul-americanos, a expectiva  
é oposta:  63% não acreditam que haverá recessão global no próximo ano.

Esse descompasso entre os líderes sul-americanos e seus pares globais pode ser explicado pela 
predominância de europeus entre estes últimos: no velho continente, os efeitos políticos e econômicos do 
conflito são muito mais presentes e preocupantes.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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As iniciativas de ESG perderam espaço nesta edição da pesquisa, enquanto os riscos 
geopolíticos ganharam destaque. 

As iniciativas relacionadas a meio ambiente, responsabilidade social e governança (ESG) perderam 
terreno entre as medidas operacionais que os CEOs do setor pretendem implementar para assegurar seus 
objetivos de crescimento: em 2021, essa agenda era mencionada como prioridade por 23% dos respondentes; 
agora, essa parcela foi de apenas 6%. Em contrapartida, as medidas relacionadas à “adaptação aos riscos 
geopolíticos atuais” ganharam espaço.

Figura N° 10 Figura N° 11

Prioridades operacionais para 
a consecução dos objetivos de 
crescimento nos próximos três anos. 

Prioridades operacionais para 
a consecução dos objetivos de 
crescimento nos próximos três anos  
na América do Sul/setor de energia.

A digitalização também perdeu terreno (32% em 2021, contra 13% em 2022), ao passo que os “custos de input 
à prova de capital e à prova de inflação” (18% na edição passada e 25% na atual) se fortaleceram. Ou seja: os 
líderes estão atentos à necessidade de reter talentos e de mitigar os impactos da inflação mundial.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022). Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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O propósito continuará a ser um pilar relevante para que as empresas 
cumpram suas metas de crescimento.

O valor do propósito e a 
importância da agenda ESG

O propósito continuará a ser um dos pilares das empresas na busca por suas metas de 
crescimento. Conforme o relatório de 2021 já indicava (e o de 2022 reforçou), os CEOs estão 
cientes de que o propósito da organização pode impactar o desempenho e a reputação financeira 
da empresa, respaldar a otimização das estratégias de investimento e pautar as relações com 
os clientes, os funcionários e demais stakeholders. Embora tenham perdido espaço para as 
providências vinculadas aos riscos geopolíticos, as iniciativas de ESG e o propósito das empresas 
continuam intrinsecamente ligados.

De acordo com 44% dos CEOs sul-americanos, a “execução de uma estratégia de inclusão, 
diversidade e equivalência patrimonial” será uma das principais medidas para impulsionar a pauta 
das questões de ESG nos próximos três anos, seguida pela “adoção de uma abordagem mais 
proativa das questões sociais” (38%) e pela “execução de uma estratégia de descarbonização em 
busca do net zero” (19%).

11

Figura N° 12

Figura N° 13

Fatores-chave para acelerar  
a estratégia de ESG em 2022

Obstáculos para os investimentos  
em ESG em 2022

Implementação de uma estratégia de 
inclusão, diversidade e equivalência 

patrimonial para abordar a 
equivalência patrimonial da liderança

Adoção de uma abordagem mais 
proativa das questões sociais

Execução de uma 
estratégia líquida zero

Ampliação da mensuração e da governança 
para construir uma abordagem mais forte e 

transparente das questões de ESG.

44%

38%

19%

0%

Falta de consenso sobre a 
padronização métrica

Outras questões econômicas/
comerciais que afastam o foco 

das questões de ESG

Falta de tecnologia para medir e controlar 
de maneira eficaz as iniciativas de ESG

Aumento ou mudança frequente  
nas regulamentações

Percepção de estar atrás 
dos concorrentes

Falha em manter/atrair talentos

Falta de orçamento de ESG

Falha na geração de valor dos 
investimentos em questões de ESG

56%

13%

13%

6%

6%

6%

0%

0%

América do Sul
América do Sul - Energia
Países Centrais - Energia

América do Sul
América do Sul - Energia
Países Centrais - Energia

Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).

Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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A pressão de investidores, órgãos reguladores e público em geral para que as 
empresas impulsionem as questões de ESG continua em alta. 

A falta de métricas padronizadas para monitorar os resultados é o principal obstáculo à 
implementação das medidas de ESG, de acordo com 56% dos respondentes sul-americanos (Fig. 
13). Outros problemas econômicos e comerciais, tais como o alto risco geopolítico e as incertezas 
que o acompanham, foram apontados por outros 13% como o obstáculo mais relevante à adoção 
de uma agenda ESG.

O atual cenário geopolítico afeta os planos de ESG das empresas, avaliam 88% dos respondentes 
da América do Sul (Fig. 14). No levantamento geral, 76% disseram que “os principais desafios 
globais das questões de ESG, como a desigualdade de renda e as mudanças climáticas, são 
uma ameaça ao crescimento”; eles também reconhecem que “a pressão dos stakeholders 
(investidores, órgãos reguladores e o público em geral), para impulsionar as questões de ESG para 
o futuro” continuará a crescer.

Figura N° 14

Outros obstáculos ao crescimento 
e ao avanço da pauta ESG para as 
empresas em 2022

88%

81%

76%

76%

75%

50%

A geopolítica global afetou nossos 
planos/estratégias de ESG

À medida que a confiança nos governos 
diminui, o público procura empresas para 

preencher a lacuna nos desafios sociais

As corporações podem ajudar os governos a 
encontrar soluções para os desafios globais

Grandes desafios globais de ESG, como 
a desigualdade de renda e as mudanças 

climáticas, são uma ameaça ao crescimento

Os investimentos estratégicos digitais e  
de ESG estão totalmente vinculados

A análise dos stakeholders sobre 
o desempenho das questões de 

ESG continuará a crescer

América do Sul
América do Sul - Energia
Países Centrais - Energia

Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Para 38% dos CEOs sul-americanos, a principal barreira à consecução do “zero líquido” e outras 
ambições climáticas similares é “a falta de soluções tecnológicas adequadas“; entre os CEOs do 
setor de energia, esse percentual chega a 44%. Outros aspectos destacados foram o “alto custo 
da descarbonização” e a “falta de experiência e habilidades”. Dentre os respondentes globais, a 
barreira mais mencionada foi a alta “complexidade da descarbonização das cadeias de suprimento”.

Em relação ao percentual da receita que pretendem investir em programas que permitam que sua 
organização seja mais sustentável, a maioria dos líderes sul-americanos respondeu entre 1% e 
5%, resultado idêntico ao de 2021. 

Nos países principais, a maioria pretende investir entre 6% e 10%.  

Figura N° 15

Figura N° 16

Principais obstáculos à execução 
de uma estratégia voltada a net 
zero (Zero Líquido).

Porcentagem da receita que será  
investida em programas que permitam  
à organização ser mais sustentável. 

A falta de soluções tecnológicas adequadas é a barreira mais assinalada 
pelos líderes para a execução de uma estratégia eficaz de “zero líquido”.

Descarbonização e 
mudanças climáticas 
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Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).

Fonte: elaboração própria com base no estudo KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Com relação à estratégia de transformação tecnológica e digital, a pesquisa deste ano detectou 
uma mudança notável nas decisões de investimento. Na comparação com 2021, os dados 
atuais indicam que os líderes estão dando maior peso aos investimentos voltados a capacitar 
pessoas (23%), a ponto de as decisões de investimento em tecnologia e em competências 
obterem 50% cada uma.

A nova tendência pode ser explicada pela “escassez de talentos”, que hoje é apontada por 
executivos do mundo inteiro, dos mais diversos setores, como um risco relevante ao crescimento. 
Por isso, cada vez mais, atrair, capacitar e reter talentos será uma estratégia fundamental.

Figura N° 17

Investimentos prioritários para atingir 
os objetivos de crescimento. América  
do Sul/setor de energia. 

O investimento em competências cresceu 23% em comparação a 2021.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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A segurança cibernética, que já estava em evidência no estudo elaborado em 2021, permanece em 
evidência quando se trata de discutir estratégia de negócios:  evitar e/ou mitigar danos causados 
pelos criminosos cibernéticos é prioridade para os CEOs do mundo todo.

A maioria (76%) dos líderes do setor de Energia na América do Sul considera-se bem preparada para 
enfrentar esse desafio. 

Os CEOs destacaram que “os riscos geopolíticos e a incerteza aumentam a preocupação com a 
ocorrência de mudanças cambiais,” não somente no setor de energia, mas em geral. 

A maioria das empresas do setor de energia considera que “uma estratégia de segurança cibernética é 
crucial para não destruir a confiança dos stakeholders” e pretende implementar “uma estratégia clara 
para enfrentar um ataque de ransomware”.
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Figura N° 18

Nível de preparação para  
um ataque cibernético em 2022

76% dos CEOs do setor na América do Sul sentem-se preparados  
para enfrentar um ataque cibernético.
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Fonte: elaboração própria com base no estudo 
KPMG 2022 CEO Outlook (KPMG, 2022).
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Fica claro que os CEOs do setor de energia enfrentam grandes desafios. 
Eles mal superaram os desdobramentos da crise sanitária e já precisam 
lidar com as consequências do conflito Rússia   Ucrânia. Mesmo assim, 
eles se mostram surpreendentemente otimistas quando avaliam as 
perspectivas de recuperação econômica dos setores, das empresas e da 
economia. Mais exatamente, esse otimismo é predominante entre os CEOs 
sul-americanos; os líderes globais, especialmente aqueles que atuam na 
Europa, avaliam que uma recessão global está a caminho.

Considerações finais

Construir alianças e terceirizar algumas atividades são estratégias que os líderes globais e locais 
pretendem adotar para cumprir seus objetivos de crescimento. Além disso, como resultado da 
incerteza e dos efeitos da crise na Europa, as expectativas em torno de um crescimento orgânico 
não são as melhores.

stakeholders; neste sentido, eles tendem a dar 
continuidade a algumas pautas importantes de ESG, 
tais como diversidade e inclusão, além da emergente 
busca pela descarbonização e o atingimento de metas 
de zero líquido (ou net zero).  

Porém, mesmo que desejem implementar medidas 
de ESG, os CEOs enfrentam dificuldades para cumprir 
essa pauta: eles apontam, por exemplo, a falta de 
métricas padronizadas para mensurar e reportar 
resultados; e, no caso particular das estratégias de 
descarbonização, eles se ressentem com a escassez 
de soluções tecnológicas adequadas.

Em termos gerais, os resultados da pesquisa deste 
ano confirmam tendências observadas em edições 
anteriores. Mas eles também moldam as novas 
tendências, especialmente aquelas relacionadas às 
crises sociais, econômicas e políticas, que acabam 
por impactar os preços de insumos e serviços. A 
próxima edição deste estudo nos permitirá avaliar 
a evolução dessas pautas e nos trará novos dados; 
mas, desde já, podemos afirmar que o setor tem 
sido resiliente e que os líderes demonstram grande 
habilidade para contornar os desafios e transformá-los 
em oportunidades.

Em termos de riscos, sobressaem as questões de 
segurança cibernética (que subiu duas posições em 
comparação ao levantamento de 2021), a disrupção 
tecnológica (apontada por 4% mais respondentes 
do que no levantamento anterior) e o funcionamento 
das cadeias de suprimento (1% a mais de menções 
do que em 2021). Mas os CEOs do setor de Energia 
também deram bastante destaque à incerteza 
política, que apareceu pela primeira vez como fator 
de risco nesse tipo de pesquisa, bem como ao 
aumento das taxas de juros e ao crescimento do 
chamado “territorialismo”.   

Os líderes do setor permanecem comprometidos 
com o propósito das empresas, mas estão menos 
propensos a se compromeyer com as questões de 
ESG. Essa reacomodação de prioridades pode ser 
explicada pela necessidade de se precaver contra os 
desdobramentos dos riscos geopolíticos atuais e de 
atentar para outras questões, como a necessidade de 
atrair e reter talentos e de lidar com os impactos da 
inflação global. 
 
Mas os CEOs reconhecem que o propósito 
corporativo afeta o desempenho financeiro, bem 
como as relações com os clientes e demais 

16



17

2022 Energy CEO Outlook: América do Sul | Energia e Recursos Naturais   |  Construção e manutenção da resiliência no setor de energia na região

© 2022 KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados.

O nome KPMG e o seu logotipo são marcas utilizadas sob licença pelas firmas-membro independentes da organização global KPMG.

Referências:
KPMG. KPMG 2021 CEO Outlook. 2021.
 
_. KPMG 2021 CEO Outlook. A indústria sul-americana de energia está enfrentando uma oportunidade de mudanças. 2021. 

_. KPMG 2022 CEO Outlook. 2022.

17



Manuel Fernandes
Sócio-líder do setor de Energia e Recursos 
Naturais da KPMG na América do Sul
mfernandes@kpmg.com.br

18

Fale com o nosso time

© 2021 KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados.

O nome KPMG e o seu logotipo são marcas utilizadas sob licença pelas firmas-membro independentes da organização global KPMG.

kpmg.com/socialmedia

mailto:mfernandes%40kpmg.com.br?subject=

	REFERENCIAS
	CONTACTO

	Button 137: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 136: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	A 2: 
	A2: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 121: 
	Button 122: 
	Button 147: 
	Button 148: 
	Button 141: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	Button 142: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	Button 153: 
	Button 154: 
	Button 157: 
	Button 158: 
	Button 159: 
	Button 160: 
	Button 161: 
	Button 162: 
	Button 127: 
	Button 128: 
	Button 130: 
	Button 131: 
	Button 134: 


