
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO CPR APOIA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO SEBRAE NO RIO DE 

JANEIRO 

 

É com muita satisfação que o Instituto CPR apoiou a Feira do Empreendedor do Sebrae, no Rio 

de Janeiro, um dos maiores eventos do Brasil. Promovida desde 1994, a Feira do Empreendedor 

aconteceu de  27 a 30 de novembro de 2014 no  RioCentro e atraiu empresários de diversas 

magnitudes de investimentos. Considerada umas das maiores  Feiras de  Empreendedorismo do 

mundo, a Feira é promovida pelo Sebrae desde 1994, em todos os estados do país, com mais de 

150 edições e a marca de, aproximadamente, 2 milhões de visitantes. 

 

O evento no Rio de Janeiro de 2014 reuniu em um único local, informações sobre abertura de 

empresas, gestão, alternativas de negócios, novos empreendimentos, inovações tecnológicas, 

acesso a mercados, oportunidades, crédito aos empreendedores, e até sessões de filmes para 

apresentação de casos de sucesso, abordando dilemas e soluções encontradas por empresas 

fluminenses, com debates sobre a reflexão de boas práticas de gestão.  

 

Apresentação de palestras, oficinas de capacitação, informações sobre oportunidades de negócio e 

atendimento individual com Orientadores de Negócios permitiram que o público interagisse com 

o que existe de mais moderno, criativo e inovador no mercado, sem deixar de focar na dinâmica 

da economia e na adequação do modelo do negócio no cenário atual. "Aumente o valor de seu 

negócio e descubra soluçoes inovadoras para a sua Empresa", "Os Empreendededores são de venus 

os investidores sao de marte, venha conhecer como pensam os marcianos", "Da ideia a execução, 

Educando Filhos para Empreender"; "Meninas Executivas", “Inovação em modelos de negócios”, 

“A cultura empreendedora do Vale do Silício”, “Como iniciar sua startup” e “Entendendo o 

Growth Hacking”, foram alguns dos paineis e palestras de grande sucesso. 

 

Nesse passo a Feira de Empreendedor do Sebrae/RJ trouxe e promoveu inovação na resolução de 

conflitos. Tema da maior importância para o empresário, que acaba se embrenhando nos 

complexos caminhos do judiciário, uma das missões da Feira do Empreendedor foi a de mostrar 

ao empresário brasileiro que ao cuidar com criatividade da resolução de seus conflitos ganha mais 

tempo e condições para fazer negócios, além  de aumentar sua competitividade. O Empresário quer 

resultados, soluções práticas e custos menores. "Como resolver conflitos e melhorar a 

comunicação da empresa" - Workshop que ocorreu na sexta-feira em uma parceria com a OAB/RJ 

Mediação,  advogados especialistas da área falaram sobre as vantagens da mediação para todos os 

setores dos negócios. O empresário foi convidado a fazer uma reflexão sobre a importância de 

buscar harmonia e aprimoramento das relações comerciais para a sobrevivência do seu negócio, 

em um mercado complexo, dinâmico e globalizado. 

 

 



 

 

 

Andrea Maia, mediadora do Instituto CPR, também participou do evento da OAB/RJ. Em sua 

palestra discutiu o importante papel do mediador na facilitação da negociação,  destacando como 

pode ajudar as partes quando uma negociação direta falha. Andrea que conversou com muitos 

participantes da Feira percebeu que os empresários estão muito atentos e interessados na mediação 

já que buscam soluções menos onerosas, rápidas e satisfatórias. A idéia de manter boas relações 

com sócios, fornecedores tradicionais e consumidores é muito atrativa e por isso encontrar um 

mediador experiente é fundamental. Wilson Pimental, do escritório de advocacia Sergio 

Bermudes, membro do Instituto CPR, falou sobre a comunicação entre as partes e as diferentes 

perspectivas de um conflito. O mediador  auxilia as partes a encontrar um olhar novo para aquele 

conflito e  a construir soluções criativas  na  resolução da disputa.  

 

O Sebrae/RJ, fomentando a mediação empresarial, lançou a Cartilha de Medição de Conflitos, 

abordando as diferentes técnicas de resolução de conflitos. Um trabalho simples, prático, mas 

profundamente esclarecedor e fundamental para o empresário. Conceitos sobre a conciliação, 

mediação e arbitragem são explicados para que o empresário entenda os benefícios da mediação 

para ao seu negócio. Celeridade, econômica, informalidade, sigilo, autonomia das partes, 

manutenção das relações comerciais, são  algumas das vantagens.  O empresário moderno precisa 

conhecer e aprender a trabalhar com técnicas adequadas de resolução de conflitos para se projetar 

no mundo empresarial com competitividade e liderança. 

 

 

Mais informações sobre a Feira visite o website do Sebrae: 

http://feiradoempreendedor.rj.sebrae.com.br/sobre_a_feira.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feiradoempreendedor.rj.sebrae.com.br/sobre_a_feira.html


 

 

O Instituto CPR é a única organização independente, sem fins lucraticos,  com a missão principal 

de auxiliar empresas multinacionais e seus advogados a resolverem disputas comerciais 

complexas com eficácia e custo muito mais eficiente.  

 

Desde 1979, o CPR tem trabalhado com empresas e advogados no aprimoramento da prática de 

resolução de disputas. Desenvolveu o “PACTO DE MESCs (Métodos Extrajudiciais de Solução 

de Conflitos)”, uma declaração assinada por mais de 4.000 empresas ativas e 1.500 escritórios de 

advocacia,  que se comprometem publicamente a explorar opções para resolução de disputas 

não-adversariais, antes de prosseguirem com um litígio adversarial.  Em 2013 o CPR introduziu 

o “Pacto de MESCs para Empresas do Século 21”, com a finalidade de  criar a gestão e a 

resolução de conflitos de forma sustentável. 

 

O CPR possui mediadores e árbitros de altíssimo nível com experiência internacional.  Promove 

o uso da mediação, através de Seminários,  Conferências e Publicações. Os regulamentos e 

procedimentos do CPR garantem a plataforma ideal para  efetividade da resolução das disputas 

comerciais. Visite www.cpradr.org para saber mais sobre as iniciativas do CPR. 

 

 

Adesão para Empresas Internacionais:  

$2,000 anual 

 

FAÇA PARTE DO ROL DE MEMBROS DE ELITE DO CPR 

 

As companhias multinacionais e escritórios de advocacia mais influentes do mundo são membros 

do CPR porque buscam as melhores práticas, os recursos mais inovadores e avançados para 

solucionar seus conflitos  globais e culturais da forma mais objetiva possível.  O CPR oferece  à 

todos os advogados da sua Empresa, ferramentas e técnicas sofisticadas, especialmente projetadas 

para as empresas filiais nas mais diversas jurisdições do mundo. Esse gerenciamento possibilita a 

condução dos conflitos de forma menos onerosa e muito mais eficiente.  

Conheça a lista completa dos membros do CPR: 

http://www.cpradr.org/About/Membership/CPRsMembers.aspx  

Conheça a lista completa de Escritórios de Advocacia assinantes do 

Pacto:   http://cpradr.org/About/ADRPledge/LawFirmPledgeSigners.aspx  

Conheça a lista completa de Empresas assinantes, bem como suas 

subsidiárias:    http://cpradr.org/About/ADRPledge/CorporatePledgeSigners.aspx  

 

 

Como posso obter mais informações para associar-me ao CPR? 

 

Contate o Departamento de Associação do CPR 

 

+1.646.753.8225  ou membership@cpradr.org 

__________________________________________________________ 
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