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Copa do
Mundo 2014
e Jogos
Oímpicos 2016
oferecem
o ambiente
perfeito para
mudança

Olimpicos do
Reino Unido
geraram
£80m em
2 semanas
comparado
com $4m em
Beijing

Um Mercado
de apostas
bem regulado
é essencial
no suporte á
integridade
esportiva e
prevenção de
manipulação
de resultados.

Loterias
Brasileiras
necessitam
de mudanças
regulamentares
para explorar
o potencial
da inovação
tecnológica e
financiar, cada
vez mais, causas
sociais

Regulamentação
apropriada
assegura a
protecção do
consumidor, o
que é ignorado
no actual
status quo em
que é muito
fácil aceder a
websites de jogo
ilegais.

Um Mercado
de apostas e
loterias bem
monitorizado e
regulamentado
é uma forma
de manter o
crescimento
da economia
Brasileira e
adquirir novas
receitas fiscais.
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Apostas
esportivas
regulamentadas
pode ajudar
a aliviar as
finanças dos
clubes de
futebol e
fomentar o seu
crescimento
futuro.

O Brasil está pronto para um debate

Clarion events trabalhou em estreita colaboração com as principais entidades Brasileirsa relacionadas com mercado de jogo do Brasil: Caixa Econômica
Federal e Ministério das Finanças - SEAE, o Congresso Brasileiro de Jogo foi desenhado para debater tópicos essencias. Alguns dos mais importantes, inclui:

•
•
•
••

Operadores internacionais, entidades esportivas e associações partilham as melhores
práticas em regulamentação, integridade esportiva, protecção ao consumidor e
operações.
Os principais reguladores da América Latina e Europa discutem diferentes alternativas
para desenvolver um mercado de jogo bem regulado e monitorizado que beneficia o
governo e assegura a protecçåo do consumidor.
Debates acerca de como um Mercado de apostas esportivas pode ajudar a assegurar
um legado economico e regulamentar progressista no Brasil.
Sessões focadas particularmente em inovação, marketing e segurança das loterias.
O evento “Foco no Poker” oferece um historial do estatuto do poker como jogo
de habilidade e olha para o possível futuro deste mercado emergente e em forte
crescimento

•
•
•
•

Oportunidade para interagir com as entidades mais influentes do Brasil que irão modelar
o futuro do jogo no País e apresentar-se como potencial parceito e parceiro potencial e
em posição de liderança se uma regulamentação fôr implementada
Conversar com as autoridades Brasileiras e legisladores convidados para o
evento acerca dos benefícios em regulamentar e tributar a indústria – demonstrar
as contribuições para a economia e para proteger o consumidor através de
regulamentação
Entender qual a força motriz e os passos que o Brasil poderia tomar em direcção a
apostas esportivas regulamentadas e outros tipos de jogo
Converse com mais de 200 especialistas internacionais sobre integridade esportiva,
conformidade legal e regulamentar, jogo responsável, operações de jogo na web,
segurança, loterias, poker e muitos mais!
Para
www.brasiliangamingcongress.com
For mais
moreinformações
details and tovisite
register
visit brasiliangamingcongress.com

Quem vai participar?
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Não perca esta oportunidade de engajar com as
principais Autoridades Brazileiras e Internacionais
dos mercados de apostas, loterias e jogo:
Fabio Cleto, VP Fundos do Governo e Loterias, Caixa
Econômica Federal

Ronaldo Luís Nazário de Lima, Conselheiro, FUNDAÇÃO
FENÔMENOS

André Gelfi, MD, Codere Brazil

Dados Demográficos
Mídia (10%)

Operadores internacionais de
apostas esportivas (20%)

Provedores de
serviços (20%)
Entidades
governamentais e
regulamentares (15%)
Outras
empresas de
jogo (poker,
social, etc.)
(10%)

Entidades e associações
esportivas (10%)
Loterias (15%)

Carlos Silva Alliende, General de Juegos de Casino, Chile

Dr. Sérgio Ricardo Martins de Almeida, Presidente,
LOTERJ-Loterias Rio de Janeiro
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Dados geográficos
Resto do Mundo (10%)
Europa (30%)

Risto Nieminen, Presidente, National Olympic Committee of
Finland

Mike O’Kane, Business Director, Ladbrokes e
Chairman,European Sports Security Association (ESSA)

América Latina (40%)

Birgitte Sand, Diretora SKAT - Danish Gambling Authority
América do Norte (20%)
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For mais
moreinformações
details and tovisite
register
visit brasiliangamingcongress.com

Pelos Organisadores
Rio de Janeiro • 18-20 November 2013

BgC
Totally Gaming

Copa do Mundo e Olimpicos suscitam debate sobre integridade
esportiva e a regulamentação do Jogo no Brasil
Apesar do Brasil proibir quase todo o tipo de Jogo, apostas são um passatempo
popular entre os apaixonados fans de futebol que são os Brasileiros. Não existe
uma estimative do tamanho do Mercado de apostas esportivas ilegais, mas é
esperado que durante a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olimpicos em 2016 estas
actividades aumentem exponencialmente.
Numa altura que o Brasil se prepara para receber os dois maiores
eventos esportivos do Mundo e com apostas esportivas ilícitas a
propagar num mercado ilegal e não regulado, crescem as preocupações
relacionadas manipulação de resultados e integridade esportiva.
Um mercado de apostas propriamente regulado é essencial para
apoiar initiaciativas relacionadas com integridade esportiva e para
a prevenção da manipulação de resultados.Um bom exemplo é a
“Joint Assessment Unit”, uma parceria formada entre Jogos Olimpicos
London 2012, o Comitê Olimpico Internacional, a Comissão de Jogo do
Reino Unido e os operadores de jogo legais para policiar e proteger a
integridade dos Jogos Olimpicos em 2012.
A Associação Europeia de Segurança Esportiva (ESSA-European
Sports Security Association), uma entidade do sector criada pelos
operadores legais europeus de apostas esportivas, trabalha com as
organizações governamentais para identificar e reportar padrões de
jogadas suspeitas.

esportiva, a segurança dos Jogos e proteção ao consumidor com uma perspectiva internacional
quanto a ligação existente entre a regulamentação do Jogo e integridade esportiva apresentada
por Dale Sheehan, Diretor Treinamento Policial e Capacitação, Interpol e Risto Nieminem,
Presidente do Comité Olimpico Nacional da Finlândia. A perspectiva Brasileira será apresentada
por um grande número de participantes Brasileiros incluíndo Jorge Barbosa Pontes, Gerente de
Relações Internacionais e Segurança do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016; André Gelfi, DG da Codere do Brasil e Fábio Cleto, VP Fundos do
Governo e Loterias, Caixa Econômica Federal.

Já é hora que alguns
dos mitos em redor
da manipulação
de resultados seja
abolido do Brasil.

Outro foco importante do Congresso, será providenciar ás Autoridades
Brasileiras participantes do BgC, informação detalhada acerca do que aconteceu
a outros importantes mercados de apostas, que se tornaram regulamentados
recentemente.
Um destes mercados é o Françês, Thierry Pujol, Diretor de Segurança e Gestão
de Risco, La Française des Jeux, França e Presidente do Comitê de Segurança e
Gestão de Risco da Associação Mundial de Loterias (WLA) fala acerca da sua
experiência de quando ajudou a França a regulamentar o mercado de apostas
esportivas com sucesso em apenas alguns anos.

André Gelfi da Codere, do Brasil, a empresa que distribui apostas hípicas no
Brasil e patrocinadores do BgC comentou: ‘Já é hora que alguns dos mitos
ao redor da manipulação de resultados seja abolido do Brasil. Está mais que
provado que os operadores licenciados são uma contribuição para prevenir
manipulação de resultados, através de controles e monitoramento das apostas.
André Gelfi, Codere do Brasil
“Os corrúptos estão de forma geral a afastarem-se do mercado de
O Congresso Brasileiro de Apostas e Jogos será uma grande oportunidade
apostas da ESSA pois são bem regulados, e vigilantes, sabem que
para demonstrar como a atividade bem regulamentada pode contribuir para
foi criado um sistema de auditoria perfeito”, disse Antonio Costanzo da ESSA numa entrevista
termos eventos esportivos mais justos e transparentes’
recente á TotallyGaming.com.
O Presidente da ESSA e director do operador de apostas esportivas Ladbrokes, Michael O’Kane, Para além dos debates sobre o papel que os mercados de apostas esportivas bem regulados
é um dos palestrantes do primeiro Congresso Brasileiro de Jogo, que tomará lugar nos dias 18-20 podem ter para ajudar o Brasil a proteger a integridade esportiva da Copa do Mundo e dos Jogos
Olimpicos, vão também existir sessões explorando o futuro do poker e das loterias no gigantesco
Novembro 2013, no Rio de Janeiro.
mercado de apostas Brasileiro.
No centro de discussão em muitos dos debates planejados para o Congresso estão a Integridade

Para mais informações visite www.brasiliangamingcongress.com

Dia 1, 18 de Novembro
Rio de Janeiro • 18-20 Novembro 2013

09:00 - Abertura para inscrições

13:00 -13:20

10:30 - Cerimônia de abertura

Conheça a iniciativa criada em parceria por INTERPOL-FIFA para desenvolver e
implementar um programa a nível global, de treino, educação e prevenção com
foco não só em apostas regulares e irregulares mas também em manipulação de
resultados.
Dale Sheehan, Diretor Treinamento Policial e Capacitação, INTERPOL

CAPITALIZAR ATRAVÉS DA COPA DO
MUNDO E DOS JOGOS OLÍMPICOS

Apresentação: Integridade esportiva– uma
perspectiva global.

11:15-12:00 Panorama Econômico: Analisando o crescimento
da economia brasileira e sua influência no gasto do
consumidor em esportes e entretenimento. Entenda o
que está influenciando o crescimento e o quanto esse
crescimento é sustentável.
• Entenda o impacto de receber os dois maiores eventos esportivos na economia
brasileira, turismo e comportamento do consumidor;
• Entenda os passos que estão sendo ou necessitam ser dados para beneficiar
verdadeiramente o potencial crescimento de negócios através do turismo,
patrocínios, marketing...;
• Colocar o Brasil novamente no caminho correto para Jogo legal. Conhecer a
história do jogo no Brasil, estimativa de receita perdida para o mercado ilegal e
colocar a regulação do jogo no cenário atual.
Bruno Reis, Corporate Advisor Services, Grupo Eurasia
Nikos Nikolakopoulos, , Director Geral, Intralot América Latina

12:00-13:00 	Planos e oportunidades para proporcionar os eventos
esportivos no Brasil olhando para a possibilidade de
regulamentar as apostas esportivas no país
• Qual o papel das organizações e associações esportivas para assegurar que a
Copa do Mundo e os Jogos olímpicos sejam um sucesso;
• Defesa do consumidor como o principal condutor;
• Riscos e obstáculos (político, reputação e mídia) em legislar e regulamentar a
indústria do jogo;
• Informação para a mídia e autoridades políticas concentradas nos benefícios da
regulação;
• Compreender o ambito da potencial regulamentação das apostas (diferentes
verticais e canais);
• Analisar a receita que, numa indústria regulada pode potencialmente gerar para o
governo;
• Analisando as prioridades e possiveis estruturas de apostas esportivas
reguladas;
• Avaliar os riscos envolvidos em apostas esportivas.
Fabio Cleto, VP Fundos do Governo e Loterias, Caixa Econômica Federal
Andrè Gelfi, MD, Codere Brasil
Risto Nieminen, Presidente, Comitê Olímpico Nacional, Finlândia
Luke Alvarez, CEO, Inspired Gaming Group
Roberto Quattrini, , Emerging Markets Diretor – Brasil, Grupo Lottomatica
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FOCO NO POKER
O evento “Foco no Poker”, em conjunto com o BgC2013, irá discutir o passado,
presente e futuro do Poker no Brasil, América Latina e no mundo. Ouvir ideias
inspiradoras de personalidades do Poker, executivos e celebridades que apreciam
o jogo e o promovem sua expansão internacional.

13:20 - 14:45 Almoço de boas-vindas e networking

16:00-16:30– Introdução ao Poker: Aprenda sobre a história da
indústria, descubra o tamanho desse mercado e estime o seu
potencial no Brasil.

COLOCANDO O BRASIL NO MAPA DE
PAÍSES COM JOGO REGULAMENTADO

Daniel Corrêa Homem de Carvalho, Advogado, Homem de Carvalho &
Gonçalves Advogados Associados (HCG)
Steve Kraut, Presidente, International Gaming Council (tbc)

14:45-15:45

16:30 -17:20 – Painel em discussão: Regulamentar e operar um
negócio de Poker seguro e responsável.

11:00 - 11:15 – Discurso de abertura do Chairperson do Congresso
Fabio Cleto, Vice-presidente de Fundos do Governo e Loterias, Caixa Econômica
Federal
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Painel em debate: Conversa com reguladores da
região:

• Revisão dos modelos de regulação da América Latina e pelo resto do mundo;
• Compartilhar experiências de mercados regulamentados para criar uma indústria
sustentável que oferece estabilidade para investimentos, fontes de rendimento
para o Governo e que ofereça ao consumidor um entretenimento e jogo
responsável;
• Uma discussão acerca de diversos modelos de impostos da região e do mundo;
Dos modelos mais restritos aos modelos mais abertos e flexíveis;
• O debate oferece uma atualização das mudanças nos modelos regulatórios na
América Latina.
Carlos Silva Alliende, General de Juegos de Casino, Chile
Fernando Paes Afonso, CEO, Santa Casa da Misericórdia
Michael Ellen, Diretor de Licenciamento e Estratégia, Alderney Gambling Control
Commission
Rodrigo Vélez Jara, Presidente, Coljuegos
Giselle Brea, Diretora Nacional, Junta de Control De Juego Panamá
Moderador: Karen Sierra-Hughes, Diretora de desenvolvimento para
América Latina, GLI-Gaming Laboratories International

15:45 – 16:00

Intervalo

• Discussão das melhores práticas de fiscalização e suas tecnologias;
• Tudo o que necessita saber sobre como os operadores atuam no mercado
efetivo e como é que o governo pode capitalizar a paixão do consumidor pelo
jogo, atraves de imposto, turismo, investimento e patrocínios.
Birgitte Sand, , SKAT – Autoridade de Jogo da Dinamarca
Santiago Asensi, Partner, Asensi Advogados
David Gzesh, Gzesh Law

17:30 – 18:15 – Apresentação: Poker como jogo de habilidade no
Brazil
Figuras importantes do esporte e poker do Brasil apresentam exemplos reais de
como é que habilidade e competitividade são expressas no jogo de poker.
Ronaldo Luís Nazário de Lima, Conselheiro FUNDAÇÃO FENÔMENOS
André Akkari, Jogador Brasileiro de Poker Profissional
Entrevistados por: Igor Federal Trafane, Presidente, Confederaçao
Brasileira do Texas Hold’em (CBTH)

18:15 Encerramento da Conferência
18: 30 Drinks Reception
18:45 Início do Torneio de Poker (somente para convidados)

Aprenda Poker com
o heròi do esporte
Brasileiro

20:00

Encerramento e do primeiro dia do Congresso.
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08:00				

Abertura para inscrições

09:00 - 10:00 “Café da manhã” para Reguladores (apenas para
convidados)
• Uma oportunidade para os reguladores socializarem e trocarem experiências
num ambiente informal e relaxado.
Carlos Silva Alliende, General de Juegos de Casino, Chile
Fernando Paes Afonso, CEO, Santa Casa da Misericordia
Michael Ellen, Diretora de Licensiamento e Estratégia, Alderney Gambling
Control Commission
Birgitte Sand, Diretora, SKAT – Autoridade de Jogo da Dinamarca
Rodrigo Vélez Jara, Presidente, Coljuegos (Colombia)
Giselle Brea, Diretora nacional, Junta de Control De Juego Panamá
Representante, Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), Ministério
da Fazenda

10:10 				Abertura da Conferencia e Discurso do Chairperson

JOGO NO BRASIL – O CAMINHO PARA
REGULAÇÃO
10:15 – 11:00 		 O Mercado de Jogo Brasileiro: O Caminho para o
futuro e seus prós e contras
•	Uma explicação abrangente da regulamentação e da situação legal atual do
mercado do jogo brasileiro e suas limitações: Tire suas dúvidas;
•	Análise da dimensão do mercado de jogo brasileiro – Ambos: legal e ilegal;
•	Descubra o que está influenciando a regulamentação do jogo no Brasil e quais
são as possíveis mudanças no mercado para criar um ambiente sustentável e
estável. Oferecendo benefícios não só para o consumidor e para o governo, mas
também para motivar os investimentos.
Representante, Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), Ministério
da Fazenda
André Gelfi, Diretor Geral, Codere Brasil
Nikolaos Nikolakopoulos, Director Geral, Intralot América Latina
Moderador: Ney Carvalho, Historiador, ex-corretor da bolsa de valores e
colunista
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com exemplos de mercados recentemente
regulamentados como Grã-Bretanha, Espanha,
França, Itália e Dinamarca
•	Análise da motivação econômica que propulsionou a recente ‘onda’ de regulação
do jogo na Europa;
• O impacto da Copa do Mundo na França com a criação de jogo regulamentado
no país – avaliação do desempenho do mercado francês no nível dos negócios;
• Modelos de regulamentação e impostos considerados e implementados –
entender a lógica por trás das várias abordagens.
Mickey Kalifa, Diretor de Desenvolvimento Corporativo, Sportech
Rhadames Killy, Attorney-at-Law, De Gaulle Fleurance (ex-General Counsel,
ARJEL)
Clive Hawskwood, CEO, Remote Gaming Association
Birgitte Sand, Diretora, SKAT – Autoridade de Jogo da Dinamarca
Sacha Michaud, Presidente, Associação de Jogo Digital (Jdigital)
Ludovico Calvi, SVP, Betting, Grupo Lottomatica
Moderator: Romero, Partner, LOYRA

Dale Sheehan
INTERPOL

Dia 1 - 13.00

ASSEGURANDO INTEGRIDADE ESPORTIVA
12:00 - 12:40 		Desmistificação dos riscos envolvidos em apostas
esportivas e demonstração de práticas necessárias
para manter a integridade e segurança nas apostas
em esporte
• Discussão dos mitos das atividades fraudulentas, tais como resultados viciados,
conflitos de patrocínio e apostas ao vivo – uma visão de como mercados de
jogo mais maduros e com experiência em operação de apostas esportivas num
ambiente regulamentado, estão abordando esses problemas;
• Riscos e prevenções em apostas esportivas – foco em loterias esportivas –
estratégias e ferramentas utilizadas na prevenção de atividades fraudulentas e
criminais no jogo.
Thierry Pujol, Diretor de Segurança e Gestão de Risco, La Française des Jeux,
France e Chair of WLA Segurança e Gestão de Risco
Eamonn Toland, Presidente – America do Norte, Paddy Power
Michael O’Kane, Diretor de Negócios-Ladbrokes e Chairman da ESSA-European
Sports Security Association (Associação Europeia de Segurança Esportiva)
Humbert Michaud, Compliance and Regulatory Manager, France, Betclic Everest
Group
Moderator: Clive Hawkswood, CEO, Remote Gaming Association

12:40 - 14:00
11:00 – 12:00 		Negócio & Regulamentação: Aprender

BgC

Almoço e Intervalo para Networking

PADRÕES DE CONFORMIDADE E TÉCNICA –
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AS MELHORES PRÁTICAS EM MERCADOS
REGULAMENTADOS
14:00-14:30 		Ferramentas, Tecnologias e estratégias para
assegurar a proteção ao consumidor - e KYC
• Métodos de autenticação e verificação; procedimentos para permitir que
jogadores que são legalmente autorizados a jogar, possam jogar;
• Coleta de dados, partilha e proteção – recolha e rastreio de dados do jogador
sem perder os mesmos interna ou externamente. Confirmação de identidade
estrangeira – trabalhando com diversas técnicas de identificação do jogador
em várias jurisdições para identificar jogadores que se encontram fora de sua
jurisdição e garantir a operação em conformidade com os requerimentos legais;
• Medidas de combate ao vicio, ex: auto-exclusão;
• Geo-localização – entenda onde se encontra o seu jogador para garantir que
recebe apostas de jogadores somente de sua jurisdição. Identifique a localização
geográfica do seu jogador;
• Tecnologias disponiveis no mercado e a sua precisão;
• Importância e funcionalidade de geo-localização em jogo para celulares x web.
Marko Hietala, Chefe de Segurança, RAY

14:30 – 15:00 	Proteção do jogador e Jogo responsável – Pesquisa
e práticas
• Entender a propensão que o jogador tem para um comportamento irresponsável
face ao jogo – O que os estudos de patologia indicam, no Brasil e no Mundo;
• Medidas de prevenção ao vicio do Jogo;
• Formas de monitorar o comportamento dos jogadores na internet para incentivar
jogo responsável.
Claudia Richetti, SVP Legal, Grupo Lottomatica

15:00 – 15:30 	Medidas antilavagem de dinheiro - Identificar,
rastrear e detectar atividades fraudulentas em jogo.
• Identificar fundos provenientes de lavagem de dinheiro;
• Quais as medidas de prevenção que temos/deveriamos ter;
• Como lidar com a vulnerabilidade de jogo em celulares.
Ricardo Liau, Secretário executivo, COAF - Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, Ministério da Fazenda
Hernan Najenson, Conselheiro do Presidente das Loterias Provinciais de Buenos
Aires
Marko Hietala, Chefe de Segurança, RAY
Moderador: Cristina Romero, Partner, LOYRA

15:30 – 16:00 	Segurança nas operações de loteria on-line no
Brasil - Compreensão de como a CAIXA protege e
monitora a segurança de suas operações online

16:00 – 16:45 	Mesas Redondas lideradas por especialistas,
que estarão disponíveis para discutir os temas
relacionados com antilavagem de dinheiro,
segurança, proteção do jogador, geo-localização,
mas num formato mais informal e interativo. Café e
bebidas estarão disponíveis.
16:45 - 17:40 		Painel de Encerramento: Integridade esportiva,
etica e prevenção criminal – Aplicando as melhores
práticas no contexto brasileiro
•	Discussão com as principais autoridades esportivas sobre como solucionar o
problema de apostas ilegais e tambem a manipulação de resultados;
• Entender o papel das diferentes instituições no rastreio e identificação de
padrões irregulares de apostas;
• Quais as medidas necessárias para proteger a integridade esportiva e quem tem
a responsabilidade de aplicar essas
medidas?
• Educar e conscientizar sobre a sofisticação dos ataques para resolver o
problema de viciação de resultados
Thierry Pujol, Diretor de Segurança e Gestão de Risco, La Française des Jeux,
France e Chair of WLA Segurança e Gestão de Risco
Jorge Barbosa Pontes, Gerente de Relações Internacionais e Segurança,
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
Laurent Vidal, Chairman, Centro Internacional de Segurança Esportiva
(International Center for Sports Security - ICSS) - Programa de Integridade Esportiva
Sorbonne
Moderador: Michael O’Kane, Director, Ladbrokes e Presidente, ESSA

17:40 			

Fim do segundo dia do Congresso

20:00 			

Festa Oficial do Congresso
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APRENDA COMUNICANDO – GRUPOS DE
DISCUSSÃO INTERATIVOS
Workshop 1
14:00 – 15:00 	Fazendo negócio no Brasil: traga suas questões
e discuta com o grupo quais as principais
considerações a se tomar em conta, se estiver
entrando no Mercado Brasileiro
Luiz Felipe Maia, Advogado, OLIVEIRA RAMOS, VOIGT, MAIA & Associados

Workshop 2
16:30 – 17:15 		Pagamentos na América Latina:
• O workshop que oferece uma visão de redes de pagamento e
outras estratégias de suporte ao jogo via internet
Andre Faure, MD LATAM, Gamehouse

Magnho José
Journalist and Editor, BNL/Magocom

Dia 3 - 10.00 & 11.00

Itamar Pereira, Gerente Executivo, Caixa Econômica Federal
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09:00 				

Abertura para inscrições

10:00 – 10:10 		Abertura da Conferência e Discurso do Chairperson
Magnho Josè, jornalista e editor Magocom/BNL

PRODUTOS DE APOSTAS ESPORTIVAS
COMO CENTRO DE ATENÇÃO
10:10 – 11:00 		Curtas discussões e apresentações de produtos
de jogo com particular atenção para produtos
relacionados com apostas esportivas – lançamento,
tecnologia, operações, experiência do consumidor
em:
• Pool betting;
• In-play betting;
• Loterias esportivas;
• Apostas esportivas para celular e ‘second-screen’;
• Jogo para celulares.
Mickey Kalifa, Diretor de Desenvolvimento Corporativo, Sportech
Ludovico Calvi, VP Betting, Grupo Lottomatica
Kip Peterson, Fundador e Presidente, Thorsborg Institute, LLC
Suren Khachatryan, Diretor, Betconstruct
Moderador: Eamonn Toland, Presidente- Paddy Power América do Norte

INOVAÇÃO EM LOTERIAS
11:00 – 12:00 		As loterias no Brasil e na América Latina – partilhar
experiências e inovar em conjunto
• Entender o papel das loterias na América latina - Porque lideram o caminho para
a legislação de jogo na região;
• Em direção a loterias multi canais – esteja onde seu cliente está e exige
entretenimento;
• Tecnologias, marketing e operações em loterias do Século XXI;
• Novos produtos e canais: raspadinhas, celular…
Gilson Braga, Superintendente Nacional, Caixa Econômica Federal
Sérgio Ricardo de Almeida, Presidente, Loteria do Estado do Rio de Janeiro –
LOTERJ
Roberto Rabello, Presidente, Associação Brasileira das Loterias Estaduais –
ABLE
Ronan Moreira, VP Operações, Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG
Luke Alvarez, CEO, Inspired Gaming Group
Sérgio Alvarenga, MD Brasil, Intralot
Moderador: Magnho José, Jjornalista e editor Magocom/BNL

BgC
Totally Gaming

O NASCIMENTO DO JOGO EM REDES
SOCIAIS
12:00 – 13:00 	Convergência entre jogo social e jogo de azar Explorar as oportunidades dos mercados, seja ele
regulamentado ou não. Entender o seu crescimento
fenomenal, o impacto na indústria do jogo e abordar
futuros riscos regulatórios.
• Examinar o crescimento do jogo social no Brasil e na América Latina – Que
oportunidades existem para ser exploradas?
• Partilhar e analisar experiências em converter o jogo em redes sociais de dinheiro
virtual para dinheiro real;
• Debater se jogo virtual deveria ser sujeitado à regulamentação e se o controle
deveria ser mais restrito.
Vicenç Marti, Fundador, Akamon
André Faure, MD LATAM, Gamehouse
Moderador: Carlo Costanzia, ex- CEO, bwin.party França e Fundador, Gioco
Digitale

13:00 – 15:00 	Almoço de encerramento e Fim do Congresso
Brasileiro de Jogo 2013

Fabio Cleto
VP Fundos do Governo e Loterias
Caixa Econômica Federal

Dia 1 - 11.00

Para
www.brasiliangamingcongress.com
For mais
moreinformações
details and tovisite
register
visit brasiliangamingcongress.com

Parceiros Mídia
Rio de Janeiro • 18-20 Novembro 2013

BgC
Totally Gaming

O BgC tem a honra de ser apoiado pelas
principais associações Brasileiras
nacionais e regionais. O involvimento
destes, facilita o início de um debate que
envolve a indústria, a classe política,
entidades governamentais, uma maior
comunidade empresarial e público em
geral.

Rio de Janeiro 18-20 November 2013
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Apresente a sua marca junto aos principais
dirigentes e executivos do setor
Rio de Janeiro • 18-20 Novembro 2013
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As principais marcas do mercado suportam o
BgC. Junte-se a eles para:

•
•
•
•
•
•
•
Headline Sponsor:

Estabelecer relações de alto níve com os dirigentes mais
importantes do mercado do jogo no Brasil e apresentar-se como
a pessoa a que se podem dirigir para discutir como criar e operar
um mercado de jogo seguro e responsável.
Conhecer, trocar contactos e interagir com mais de 200 dos
pricipais executivos da comunidade internacional de apostas
esportivas, jogo na web e loterias.
Apresentar a sua marca e imagem corporative na conferência
inaugural e inédita acerca da regulamentação do Mercado de
jogo e apostas no Brasil.
Aumente a exposição da sua marca através de campanhãs de
marketing multi canais com grande visibilidade antes do evento,
tais como e-blasts, direct mails, social media, Campanhãs PR,
publicidade e o nosso website
Melhore o seu relacionamento com o mídia do Congresso,
incluindo um dos 5 maiores canais de televisão nacionais, e as
maiores publicaçoes da industria
Ser visto como líder do Mercado partilhando a sua experiência
na pauta do BgC
Apoiar os mercados nacionais e internacionais de apostas e
loterias ajudando a financiar o Congresso inaugural.

Main Sponsors:
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Sobre o Rio
Rio de Janeiro • 18-20 Novembro 2013

Se tiver tempo disponivel para usufruir de um dia ou um
final de semana antes ou depois do Congresso, então o Rio
é um local extraordinário para explorar e disfrutar! Aqui
está uma pequena lista de locais a não perder :
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OS TOP 4:
Morro do Pão de Açucar
Estátua do Cristo Redentor
Corcovado
Jardins Botânicos

PRAIAS
Praia de Copacabana
Praia de Ipanema
Praia da Joatinga
Praia da Itacoatiara

CULTURA
Teatro Municipal
Real Gabinete Português de Leitura
Ilha Fiscal
Museu Histórico Nacional

TOURS
TourGuide Neyla – Roteiros diários personalizados
Rio walks (Tours a pé pelo Rio)
Rio de Janeiro Urban Adventures (Aventuras
urbanas)

VIDA NOTURNA
Rio Scenarium Bar
Lapa 40°
Casarão Ameno Resedá

SHOPPING
Feira Rio Antigo
Feira Noturna de Copacabana
Barra Shopping
São Conrado Fashion Mall
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Para mais informações incluindo registro,
visite www.brasiliangamingcongress.com
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