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A Seminars é o símbolo do novo Brasil, um país que é cada dia mais global e que hoje fala e é ouvido. Depois de trazer 
Kofi Annan, Al Gore, James Cameron, Thomas Lovejoy, Mark London e Jean-Michel Cousteau para o Fórum Internacional 
de Sustentabilidade, em Manaus,  a SEMINARS realizou o Seminário Internacional com Tony Blair, que reuniu no Hotel 
Unique em São Paulo, na manhã do dia 26 de outubro de 2010, as forças empresariais, políticas e esportivas em um 
evento que, novamente, marcou a história do nosso país.

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido e Irlanda do Norte resumiu em cinco lições as diretrizes para a realização da Copa 
do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016: governança, parceria com a iniciativa privada, políticas de longo prazo, 
legados físicos e sociais e identidade nacional.

Nas palavras de Blair, a realização destes dois eventos será fantástica para o país e representa uma oportunidade de 
mostrar sua energia e força vital.

Agradecemos o apoio do HSBC como patrocinador master e dos demais patrocinadores JWT, INFRAERO, INTEGRATION, 
NESTLÉ, GRUPO FACILITY, HOTEL UNIQUE e TAM. Sentimo-nos muito felizes de proporcionar a oportunidade de ouvir 
uma das mais importantes lideranças contemporâneas do planeta, cujas experiências ajudarão nossos líderes a 
realizarem com êxito os dois eventos mais importantes para a nossa nação.



Biografia Tony Blair
Tony Blair foi primeiro-ministro do Reino Unido e 
Irlanda do Norte de 1997 a 2007. Ele foi líder do Partido 
Trabalhista Britânico de 1994 a 2007 e um dos Membros 
do Parlamento Europeu para Sedgefield, na Inglaterra,
de 1983 a 2007.

Durante seus dez anos como primeiro-ministro, Blair trans-
formou os serviços públicos da Grã-Bretanha através de 
um programa de investimento e de reforma em escolas e 
hospitais, resultando em uma melhora tanto no ensino de 
crianças e jovens como também no acesso à saúde pública.

Tony Blair continua ativo na vida pública, defendendo 
interesses da comunidade mundial, trabalhando para a 
ONU, Estados Unidos, Rússia e União Europeia.

Blair lançou a Tony Blair Faith Foundation para promover 
o respeito e a compreensão das grandes religiões. 
Como passo inicial, a Fundação vai apoiar um curso na 
Universidade de Yale, onde Blair será um dos professores.

Blair também é membro do Painel de Progresso da 
África, que foi elaborado após o G8 em Gleneagles para 
manter a atenção dos líderes mundiais na África e nos 
compromissos assumidos em matéria de desenvolvimento. 
Além disso, Blair está envolvido em projetos em Ruanda e
Serra Leoa, aconselhando os presidentes Koroma e 
Kagame, respectivamente, sobre a execução das políticas 
e atraindo investimentos, com uma equipe trabalhando em 
tempo integral, com ambos os países.



Sobre as alterações climáticas, Tony Blair publicou um 
artigo sobre sua iniciativa “Breaking the Climate Deadlock”, 
que estabelece um guia para um acordo global de redução 
de emissão de carbono.
Ele respondeu a uma série de questões práticas sobre 
como o mundo pode estabelecer uma economia de baixo 
carbono. O projeto vai continuar a identificar as ações
e questões que precisam ser resolvidas por líderes 
políticos e empresariais.

Tony Blair foi um dos grandes responsáveis pela vitória de 
Londres como sede dos Jogos Olímpicos e pela preparação 
da cidade para sediar o evento em 2012. Ele lançou a Tony 
Blair Sports Foundation com o objetivo de aumentar a 
participação de jovens no esporte, em particular aqueles 
que estão excluídos socialmente, através do incentivo aos 
profissionais para tornarem-se treinadores capacitados, 
permitindo o acesso à formação de alta qualidade em todo 
o país, e do incentivo à contratação de treinadores 
capacitados por escolas e clubes esportivos.

A Journey: My Political Life
cuja tradução está prevista para ser lançada no Brasil em 
fevereiro de 2011 pela Editora Benvirá.

Blair acaba de lançar o livro 









·    O Seminário Internacional com Tony Blair, realizado pela SEMINARS e pelo LIDE, reuniu na manhã do dia 26 de outubro
de 2010 as forças empresariais, políticas e esportivas do Brasil.

·    O encontro internacional proporcionou importantes diretrizes para que o Brasil saia vitorioso na organização da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos.

·    Contou com a presença do Ministro do Esporte, governadores, prefeitos e secretários das duas maiores cidades do país.

·    Contou com a participação de 600 empresários e atletas olímpicos brasileiros.

·    Participaram do seminário 90 jornalistas e correspondentes estrangeiros.

·    Foram publicadas 170 matérias sobre o encontro, das quais 39 em veículos internacionais.











O evento contou com a participação de autoridades políticas e
personalidades esportivas brasileiras:

Ministro do Esporte Orlando Silva
Embaixador da Inglaterra no Brasil Alan Charlton
Governador de São Paulo Alberto Goldman
Governador Eleito de São Paulo Geraldo Alckmin
Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral
Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab
Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes
Cônsul da Inglaterra em São Paulo John Doddrell
Sec. de Turismo, Esporte e Lazer do RJ Marcia Lins
Sec. de Turismo, Esporte e Lazer de São Paulo José Benedito Fernandes
Raí Oliveira
Maria Paula Gonçalves (Magic Paula)
Hortência Marcari
Patricia Medrado
Ana Moser
Ida Alvares

Autoridades e Personalidades presentes









O Seminário Internacional contou com a presença de mais de 600 líderes
das principais empresas no Brasil, entre eles:

·    David Kotheimer, Vice-Presidente do HSBC
·    Helio Duarte, Diretor-Executivo do HSBC
·    Ivan Zurita, Presidente da NESTLÉ
·    David Barioni, Presidente do GRUPO FACILITY
·    Carlos Lima, Presidente da INTEGRATION
·    Janaina Roque, Diretora Geral da INTEGRATION, Europa
·    Mario D'andrea, Presidente da  JWT
·    Líbano Barroso, Presidente da TAM
·    Melissa Oliveira, Diretora de Operações do HOTEL UNIQUE
·    Jaime Henrique Caldas Parreira, Diretor da Infraero
·    David Bunce - Presidente da BRITCHAM, Câmara Britânica
de Comércio e Indústria no Brasil
·    Ricardo Saad, Diretor-Geral do GRUPO BANDEIRANTES
·    Paulo Castro, Presidente do TERRA
·    José Mascarenhas, Presidente do JORNAL BRASIL ECONÔMICO
·    Alexandre Raposo, Presidente da TV RECORD
·    Paulo Neto Leite, Presidente da DEDIC GPTI
·    João Doria Jr., Presidente do LIDE
·    Sergio Waib, Presidente da MAIOR ENTRETENIMENTO

Empresários presentes





















Chicago Tribune

The Times of India

. Mais de 91 profissionais de imprensa presentes

. Mais de R$ 10 milhões em Mídia Espontânea

. 173 matérias, sendo:

         39 em veículos internacionais

         155 em veículos nacionais

               132 na internet

               19 em jornais

               12 em rádios

               6 na TV

               4 em revistas

COBERTURA DE IMPRENSA



Billings Gazette

ABC News

AJC



USA Today

Chicago Tribune

Boston Herald



Breitbart

Yahoo BusinessDay Life



IstoÉ Dinheiro

UOL Online

Brasil Econômico



Diário do Comércio

Brasil Econômico

Brasil Econômico

BOL
Diário do Comércio



Exame Online
O Povo

Época Negócios

Estadão Online



Jornal do Comércio

O Globo

O Estado de SP

O Estado de SP

Yahoo Buzz



Jornal do Comércio

Portal Caras

JP Online



O Estado de SP
Guilherme BarrosFolha Noroeste



Anúncio: Veiculou nas Revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro e Jornal Brasil Econômico



Publieditorial: Veiculou nas Revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro e Jornal Brasil Econômico






