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#11WCC:
mil conexões no Brasil

Décima primeira edição do maior congresso de câmaras de comércio
do mundo, o World Chambers Congress reuniu 1173 representantes de
83 países no Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 14 de junho. O encontro
de líderes empresariais tratou dos desafios do multilateralismo para a
construção de um futuro compartilhado.
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CONGRESSO COLOCA EM
EVIDÊNCIA O DESAFIO DA
COLABORAÇÃO ENTRE AS
NAÇÕES
O primeiro dia do #11WCC examinou uma ampla
variedade de tópicos enfrentados atualmente pelo
sistema de comércio internacional, incluindo temas
como blockchain e cidades inteligentes. #SeeYouInRio.
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“A principal
estratégia das
câmaras de comércio
deve ser eliminar as
barreiras comerciais
e usar o comércio
como uma ferramenta
para promover o
multilateralismo”

MULTILATERALISMO
A cerimônia de abertura contou com discurso
do presidente da Confederação das Associações
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), George
Pinheiro, que declarou que “a principal estratégia das
câmaras de comércio deve ser eliminar as barreiras
comerciais e usar o comércio como uma ferramenta
para promover o multilateralismo”. Participaram
também o presidente da ICC World Chambers
Federation, Hamad Buamim; o secretário geral da
Internacional Chamber of Commerce (ICC), John W.H.
Denton AO; o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella; e o governador do Rio de Janeiro, Wilson
Witzel. A cerimônia foi concluída com a performance
da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Na sequência,
foi inaugurada a área de exposições do evento, com
a participação de 26 organizações – 17 internacionais
e 9 nacionais: uma oportunidade de fazer negócios,
networking e conhecer produtos e serviços inovadores.
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UM MUNDO DISRUPTIVO
No primeiro painel, sobre “Um mundo disruptivo: Abrindo novos
caminhos para um futuro compartilhado”, líderes empresariais,
formuladores de políticas e chefes de câmaras de comércio de todo o
mundo discutiram a dinâmica de constante mudança enfrentada pelos
negócios globais. Alan Wolff, vice-diretor da Organização Mundial do
Comércio (OMC), abordou a crescente ameaça do populismo e como a
comunidade internacional deve promover o crescimento inclusivo. “As
chances de sucesso serão grandemente melhoradas se as câmaras aqui
de hoje se unirem à causa... precisamos salvar o sistema multilateral”,
disse ele.
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A FORÇA DA DIGITALIZAÇÃO
A palestra “Perspectiva para um mundo digital e cidades inteligentes”
abordou o modo como as novas tecnologias afetam a área de comércio
e negócios das cidades. Vincent Subilia, diretor-geral da Câmara de
Comércio, Indústria e Serviços de Geneva, na Suiça, afirmou que a abertura
para outros países e a diversidade de setores e empresas são os principais
pilares da cidade rumo à inteligência. “Nosso projeto envolve universidades,
empresas e entidades públicas. Temos mais de 60 projetos para elencar
transformações em Geneva”, disse.
Arancha Gonzalez, diretora executiva do International Trade Centre,
destacou a importância de trabalhar em conjunto para lidar com as
revoluções digital, social e ecológica que o mundo enfrenta hoje: “Só assim
podemos criar economias mais sustentáveis”.
Marcos Prado Trojyo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da Economia do Brasil, enfatizou que “as
nações se tornam mais prósperas não quando fogem dos ciclos de
globalização, mas quando imaginam, estruturam e implementam um
plano para se adaptar às condições mutáveis do sistema de comércio
internacional”.
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Workshops
“Ferramentas para o desenvolvimento de um plano de
gerenciamento de disputas extrajudiciais”
Apresentado por Carlos Henrique Nóra S. Teixeira, sócio diretor Jurídico Penal e
de Compliance da Todde Advogados de Brasília; Xavier Coronas, secretário-geral
da Câmara de Comércio de Barcelona; Gustavo Scheffer da Silveira, conselheiro
no Tribunal Internacional de Arbitragem da International Chamber of Commerce,
de São Paulo; e moderado por Macarena Letelier, vice-presidente da Comissão
Interamericana de Arbitragem Comercial – CIAC (Chile). O palestrante Carlos
Henrique Teixeira destacou que “a arbitragem vem perdendo espaço para outras
medidas alternativas de resolução de disputas em razão de estar replicando as
características indesejáveis do processo judicial, razão pela qual uma reavaliação
do instituto, considerando formas de abreviá-lo, temporal e monetariamente, é
de todo recomendável”.
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“Tudo o que você queria saber sobre blockchain, mas tinha
receio de perguntar”
Apresentado por Gerrie Smits, consultor de estratégia digital e de blockchain
(Bélgica); Emmanuelle Ganne, analista sênior da Organização Mundial do
Comércio (OMC); Bernardo Schucman, co-fundador da Youppie (Brasil);
Desmond Tay, diretor executivo (CEO) da vCargo Cloud (Singapura); Stella
Loiacono, CTO da IBM (Argentina); e Ali Abdalla Al Jari, executivo sênior do
Centro de Exportação e Desenvolvimento de Sharjah. A atividade foi moderada
pela diretora de Inovação da Certisign, Maria Teresa Aarão. A Certisign foi uma
das patrocinadoras do #11WCC.

“Descubra as oportunidades da América Latina através da AICO”
Foi ministrado por Monica de Greiff, presidente da Câmara de Comércio de
Bogotá (Colômbia); Peter Hill, presidente da Câmara de Comércio de Santiago
(Chile); Augusto Pestana, diretor de negócios da Apex-Brasil; e Jorge País,
presidente da Associação Empresarial da Região de Portalegre – NERPOR
(Portugal). O painel foi moderado por Paulo Protasio, presidente da Brazil
Marketing International.
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Ritmo brasileiro
À noite, um coquetel de boas-vindas, ao som
de samba, celebrou também o centenário da
ICC, na Cidade das Artes.

OPINIÃO DO
CONGRESSISTA
“Participar do #11WCC foi uma
experiência incrível e grande
oportunidade de networking, que
inclusive já se consolidou com vários
países. A CACB está de parabéns
pelo desafio e conquista de trazer o
evento para o Brasil. Os painéis são
sensacionais e todos contam com
a participação feminina na mesa.
Achei muito boa essa valorização da
mulher no mundo dos negócios”. Tania
Rezende, presidente do Conselho
Nacional da Mulher Empresária (CNME).
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DIA 13: DE MPES
PARA O MUNDO À
CONSCIENTIZAÇÃO
DA PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
Inspirar o comércio entre países, a
exploração do mercado virtual e
a conscientização da preservação
ambiental foram os destaques da
programação do segundo dia do
#11WCC, que abordou os custos com a
corrupção e a importância da adoção
do compliance, além de alternativas
como o ATA Carnet e o e-commerce,
entre outros tópicos.

#se e y o u i nr io
JUSTIÇA E
TRANSPARÊNCIA
O dia começou com o painel “Construindo
mercados justos e transparentes para
todos”, que discutiu o papel das empresas
e das câmaras nesta construção e as
principais medidas que governos e
instituições devem adotar para tornar isso
possível. O ex-presidente da Petrobras
e CEO da BRF, Pedro Parente, disse
que a empresa possui 14 políticas e
procedimentos de compliance e que,
no ano passado, 30 contratos foram
negados pelo grupo. “Temos um canal
de denúncias independente. É muito
importante que aqueles que fazem a
denúncia confiem que estão a salvo de
qualquer retaliação da empresa”, afirmou.
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Workshops
“MPEs para o mundo: câmaras como facilitadoras e parceiras” discutiu o papel das
câmaras na expansão dos ganhos do comércio mundial para este grupo de empresas.
Renata Malheiros Henriques, gerente sênior do Departamento de Empreendedorismo
do Sebrae, compartilhou as três lições que as empresas brasileiras precisam para
alcançarem o mercado internacional: custos transacionais, assimetrias e confiança;
nicho de mercado; e competitividade. “Das empresas brasileiras, 99% são micro e
pequenas. Elas representam 52% dos empregos formais do país e contribuem com
25% do PIB. No entanto, respondem por apenas 1% do volume exportado do Brasil.
O Sebrae trabalha, então, para conseguir um ambiente empresarial mais amistoso,
com melhores regulamentações e um melhor diálogo entre o público e o privado”,
informou.
Impulsionando negócios internacionais com o seu passaporte para mercadorias:
O “ATA Carnet” é um documento facilitador do comércio internacional que unifica
formulários aduaneiros e substitui pedidos de garantia diferentes de país para país.
No #11WCC, especialistas como Wilson Maragno, supervisor de Logística Internacional
da Rede Globo, discutiram as principais questões que precisam ser abordadas ao
introduzir o sistema em qualquer país. Maragno falou sobre a implementação do
sistema na Rede Globo, uma das maiores empresas brasileiras que adotaram o ATA
Carnet: “Foram 32 países visitados e 160 pessoas beneficiadas”.
As micro e pequenas empresas (MPEs) que utilizam plataformas online têm cinco
vezes mais probabilidade de exportar do que aquelas de economia tradicional, tema
abordado no workshop “A revolução do e-commerce: Comércio eletrônico para
pequenas empresas”, que foi moderado pelo diretor de Administração e Finanças do
Sebrae, Eduardo Diogo. Na ocasião, o coordenador nacional de Comércio e Serviços
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da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) citou uma pesquisa feita
pela entidade, que mostrou que entre os desafios com que as pequenas empresas
se preocupam, a categoria “tecnologia e canais digitais“ fica na sexta colocação,
atrás de categorias como crescimento comercial, gestão financeira, gestão de
pessoas e experiência dos consumidores, que significa, segundo Rezende, que o
e-commerce não é a prioridade para as empresas. Ele finaliza: “E-commerce é não
apenas um jeito de viver, mas também uma necessidade. A minoria das cidades
pequenas brasileiras, por exemplo, não possui uma livraria. E então, como um
consumidor vai experienciar a leitura de um livro? Hoje em dia, na Internet”.

Infraestrutura inclusiva em economias emergentes foi tema de mais um debate,
que abordou a implementação de projetos voltados para a infraestrutura inclusiva
em países emergentes, o papel do setor privado no financiamento de iniciativas
governamentais e o que as câmaras podem desempenhar na mobilização de
investimentos e no compartilhamento de melhores práticas. Participaram da
discussão a diretora de investimentos do BNDES, Eliane Aleixo Lustosa de
Andrade; o vice-presidente corporativo de Infraestrutura do Development Bank of
Latin America (CAF), Antonio Henrique Pinheiro Silveira; o co-fundador da Perlin
(Singapura), Dorjee Sun; e o diretor regional para a América Latina e o Caribe no
Centro para Empresas Privadas Internacionais (EUA), John Zemko. O moderador
do debate foi Adam Marshall, diretor geral da Câmara de Comércio Britânica.
Esteve presente, também, Edson Ogawa, chefe do Departamento de Finanças de
Projetos do Santander, um dos patrocinadores do evento.
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MEIO AMBIENTE E
MERCADO
A plenária “O discurso da liderança:
mudando o mundo permanentemente”
trouxe Cyrril Gutsch, o CEO da Parley
for the Oceans, entidade que defende
a preservação dos oceanos. Ao final da
palestra, foi anunciada uma parceria entre
a Parley for the Oceans e a International
Chambers of Commerce (ICC) que
visa a fomentar a conscientização de
empreendedores para a importância
da redução do desperdício dentro
de empresas. Além disso, o projeto
conjunto antecipou a possibilidade de
uma iniciativa de não uso de recipientes
plásticos na próxima edição do World
Chambers Congress, em 2021.

OPINIÃO DO
CONGRESSISTA
“O Congresso desempenha um papel
fundamental conectando câmaras
ao redor do mundo umas às outras
e conectando o mundo a nossas
câmaras. Vindo de uma das menores
ilhas do mundo, o Congresso nos deu
uma oportunidade maravilhosa de nos
conectar com participantes, ideias
e tendências globais”. Jay Bartlett,
presidente da Câmara de Comércio das
Ilhas Salomão (SICCI).
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NO PALÁCIO
Na segunda noite, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recebeu
no Palácio da Cidade, em Botafogo, alguns participantes do 11th World
Chambers Congress para um jantar. Crivella esteve no painel “Perspectivas
para um mundo digital”, quando citou projetos de inteligência para a
cidade e deu destaque à criação de parques solares para áreas urbanas,
para reduzir as emissões de gases e diminuir o efeito estufa.
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DIA 14: EVENTO É
ENCERRADO COM
RESULTADO DA
COMPETIÇÃO MUNDIAL
DE CÂMARAS
No último dia de congresso, além da premiação a
projetos inovadores, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e as mudanças climáticas
entraram em pauta. Também foram discutidos temas
como transformação digital, startups, facilitação do
comércio e alternativas financeiras. #SeeYouInRio.
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“Precisamos lutar
para chegarmos à
neutralidade de carbono
até o meio do século”
Na plenária “Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
as Mudanças Climáticas: Prosperando
em uma Economia de Baixo Carbono”,
Luis Alfonso Alba, da Secretaria Geral das
Nações Unidas para a Conferência de Mudanças Climáticas 2019, compartilhou suas
preocupações com o momento atual e as consequências trágicas para o planeta, seres
humanos e, obviamente, à economia. “Precisamos lutar para chegarmos à neutralidade de
carbono até o meio do século. As empresas precisam entender e transmitir as mesmas
mensagens de que há grandes riscos à nossa frente, mas também oportunidades e
precisamos definir como aproveitá-las”, apontou.

Em “Repensando a educação:
Habilidades para a economia global
do futuro”, Tania Cosentino, da
Microsoft, descreveu a posição da
empresa como “no olho do furacão
da quarta revolução industrial” e
apontou como objetivo principal
a democratização do acesso à
tecnologia digital. Falando sobre
ética, a CEO, formada em engenharia
elétrica, afirmou que “não é sobre
o que a tecnologia pode fazer, uma
vez que ela pode fazer tudo, é sobre
o que decidimos fazer com ela”, se
referindo à capacidade de reverter
mudanças climáticas e combater a
pobreza, por exemplo.
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Workshops
“História do Certificado de Origem: Mapeando o futuro dos documentos
comerciais em uma economia global em transformação”: Juliana Kämpf,
superintende da CACB, apresentou o projeto de Certificado de Origem Digital
(COD), que busca usar a tecnologia na aceitação de documentos online, permitindo
a emissão eletrônica, com assinatura digital. “O objetivo para os próximos anos é
que 100% dos Certificados de Origem preferenciais sejam emitidos integralmente
de forma eletrônica”, informou. Também estiveram no workshop Thalis Rafael
Figueiredo Silva, analista de comércio internacional do Ministério da Economia;
Tingting Sun, especialista em facilitação do comércio do China Council for the
Promotion of International Trade; e Martin Van der Weide, gerente de políticas de
origem da Câmara de Comércio da Holanda. A moderação foi feita pelo executivo
da Câmara de Comércio e Indústria de Londres, Peter Bishop.
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“Adaptando câmaras de comércio para a transformação digital”: O CEO da
Câmara de Negócios de Nova Gales do Sul (NSW Business Chamber), Stephen
Cartwright; o secretário geral da Câmara de Comércio da Espanha, Adolfo DíazAmbrona; o diretor geral da Federação das Câmaras de Comércio Belgas, Wouter
Van Gulck; a presidente e CEO da Associação de Executivos de Câmaras de
Comércio (ACCE), Sheree Anne Kelly; e o CEO e co-fundador da TIAO, Joost Visser,
foram os palestrantes presentes, mediados por Hans-Jörg Schmidt-Trenz, ex-diretor
executivo e conselheiro da Câmara de Comércio de Hamburgo. “Num mundo
atual, as barreiras desaparecem, pois as pessoas compram, negociam, interagem,
independentemente do lugar, sem gastar tantos recursos físicos. Nós devemos estar
à frente da transformação, e não reagir a ela”, afirmou Cartwright.
“Novas fronteiras na facilitação do comércio”: O debate foi mediado por Jose Raul
Perales, vice-diretor de Comércio do Centro para Empresas Privadas Internacionais
(EUA). Os palestrantes foram Valérie Picard, vice-diretora da Aliança Global para a
Facilitação Comercial da International Chamber of Commerce (ICC); Anne Chappaz,
chefe de Fortalecimento Institucional da Divisão de Empresas e Instituições da
Organização Mundial do Comércio (OMC); Lucas Ferraz, secretário executivo de
Comércio Exterior do Ministério da Economia (Brasil); Emmanuelle Ganne, analista
sênior da Organização Mundial do Comércio (OMC); John Edwin Mein, coordenador
executivo do Instituto Aliança Procomex (Brasil); e Constanza Negri Biasutti,
gerente de Política Comercial da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
“Além dos bancos… Como novas alternativas financeiras transformam as
economias avançadas e emergentes?”: O conselheiro-geral da Mastercard, Timothy
Murphy, disse que a empresa tem uma vasta experiência de integração das fintechs
nos serviços financeiros, especialmente em pagamentos. Sobre a ideia de que
este tipo de empresa está competindo com os bancos, ele foi enfático: “O futuro
é os prestadores de serviços alternativos trabalhando junto com as instituições
financeiras. Nós acreditamos que elas podem ajudar os bancos”, disse. O gerente
da Unidade de Finanças do Sebrae, Alexandre Guerra, citou a Lei Complementar
167, de 24 de abril de 2019, que instituiu a Empresa Simples de Crédito (ESC), com
o objetivo de tornar mais barato o crédito para microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte. O diretor-geral associado da
InvestHK, Jimmy Chiang, também participou do painel. Adrian Ng, co-founder e
CFO da Pearl Pay, fez a moderação.
“Câmaras e start-ups”: Participaram do debate o investidor anjo da Bossa
Nova Investments, João Kepler Braga; a CEO da Câmara Feminina de Comércio
e Indústria do Afeganistão, Manizha Wafeq; e, como moderador, o diretor de
engajamento para as Américas da Junior Chamber International (JCI), Luis Lane.
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WORLD CHAMBERS
COMPETITION
Na conclusão do congresso, foram anunciadas
as câmaras vencedoras nas categorias “Melhor
Projeto Não-Convencional” (Câmara de
Comércio de Gaziantep - Turquia), “Melhor
Projeto de Desenvolvimento de MPEs e
Empreendedorismo” (Câmara de Comércio
e Indústria Feminina do Afeganistão) e
“Melhor Projeto de Educação e Treinamento”
(Câmara de Comércio da Estíria - Áustria).
Os representantes das câmaras receberam o
prêmio de 3.000 euros cada.
Em 2019, a competição recebeu um total de
74 inscrições de 29 países, o segundo maior
número de projetos dos 16 anos de história da
competição.

GALA
O evento foi encerrado
em um jantar de gala, com
um espetáculo do grupo
Ginga Tropical, que levou
a diversidade da cultura
brasileira para o palco.
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THURSDAY 13 JUNE | 09:00 - 10:30
Plenary room, 3rd floor

Building fair and transparent
markets for all
Corruption imposes devastating economic and social costs around the world,
barring innovative new ideas from the marketplace and distorting competition.
68% of countries worldwide have identified corruption as a “serious problem”.
What role can companies and chambers play in promoting fair and transparent
markets? What are the key steps governments and institutions should take to
make this possible?

SPEAKERS
•

Nicola Bonucci Director for Legal Affairs, Organisation for Economic Cooperation and Development

•

Kiprono Kittony National Chairman, Kenya National Chamber of
Commerce and Industry

María Fernanda Garza Merodio President and CEO, Orestia; Chair, ICC Mexico
#11WCC

•

Michael Freitas Mohallem Head of the Center for Justice and Society,
Fundação
GetulioCongress
Vargas é o maior fórum global do setor e foi
O World
Chambers
pela primeira
no BRF
Brasil. Promovido pela International
•realizado
Pedro Parente
Globalvez
CEO,
Chamber of Commerce (ICC) – a maior organização de negócios
do mundo, que representa mais de 45 milhões de empresas e 1
bilhão de trabalhadores em mais de 100 países – e a ICC World
MODERATOR
Chambers Federation, em 2019 foi coorganizado em parceria com a
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
• Carlo de Lima Verona Partner, Demarest
(CACB) – instituição que defende os interesses do setor de comércio e
serviços nacional.
•

THURSDAY 13 JUNE | 11:00 - 12:30
Room 1, 2nd floor
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O PRÓXIMO
WCC
Das belezas naturais do
Brasil para a arquitetura
moderna dos Emirados
Árabes. O 12th World
Chambers Congress
desembarca, em 2021,
no calor de Dubai para
falar sobre Câmaras
4.0. O anúncio oficial
foi feito na solenidade
de encerramento da 11ª
edição do evento.

OPINIÃO DO
CONGRESSISTA
“Foi um momento incrível para
estabelecermos novas conexões
com empresários e câmaras de
comércio de todo o mundo e, ainda,
para conhecer as oportunidades de
negócios com este belo país que é o
Brasil” - Jean-Denis Charest, vicepresidente de desenvolvimento da
Câmara de Comércio de Montreal
Metropolitana – Canadá
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FOTOS, VÍDEO E APP
Todos os registros fotográficos do Congresso estão na galeria da CACB
no Flickr – acesse www.flickr.com/photos/_cacb. Também há fotos na
rede da ICC: https://www.flickr.com/photos/international-chamber-ofcommerce/albums
Confira um resumo do que foi o #11WCC no nosso canal do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=GGQKQNOUSnw&feature=youtu.be
Também foi criado um aplicativo exclusivo para os participantes.
Através da plataforma, o público troca mensagens com participantes e
palestrantes, entre outras funcionalidades - uma excelente oportunidade
para estender os assuntos dos painéis e workshops, fazer negócios e
promover networking.

23

EXPOSIÇÃO
A área de exposição contou com
stands internacionais (Qatar, Dubai,
Rússia, Ethiopia, Nothern Ireland,
Sharjah, Barranquilla, Geneva, ALInvest 5.0, Internacional Trade
Centre, Vcargo, Botsuana, Câmara
de Comercio Árabe, Event Bank,
Investaureum e ICC) e nacionais
(Banco do Brasil, Pitágoras, Sebrae,
Alcafoods, Apex-Brasil, Cisbra, Sauer,
Lideroll, Visit Rio e CACB).
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PATROCINADORES E PARCEIROS

expediente

O #11WCC teve como patrocinadores a Certisign, Qatar Chamber, Dubai Chamber,
The Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Northern Ireland
Chamber of Commerce and Industry, Sharjah Chamber of Commerce & Industry,
ATA Carnet, Banco do Brasil, Bogotá Chamber of Commerce, Cámara de Comercio
de Barranquilla, Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services, GS1 Brasil,
Fundação Pitágoras, Silk Road Chamber of International Commerce, vCargo Cloud,
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis, Cámara Argentina de Comercio y Servicios e Banco Santander. Foram
parceiros do evento: Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Programa
AL-Invest 5.0, Confederation of Asia Pacific Chambers of Commerce and Industry,
Center for International Private Enterprise, Confederação Nacional da Indústria,
Eurochambres, Global Trade Review , International Trade Centre, Junior Chamber
International, Latam Airlines, OneWorld, Prefeitura do Rio, Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), The Business Year e Torino Chamber of
Commerce, Industry Crafts and Agriculture.

Coordenadora de Comunicação #11WCC - Brasil:
Katiuscia Sotomayor +55 (61) 9-9276-4477
Equipe:
Erick Arruda, Joana de Albuquerque Pae, Bernardo Fonseca, Lígia Uchoa e João Vítor dos Santos.
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