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ICC Brasil em ação
5 destaques do nosso 1º ano
A International Chamber of Commerce (ICC)
não poderia ter escolhido um momento mais
desaﬁante para reestabelecer sua presença
no Brasil.
Mesmo assim, com o país enfrentando sua
pior crise econômica em décadas, o
conhecimento acumulado e as conexões
globais da ICC representam recursos
preciosos para empresas brasileiras que
buscam aumentar seu escopo e se engajar
no mercado internacional.
Com sua rede de 6 milhões de empresas no
mundo todo, e sua forte aproximação de
governos e órgãos intergovernamentais, a
ICC é um veículo único para auxiliar
empresas a transitar entre os mercados
globais e entender as regras do comércio
internacional.

O primeiro ano da ICC Brasil foi cheio de
acontecimentos. Quase 100 empresas,
escritórios de advocacia e associações
empresariais se associaram à ICC Brasil e
constituem agora uma parte integral da
comunidade global da ICC. Esperamos
receber muito mais membros à medida que
expandimos nossas atividades.
Em 2016, iremos intensiﬁcar o trabalho
começado em políticas comerciais,
resolução de litígios e propriedade
intelectual, enquanto expandimos para
outras áreas de expertise da ICC, que
incluem ﬁnanciamento do comércio,
sustentabilidade, e anticorrupção.
Este relatório resume nossas ações-chave
em 2015, que esperamos que sejam pilares
para o desenvolvimento da ICC Brasil em
2016 e nos outros anos por vir.
Julian Kassum
Diretor Executivo
ICC Brasil
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A ICC e a CNI juntam forças
para lançar a ICC Brasil
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Em 1º de dezembro de 2014, Robson Braga de
Andrade, Presidente da CNI, e John Danilovich,
Secretário-Geral da ICC, inauguraram o
escritório de São Paulo da recém-estabelecida
ICC Brasil. Daniel Feffer, Presidente da ICC
Brasil, Frederico Curado, Diretor-Presidente da
Embraer, e Embaixador Rubens Barbosa falaram
no evento de lançamento, que atraiu empresas
líderes de mercado, associações empresariais e
escritórios de advocacia do país.
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O B20 consulta empresas
brasileiras sobre as prioridades
do G20
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Apoio ao Acordo de
Facilitação do Comércio
da OMC
A maior prioridade da ICC globalmente é a
ratiﬁcação e implementação do Acordo de
Facilitação do Comércio (TFA), o primeiro
acordo multilateral já alcançado pela
Organização Mundial do Comércio desde sua
fundação 20 anos atrás. Como uma contribuição
a este esforço global, a ICC Brasil entregou um
brieﬁng especial para o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), destacando os benefícios do acordo
para o comércio brasileiro, e a importância de
sua ratiﬁcação pelo Congresso Nacional.

Pela primeira vez desde sua criação em 2010, o
Business-20 (B20) visitou o Brasil para reunir as
perspectivas regionais sobre políticas
comerciais, acesso ao ﬁnanciamento,
infraestrutura e apoio às pequenas empresas. A
consulta reuniu 70 CEOs e executivos
corporativos de uma ampla gama de setores do
mercado. O B20 é o mecanismo de alto nível
que providencia a contribuição do mundo
empresarial nas Cúpulas anuais do G20, que foi
presidida este ano pela Turquia.
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Participação recorde no
ICC Brazilian Arbitration Day
A ICC é conhecida globalmente por sua
inigualável experiência na resolução de disputas
comerciais. No último mês de julho, mais de 170
proﬁssionais em resolução de litígios
participaram da 4ª edição do Brazilian
Arbitration Day, organizado pela ICC Brasil e
pela ICC International Court of Arbitration. Um
Comitê de Arbitragem e Mediação local também
foi estabelecido, com a missão de atuar como
um fórum para a comunidade e para contribuir
com o crescimento e com a melhoria dos
serviços de resolução de litígios da ICC no
Brasil.
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A ICC Brasil cria o Comitê
de Propriedade Intelectual

Um sistema de propriedade intelectual (PI)
eﬁcaz é uma condição-chave para fomentar
inovação e aumentar a competitividade da
economia atual. Construindo sobre o
conhecimento e experiência extensiva da ICC
em defender sistemas robustos de PI, a ICC
Brasil convidou empresas, associações,
escritórios de advocacia e proﬁssionais para
fazerem parte deste recém-formado Comitê de
PI. O novo grupo trabalhará com o intuito de
difundir as melhores práticas internacionais e
avançar a agenda de PI no Brasil.

Durante o seu primeiro ano, a ICC Brasil atuou em muitas outras frentes:
Ajudando empresas a se preparar para o Internet Governance Forum (IGF), sediado
este ano pelo Brasil;
Promovendo as visões empresariais nas negociações do clima da COP21;
Aproximando a comunidade bancária brasileira dos serviços e pesquisas da ICC
sobre ﬁnanciamento do comércio (“Trade Finance”);
Difundindo o catálogo de publicações especializadas e modelos de contratos
internacionais da ICC;
Designando especialistas brasileiros para as 12 Comissões Internacionais da ICC.

Para se associar à ICC Brasil ou para
saber mais sobre nosso trabalho,
favor entrar em contato:

Rua Surubim, 504 • 2º andar • Brooklyn Novo
São Paulo - SP • CEP 04571-050 • Brasil
Tel: 55 11 3040-8832
www.iccbrasil.com

Julian Kassum
julian.kassum@iccbrasil.com
Karim Aguilar
karim.aguilar@iccbrasil.com
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