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O Congresso Mundial das Câmaras é o primeiro
evento do gênero que reúne as membros das 
câmaras, dos negócios e do governo. Agora, em sua
décima edição, este evento emblemático é muito
mais do que apenas um encontro de câmaras. Ao
convocar os líderes mais proeminentes do mundo e
as mentes mais brilhantes, busca transformar o
futuro dos negócios.

Razões para participar:

1- NETWORKING:

O Congresso oferece uma oportunidade inigualável para se conectar e
fortalecer as relações com um grupo diverso e internacional de indivíduos
que representam mais de 100 países. Com ocasiões formais e informais
para desenvolver redes, este é o cenário ideal para estabelecer vínculos
institucionais e promover oportunidades de comércio e investimento de 
empresas, países e regiões.
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Razões para participar:

2- CONHECIMENTO:

Em um clima de negócios em constante mudança, o Congresso, com seus
oradores visionários e estimados, aborda e examina os problemas globais
mais importantes de hoje. São conhecimentos indispensáveis   e
perspectivas interessantes sobre uma grande quantidade de tópicos
importantes, incluindo discussões informativas no programa de três dias.

Razões para participar:

3- KNOW HOW:
O Congresso é um fórum valioso e dinâmico que facilita o intercâmbio de idéias
e práticas recomendadas no mundo real, tanto nas câmaras como nas
atividades empresariais. Através do seu Concurso Mundial de Câmaras, o
Congresso reconhece os projetos mais inovadores de toda a comunidade da
câmara. Ele serve como um ponto de referência informativo para que outros
aprendam e encorajem mudanças positivas e desenvolvimento.
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World Chambers Competition é o único
programa de premiação global para reconhecer
os projetos mais inovadores realizados pelas
câmaras de comércio e indústria de todo o
mundo.

WORLD CHAMBER COMPETITION

Categorias:

1- RESPONSABILIDADE SOCIAL

2- CRIAÇÃO DE EMPREGOS E DESEN. DE NEGÓCIOS

3- EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

4- NÃO CONVENCIONAL
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WORLD CHAMBER COMPETITION

BRASIL:

RESPONSABILIDADE SOCIAL – EMPODERAMENTO DA 
MULHER EMPRESARIA

NÃO CONVENCIONAL - IMPOSTÔMETRO

WORLD CHAMBER CONGRESS

PRINCIPAIS TEMAS DAS PALESTRAS:

1- Negócios, conflitos e terrorismo: reconstruindo a paz e a       
prosperidade.

2- Sustentabilidade

3- Mobilidade Global

4- Liderança
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WORLD CHAMBER CONGRESS

CITAÇÕES:

- Ex-primeiro Ministro da Finlândia – meritocracia
setor público X privado (Nokia e Gov.)

-Luz como transmissor no futuro, fazendo papel da
pedra na Argentina

WORLD CHAMBER CONGRESS

CITAÇÕES:
Na última década

-A paz declinou 2,14%
-As mortes por conflitos internos aumentaram
692%
-As mortes por terrorismo aumentaram 247%
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WORLD CHAMBER CONGRESS

CITAÇÕES:

-Quatro dos cinco países com maior impacto do 
terrorismo reduziram as mortes

-99,5% das mortes pelo terrorismo ocorreram for a 
da Europa.
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WORLD CHAMBER CONGRESS

CITAÇÕES:

-O custo global da violência em 2016 foi de $ 14,3 
trilhões, que é equivalente a 12,6% do PIB mundial
ou $ 1953,00 por pessoa.

Sérgio Medeiros
E-mail: presidenciacde@sc.sebrae.com.br


