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Agenda Preliminar  
Última atualização: 24 de Outubro de 2018 

 
 

Primeiro Dia - 03 de Dezembro de 2018 - Segunda-feira 
HORÁRIO PROGRAMAÇÃO  

 9h às 9h30 Recepção, Credenciamento, Welcome Coffee e Visita à Área de Exposição 
9h30 às 9h45 Mensagem de Boas-Vindas da Organização 

Sergio Jardim, Diretor Geral, Clarion Events Brasil 
9h45 às 11h Painel I - Jogo On-line e Apostas Esportivas: seriam esses os caminhos para a entrada do 

Brasil nesse mercado de oportunidades? 
• Quais os possíveis atalhos além do Marco Regulatório dos Jogos? 
• Regulamentação em etapas? Exemplos de países que seguiram por esse caminho. 
• Qual o legado que temos até aqui do discurso do “tudo ou nada”? 
• Como as outras modalidades de jogos de jogos podem se beneficiar com a experiência 

“desbravadora” do Jogo On-line 
11h às 11h30 Coffee Break de Networking e Visita à Área de Exposição  

11h30 às 12h45 Painel II – Como ficaram as forças políticas pró-jogo após as eleições brasileiras 
• Qual o posicionamento do futuro presidente? 
• Quais os efeitos do índice de renovação na Câmara e no Senado? 
• O Brasil não colhe os frutos da legalização e sofre as consequências do jogo ilegal: 

quais as estratégias para eliminar resistências e virar o jogo? 
• Jogo é negócio sério: prevenção à lavagem de dinheiro e jogo responsável  

12h45 às 14h Almoço de Networking e Visita à Área de Exposição 
14h às 15h15 Painel III – Já que não dá pra fazer copy+paste, o que fazer e o que não fazer com base na 

experiência de outros países? 
• As dificuldades da Peru em aprovar o Jogo On-line 
• Colômbia: os desafios da regulamentação.  
• Malta: o que o Paraíso do Jogo On-line pode ensinar para o Brasil? 
• EUA e sua colcha de retalhos de regulações estaduais. Seria esse o caminho? 
• Qual o potencial do mercado brasileiro para a atuação de affiliates? 

15h15 às 15h45 Coffee Break de Networking e Visita à Área de Exposição 
15h45 às 16h45 Painel IV – Um mundo de vantagens: o que o jogo on-line e as apostas esportivas vêm 

fazendo pela economia de mercados regulados? 
• O exemplo de Portugal 
• O exemplo da Espanha 
• O exemplo do México 
• O exemplo da Itália 
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• O exemplo dos Estados Unidos 
16h45 às 18h Painel V – O que já funciona no Brasil e pode indicar o caminho das pedras? 

• Caixa Econômica Federal: Quanto da experiência com loterias pode servir de legado 
para o jogo on-line e as apostas esportivas? Como foi o processo de certificação das 
loterias on-line? 

• O poker “com.br”: por que mesmo no mercado cinza as apostas nessa modalidade já 
estão com meio caminho andado? 

• Social Gaming e E-commerce: o que os jogos sociais e as compras online dizem sobre a 
relação dos brasileiros com plataformas online e mobile. 

• “Inmetro” ou “ABNT dos Jogos”: quais os paralelos que podem ser usados para 
exemplificar a importância dos testing labs.  

18h às 18h30 Visita Privada e Guiada ao Museu do Futebol – Grupo 1 
18h30 às 19h Visita Privada e Guiada ao Museu do Futebol – Grupo 2 
19h às 19h30 Visita Privada e Guiada ao Museu do Futebol – Grupo 3 
19h30 às 20h Visita Privada e Guiada ao Museu do Futebol – Grupo 4 

18h às 22h Coquetel Oficial do Online Gaming Summit Brazil 
 

Segundo Dia - 04 de Dezembro de 2018 - Terça-feira 
HORÁRIO PROGRAMAÇÃO  

 9h às 9h30 Recepção, Credenciamento, Welcome Coffee e Visita à Área de Exposição 
9h30 às 10h30 Painel VI – Do mercado “cinza” para um mercado regulado: quais os desafios regulatórios 

para encorajar a migração? 
• Como deverá ficar a manutenção da oferta de produtos já existentes? 
• Qual deverá ser a estrutura mínima para garantir a operação local?  
• Quais os mecanismos legais que serão adotados para proteger o mercado regulado e 

os investidores?  
• Como deverá funcionar a fiscalização do jogo ilegal? Criminalizar a atividade ilegal é 

um caminho? 
• O equilíbrio entre o desenvolvimento do mercado e as políticas de jogo responsável 

10h30 às 11h30 Painel VII – Do mercado “cinza” para um mercado regulado: quais os desafios tributários e 
financeiros para encorajar a migração? 

• Qual o cenário tributário ideal? Como funcionaria a tributação com a operação sediada 
em outro país?  

• Tributação da Operação ou da Atividade? Tributação na receita ou no lucro?  
• Taxando o Jogador: tributação na aposta ou no prêmio?  
• Como garantir a competitividade com outros mercados? 
• A importância dos meios de pagamento 
• Quais as vantagens de o Brasil contar com um dos mais sofisticados sistemas bancários 
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e de arrecadação? 
11h30 às 12h Coffee Break de Networking e Visita à Área de Exposição 
12h às 13h15 Painel VIII – Que outras legislações e marcos legais podem influenciar a criação e regulação 

do mercado de jogos on-line e de apostas esportivas? 
• Esse novo mercado à luz do Marco Civil da Internet 
• Esse novo mercado e a Lei de Proteção de Dados 
• Esse novo mercado e as Regras de Publicidade 
• Esse novo mercado e a Regulamentação das Criptomoedas  
• Esse novo mercado e a Lei Pelé e o Anteprojeto de Lei Geral do Esporte Brasileiro 

13h15 às 14h30 Almoço de Networking e Visita à Área de Exposição 
14h30 às 16h Painel XI – As infinitas possibilidades do mercado de Apostas Esportivas 

• O enorme potencial de investimento em publicidade.  
• Muito além do futebol: o possível impacto no fomento e profissionalização de outras 

modalidades 
• O foco na integridade dos resultados e importância para a credibilidade e 

sustentabilidade desse novo mercado 
• Além da Loteca: Apostas apenas on-line ou também em lotéricas? Como funcionaria? 

Seria esse o fôlego que os lotéricos precisam?  
• Qual a visão das loterias estaduais? 

16h às 16h30 Coffee Break de Networking e Visita à Área de Exposição 
16h30 às 16h45 Especial Clarion Gaming 

• ICE Sports Betting USA: qual o balanço da primeira edição? 
• ICE London 2019: quais os destaques da programação para as verticais de jogo on-line 

e apostas esportivas? 
• BgC e OGS 2019:  quais os horizontes para as próximas edições dos eventos? 

16h45 às 18h Painel X – Últimas tendências para “Jogar e Pensar Fora da Caixa”  
• eSports e o mercado de apostas esportivas 
• Fantasy Games e o mercado de apostas  
• Loot Boxes em vídeo games: Jogo disfarçado? 
• Blockchain para o mercado de gaming 
• Inteligência Artificial e Machine Learning: tecnologia de ponta a serviço dos 

prognósticos 
18h Encerramento do Online Gaming Summint Brazil 

 


