
ATIVIDADE 2: SIMPÓSIO – “BRASIL: 27 PAÍSES E UMA NAÇÃO” (2007) 

Descrição: O simpósio “Brasil: 27 países e uma nação” é uma iniciativa do Fórum das 

Américas junto ao Council of the Américas presidido por David Rockfeller - principal 

entidade empresarial, comercial e política, a serviço de corporações na América Latina, 

no Caribe, no Canadá e nos Estados Unidos. 

O projeto consiste em até 3 rodadas envolvendo todos os governadores brasileiros, em 

encontros com investidores internacionais, especialmente os norte-americanos com o 

intuito de apresentar o Brasil e oferecer oportunidades de investimento. 

Outro parceiro no projeto é a Universidade de Columbia representado pelo seu Centro 

de Estudos do Brasil. 

Objetivo: Através de cada rodada objetiva-se estimular investimentos no Brasil e 

estreitar relações entre o mercado financeiro e as oportunidades que o Brasil possui. 

Ademais, trata-se de fonte inesgotável de discussão já que vários governadores estão 

juntos discutindo percepções e fatos da realidade brasileira. 

Público Alvo: Empresários e estudantes 

Período de Realização: Durante o segundo semestre de 2006 o projeto foi estruturado. 

(envio de convites aos governadores e participantes e elaboração da agenda) A primeira 

rodada foi a cabo aos 27 de abril de 2007, na sede do Council em Nova York. 

Resultados Obtidos: O projeto continua em andamento em 2007 para as rodadas 

seguintes, mas pode-se adiantar que foi uma iniciativa pioneira e diferente do que já 

havia sido visto. A presença de governadores do AM,MG, PE, PI, RJ, SC e SE chamou 

a atenção dos investidores e da mídia, valorizando o encontro. 

No. total de beneficiários atendidos: 150 

No. de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 

No. de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual de gratuidade parcial: 0 

No. de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 

 

Symposium “Brazil: 27 countries, one nation” 

 

In association with the Council of the Americas, this symposium had three 

editions in 2007, on April, 27th, October, 12th and October, 19th and one in 2008, on 

May, 1st. 



In the four rounds, we gathered 20 Brazilian Governors that during a public 

luncheon shared there position and commitment to economic and social development, 

open markets, the rule of law, and democracy throughout the Western Hemisphere.  

The public consisted of leading international companies representing a broad 

spectrum of sectors, including banking and finance, consulting services, consumer 

products, energy and mining, manufacturing, media, technology, and transportation. 

  


