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Homenagem à Rainha Elizabeth 
II,  feita pelo artista plástico 
brasileiro Romero Brito.

A UKBrasil foi 
resultado da parce-
ria entre o Ministério 
das Relações Exteri-
ores Britânico (FCO), 
o UK Trade and In-
vestment (UKTI), o 
Conselho Britânico e 
o Visit Britain. 
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extra! 
extra!

Príncipe Harry, 
no lançamento da 

campanha GREAT 
no Rio de Janeiro, 

março de 2012

A 
união 

entre essas 
quatro forças foi 

fundamental para or-
ganização e execução 
dos nossos eventos. 
Devemos o suces-
so da Temporada 
também aos nossos 
patrocinadores, que 
nos apoiaram finan-
ceiramente e acredi-
taram na nossa ideia. 
Por tudo isso, o nos-
so muito obrigado à 

BP, BG Group, 
Ernst & Young Terco  

PriceWatterhouse-
Cooper, Herbert Smith 
Freehills, BT e Shell.

tHaNK YOU!
ObrigadO!

Temporada UKBrasil chega ao 
fim com público estimado em 
2 milhões de pessoas. Começa a 
segunda fase da campanha  
GREAT Britain.

  A Temporada UKBrasil foi criada com o objetivo 
de fortalecer os laços entre Brasil e Reino Unido. 
Após os jogos olímpicos de Londres, a relação en-
tre os dois países se tornou ainda mais forte, e o 
legado londrino é de grande importância para a 
Olimpíada que será realizada no Rio de Janeiro. 
  O esporte foi um dos temas explorados nos mais 
de 80 eventos da UKBrasil, e junto a ele o público 
também foi apresentado ao ‘best of British’ no 
que se refere à cultura, ciência e inovação. 
  Agora, a UKBrasil dá espaço à segunda fase da 
Campanha GREAT. Mais eventos estão por vir, 
dando continuidade à parceria anglo-brasileira 
nas mais diversas áreas de conhecimento: 
tecnologia, educação, turismo, esporte e mais.

Hoje, após seis meses 
de trabalho duro na 

Temporada UKBrasil, 
podemos dizer que o 
desafio foi vencido. É 

tempo de celebrar.
Embaixador

Alan Charlton
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  A Temporada UKBrasil nasceu em setembro de 
2012. O primeiro mês de atividades foi marcado 
por eventos nas áreas de energia e ciência, como 
a British Pavilion no Rio Oil & Gas e o lançamen-
to da Scientific Research Initiative. Em Brasília, o 
destaque ficou por conta do Casa Cor 2012, onde 
marcamos presença com um pavilhão inteira-
mente britânico, como conta a gerente de proje-
tos da UKBrasil, Gabriela Davies.
  “O Casa Cor nos permitiu mostrar como a 
criatividade britânica é exemplo não somente 
de design, mas também de inovação e sus-
tentabilidade. Nosso pavilhão recebeu mais de 
quatro eventos em cinco semanas, entre eles 
a recepção de abertura do Casa Cor Brasilia 
para mais de 1.400 convidados, e nossa marca 
esteve exposta a cerca de 50 mil pessoas in-
teressadas em arquitetura, design e o talento 
contemporâneo britânico.”

UMa retrOSPeCtiVa   O segundo mês da temporada, outubro, 
começou com a Brasilia Science Week, na qual 
pudemos apresentar o trabalho que o Ministério 
para Desenvolvimento Internacional Britânico faz 
para a redução da pobreza e promoção da sus-
tentabilidade. Também falamos aos estudantes 
sobre iniciativas educacionais, como o programa 
Ciência sem Fronteiras, uma iniciativa que pode 
mudar a vida de muitos estudantes brasileiros, 
como conta a coordenadora da UKBrasil no even-
to, Jaqueline Wilkins.
  “Nosso Circuito Educacional esteve presente em 
11 cidades brasileiras; um total de 30 eventos no 
país, de agosto a dezembro de 2012. Ao todo, mais 
de 5 mil interessados em estudar no Reino Uni-
do receberam informações sobre cursos, vistos 
e outros detalhes sobre a vida no UK. Além do 
contato direto com estudantes, nossos eventos 
permitiram uma maior aproximação entre ins-
tituições educacionais brasileiras e britânicas, 
colaborando com o diálogo sobre a internacio-
nalização do ensino superior no Brasil.”
  Em novembro, promovemos uma série de de-
bates sobre temas relacionados à saúde, como 
o  International Symposium on Neuroscience, 
em São Paulo, e o II Workshop on Intracranial 
Pressure Methods, em Ribeirão Preto. A cultura 
também foi destaque, com a Recife Royal Exhi-
bition, uma exposição fotográfica em celebração 
ao Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II, 
com a participação especial do artista Romero 
Britto. No esporte, tivemos o seminário F1 Tech-
nology for Road Safety, realizado em parceria 
com o Ministério das Cidades, com a presença de 
Emerson Fittipaldi. Um evento memorável, como 
lembra Erika Azevedo, representante da UKTI.
  “Durante o evento da F1 pudemos apresentar a 
expertise britânica em gerenciamento de riscos na 
Fórmula 1, uma tecnologia que pode ajudar a reduzir 
o número alarmante de 43 mil mortes por ano nas 
estradas brasileiras. O evento em si foi para poucas 
pessoas (60), mas o público era especializado e 
formador de opinião, como representantes da in-
dústria automotiva, do governo e ONGs.”
  O ano de 2012 terminou para a UKBrasil com a 
realização de 4 seminários em diferentes partes 
do Brasil. Entre eles, destaca-se o International 
Economics Seminar, que contou com a partici-
pação do Tesouro Nacional inglês para o debate 
sobre temas da economia atual. No Rio, o grande 
evento foi a chegada da embarcação Lord Nelson, 
propriedade do Jubilee Sailing Trust. A gerente 
de comunicação da Embaixada Britânica, Fernan-
da Velloso, conta o que aconteceu.
  “O Embaixador para o Reino Unido no Brasil, 
Alan Charlton, recepcionou o Lord Nelson, junto 
a um pequeno grupo de convidados. A visita dos 
atletas paraolímpicos à embarcação reforçou o 
ideal do Jubilee Sailing Trust: a idéia de que não 
há fronteiras para o esporte.”
  O ano de 2013 começou para a UKBrasil com um 
grande evento: a Campus Party, o maior festival de 
tecnologia do mundo. Mais de 8 mil participantes 
tiveram contato com a expertise britânica nas 
áreas de educação, empreendedorismo, inovação 
e criatividade, como conta a gerente de mídias 
digitais da Embaixada Britânica, Juliana Nogueira.

O QUe aLCaNÇaMOS
• Com o apoio dos 
nossos patrocina-
dores, organizamos 
82 eventos em 14 ci-
dades brasileiras, de 
norte a sul do país.
• Nosso tour educa-
cional Ciência sem 
Fronteiras alcançou 5 
mil estudantes em 30 
diferentes eventos, em 
10 estados brasileiros.
• Durante a Tempo-
rada, produzimos 26 
mil folders mensais 

de programação, 
entregamos kits a 
77 palestrantes con-
vidados, distribui-
mos 250 camisetas 
GREAT, e servimos  
o exclusivo GREAT 
cocktail em cada uma 
das representações 
britânicas no Brasil.
• Demos 300 exames 
gratuitos do IELTS a 
alunos de todo o país.
• Lançamos a pági-
na da UKBrasil no 

Facebook, que agora conta com 3.500 
seguidores que curtem o Reino Unido. Ou-
tras 1.000 pessoas já nos escreveram que-
rendo saber mais sobre as nossas atividades.
• Nossos eventos receberam um público estima-
do em 2 milhões de pessoas até o fim de março.
• Os eventos da UKBrasil foram tema de 
mais de 450 reportagens na mídia bra-
sileira. A cobertura foi feita por veículos 
regionais, nacionais e especializados de 
norte a sul do país. Dada a grande audiên-
cia dos jornais e programas que publica-
ram nossas atividades, pode-se dizer que 
pelo menos um terço da população bra-
sileira ouviu falar de nossos eventos. 
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 A ideia de promover uma temporada 
de eventos que trouxesse ao Brasil um pouco 
do que há de melhor no Reino Unido era, no 
mínimo, ambiciosa. Hoje, após seis meses de 
trabalho duro, podemos dizer que o desafio foi 
vencido. É tempo de celebrar.
  Ao longo dos meses de setembro a março, 10 es-
tados brasileiros receberam mais de 80 eventos 
com a marca UKBrasil, como foi batizada a parce-
ria entre Brasil e Reino Unido nas áreas cultural, 
educativa e tecnológica. Mais de uma centena de 
palestras, seminários, exibições e espetáculos 
aproximaram nossos povos, e promoveram um 
genuíno intercâmbio de ideias e experiências en-
tre pessoas tão distantes geograficamente. Hoje, 
podemos dizer que Brasil e Reino Unido são, mais 
do que amigos, nações irmãs.
  O talento para as artes, por exemplo, é comum 
aos nossos povos. Assim vimos durante a série 
de apresentações feitas pelo Royal Ballet de 
Londres, no Theatro Municipal do Rio de Janei-
ro. Na companhia, uma das mais respeitadas do 
mundo, brilham vários bailarinos brasileiros, 
entre eles o grande Thiago Soares.
   A temporada UKBrasil também foi marcada por 
missões comerciais, como a visita de nove com-
panhias inglesas ao país, engajadas em ações 
para reduzir a emissão de carbono. O tema, 
uma das prioridades ambientais do governo da 
Presidente Dilma Rousseff, é, também, parte das 
ações estratégicas do governo britânico. Junte-
se, a isso, o intercâmbio entre Brasil e Reino 
Unido nas áreas de arquitetura, projetos, urba-
nismo e tecnologia, que tem avançado de forma 
surpreendente e promissora ao longo dos anos. 
Tornamo-nos, assim, parceiros na prosperidade 
e na construção de um futuro sustentável, que 
se caracterize pela dignidade humana, pelo de-
senvolvimento econômico e pela justiça social.
   O engajamento das próximas gerações 
também foi alvo da UKBrasil. Eventos como a 
Campus Party promoveram a união entre tec-
nologia, inovação e empreendedorismo para um 
público de mais de 8 mil estudantes. 
   Também não podemos deixar de falar no pro-
grama Ciência sem Fronteiras, que influenciou 
diretamente a vida milhares de alunos. A par-
ceria entre universidades britânicas e brasilei-
ras continua forte. Até 2014, 4 mil alunos terão 
a chance de estudar no Reino Unido por meio 
do programa. Uma prova de que a temporada 
UKBrasil não termina agora. É apenas o início 
de um relacionamento de amizade e de coope-
ração que promete ser duradouro...

UKBRASIL, 
POR ALAN 
CHARLTON

  “Nossa participação na CPB foi uma das maiores 
atividades na área digital da UKBrasil. Além da 
parceria com o próprio evento, o maior na área 
de tecnologia e mídias sociais do Brasil, fecham-
os parceiras com blogs especializados e com as 
páginas mundiais da campanha GREAT Britain. 
Nossos posts foram vistos por mais de 1 milhão 
de pessoas, e tivemos os índices mais altos de 
interação com as nossas redes sociais.”
  Em fevereiro, Brasília, Rio e São Paulo recepcio-
naram, simultaneamente, animados torcedores 
para a transmissão do amistoso entre Inglater-
ra e Brasil. O conjunto de eventos foi batizado 
All you Need is GOL, e mais de 200 convidados 

participaram da torcida an-
glo-brasileira. No mês do carna-
val, também unimos forças com 
a ONG Embaixadores da Alegria, 
uma escola de samba feita por 
pessoas com necessidades es-
peciais, como conta o gerente de 
projetos para esporte e cultura 
da Embaixada Britânica, George 
Middleton.
  “Os 1.500 integrantes da 
ONG Embaixadores da Alegria 
abriram o desfile das campeãs, 
na Marquês de Sapucaí, com a 
marca UKBrasil estampada em 
suas camisetas. Foi a nossa 
forma de dizer que apoiamos 
a arte dessas pessoas, e que 
acreditamos na cultura como 
expressão da democracia.”
  E o último mês da temporada 
UKBrasil começou com apre-
sentações e workshops conduz-
idos pela famosa Royal Opera 
House, em parceria com o The-
atro Municipal do Rio de Janeiro. 
Bailarinos brasileiros e ingleses, 
todos integrantes do Royal Bal-
let, apresentaram juntos um pro-
grama de gala para convidados. 
Já em Recife, o Dia do Grafitti (27 
de março) contou com uma par-
ticipação britânica muito espe-
cial, como conta a coordenadora 
da participação da UKBrasil no 
evento, Maria Padovan.
  “Recebemos com muita alegria o 
artista britânico Paul Barlow, mais 
conhecido como AROE. Além de 
fazer uma apresentação livre, ele 
pintou um painel em parceria com 
um artista brasileiro. O evento per-
mitiu essa troca cultural entre os 
dois artistas, além de incentivar 
futuras parcerias na área.
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A              YEAR TO COME

A noite de gala da Temporada UKBrazil é uma oportunidade para todos celebrarem algumas 
das atividades fantásticas que promovemos em 2012-13. Desde o enorme sucesso da Casa Cor 
em outubro do ano passado, à Campus Party em São Paulo em janeiro, começamos a introduz-
ir o que faz do Reino Unido ‘GREAT’ no imaginário brasileiro. Mas isso é apenas o começo, e 
este evento é também uma oportunidade para apresentar os planos do governo britânico para 
2013; um convite para que você se envolva em nossas atividades ao longo do ano. O que vem 
a seguir oferece um gostinho de algumas das oportunidades que irão acontecer. Stay tuned!

A Temporada UKBrasil chegou ao fim, mas a segunda fase da campanha 
GREAT vem aí, trazendo eventos de qualidade para todo o Brasil. Muita coisa  
ainda é segredo, mas podemos garantir que 2013 será...
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more e Jura, além dos 
cosméticos do grupo 
Essence, já se encontram 
no mercado brasileiro.
    Também estamos 
trabalhando com a 
moda britânica e de-
signers de lojas, em 
um projeto planejado 
para o centro de São 
Paulo ainda este ano. 
Também planejamos 
a organização de um 
grande evento no 
ramo musical, no Rio 
de Janeiro. Uma opor-
tunidade de promover 
o know-how britânico 
em música, estudos, e 
organização de even-
tos de grande escala.

  Nosso foco para edu-
cação este ano é pro-
mover o Reino Unido 
como a melhor escolha 
de destino para es-
tudantes que querem 
estudar no exterior, 
além das oportuni-
dades de bolsa de estu-
do. Estamos planejan-
do marcar presença em 
algumas das melhores 
feiras de educação no 
Brasil ao longo do ano, 
e também trabalhare-
mos com provedores 
de cursos online para 
os estudantes que 
desejam permanecer 
no seu país.
  Cursos de língua in-
glesa constituem uma 
parte importante do 
que o Reino Unido pode 
oferecer ao Brasil, por-
tanto, outro foco relati-
vo aos nossos esforços 
este ano será disponi-

  Estamos planejando 
celebrar tudo o que 
é bom nos produtos 
britânicos este ano, en-
fatizando o que todos 
realmente amam ao vi-
sitar o Reino Unido. 
Isso inclui compras, 
música e criatividade. 
Produtos tradicionais 
britânicos, como o fa-
moso chá Twinings, os 
whiskies Chivas, Dal-

  É uma época emocio-
nante para estar no Bra-
sil, diante da atmosfera 
que antecipa a Copa 
do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016. Con-
tinuaremos exibindo o 
sucesso do Reino Unido 
nos Jogos Olímpicos de 
Londres em 2012, e pen-
samos em como pode-
mos apoiar o Brasil 
como sede dos dois 
maiores eventos es-
portivos do mundo nos 

CONSUMidOr

edUCaÇãO eSPOrte

próximos anos.
  Focaremos na pro-
moção da experiência 
britânica, em particu-
lar, no que diz respei-
to à organização de 
eventos esportivos de 
grande escala. Isso vai 
acontecer na partida 
amistosa de futebol 
Brasil-Inglaterra no 
Rio, em 2 de junho. 
Haverá oportunidades 
para hospitalidade, am-
pla escala de promoção 
para uma plateia bra-
sileira, e uma chance 
de ver alguns dos 
maiores jogadores de 
futebol jogando em um 
dos mais conhecidos 
estádios do mundo.
  Em setembro, o Bra-
sil receberá a dispu-
ta Clipper Round the 
World Yacht, e a cam-
panha GREAT celebrará 
sua chegada com uma 
recepção. Mais uma 
oportunidade de hos-
pitalidade, e foco no 
legado olímpico, entre 
outras áreas.

bilizar esses cursos e 
estabelecer parcerias 
com seus  fornece-
dores por todo o país.
  Também trabalhare-
mos com universidades 
para identificar mais 
oportunidades que for-
mam links com o Bra-
sil, por meio de campi 
em desenvolvimento, 
recrutamento de es-
tudantes e geração de 
parcerias de pesquisa e 
inovação.

  Por último, em no-
vembro, marcaremos 
presença no Grand Prix 
de São Paulo, focando 
na expertise britânica 
em engenharia, edu-
cação e cumprimento 
de regras relativas à 
segurança na estrada. 
Será, sem dúvida, uma 
corrida fantástica, e 
uma excelente opor-
tunidade para demons-
trar um mistura de 
know-how britânico 
dentro e fora das pistas.
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Carla Camurati, presidente do Theatro Municipal,  
Lord Tony Hall, da Royal Opera House, e Luiz 
Coradazzi, diretor de artes do British Council

Ana Paula e Gareth Moore, 
cônsul de Recife com Dilsa e John 
Doddrell, cônsul-geral de SP

Paula Walsh, côn-
sul-geral, recepcio-
na convidados em 
sua residência.

Corrida de 5K realizada no dia 23 de março, 
em Porto Alegre (RS), em homenagem ao cen-
tenário do “pai da computação”, Alan Turing.

O Prefeito do Rio Eduardo Paes, e Sua Alteza 
Real, Príncipe Harry, no lançamento da 
Campanha GREAT no Brasil. 

A sua presença fez dos nossos eventos um sucesso. 
Música, teatro, corridas, palestras e exposições: 
o público UKBrasil deu um show de participação!

Ministra da Cultura, Marta Suplicy 
e o Embaixador do Reino Unido no 
Brasil, Alan Charlton

O Primeiro-Ministro David Cameron visitou a 
Favela da Maré e incentivou a prática de esporte 
entre as crianças.

Convidados experimentam si-
mulador no evento F1 Techno-
logy for Road Safety.

A gerente da Temporada Gabriela Davies e o 
arquiteto Christian Blum no quarto britânico 
feito pelo próprio, durante o patrocínio da 
Temporada UKBrasil ao Casa Cor Brasilia.

Recepção da Missão 
Creative Industries no 
Consulado Geral de SP.
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BP e Brasil. Mais de 50 anos 
de parceria e compromisso.

Patrocinador Oficial

A BP, uma das maiores empresas de energia do mundo,
está presente em mais de 70 países. No Brasil, nós
exploramos e produzimos petróleo e gás natural, 
produzimos lubrificantes e distribuímos combustível 
de aviação. Nossa operação em biocombustíveis é uma 
das maiores do país. As empresas do Grupo BP estão 
no Brasil desde 1957, empregando mais de 5 mil pessoas. 
Esperamos continuar essa parceria com o Brasil no 
desenvolvimento do setor energético, criando empregos 
e contribuindo para o rápido crescimento da economia.

19138 An A4 BP_FLAG_Portugues.indd   1 9/19/12   4:28 PM
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ObrigadO!

Patrocinadores da temporada 

FiQUe LigadO

reSPOStaS Para O bUSiNeSS QUiz

  Muitas atividades estão por vir, e você vai adorar participar das nos-
sas promoções! Mantenha-se informado através das nossas páginas no 
Facebook (facebook.com/ukbrazil) e Twitter (twitter.com/ukinbrazil). Você 
também pode entrar em contato conosco pelo email: ukbrasil@fco.gov.uk  

it’s great to see you!  

1 - c) Reino Unido - 13 dias
2 - b) Reino Unido – 110 horas
3- O Reino Unido 
4 - a) Reino Unido 34%
b) Estados Unidos 23%
c) Brasil 39%

5 - c) Reino Unido – 679 projetos
6 - a) Reino Unido – 40 dias
7 - a) Reino Unido - 8
8 - a) Manchester

Nos próximos meses de 
2013, a GREAT campaign 
traz ao Brasil um dos 
eventos mais espera-
dos do ano: o amistoso 
entre Inglaterra e Bra-
sil, na inauguração do 
estádio do Maracanã, 
no Rio de Janeiro, 
no dia 18 de junho. O 
evento marca o encon-
tro entre o país que 
inventou o futebol e a 
seleção mais vitoriosa 
de todos os tempos, a 
canarinho. O amistoso 
também faz parte das 
celebrações de 150 

anos da Football Asso-
ciation, a associação 
de futebol britânica, 
que fará eventos pelo 
mundo para comemo-
rar um século e meio 
de história e tradição. 
Ainda no Rio de Janei-
ro, o mês de setembro 
vai ser agitado com 
a edição britânica do 
Rock in Rio. O evento 
em 2013 traz toda in-
spiração na música, 
arquitetura, culinária 
e arte britânicas. 
Uma rua inspirada em 
traços típicos da In-
glaterra, Escócia, País 

de Gales e Irlanda do 
Norte está sendo de-
senvolvida para trazer 
durante uma semana 
o Reino Unido ao maior 
festival de rock do Bra-
sil. A GREAT também 
estará presente na 
etapa de São Paulo 
do campeonato mun-
dial de Fórmula 1, em 
novembro. Na opor-
tunidade, haverá um 
lounge para parceiros 
e empresários con-
hecerem mais sobre a 
expertise britânica em 
tecnologia, inovação e 
segurança no trânsito.

2013 is great: o que vem por aí!

Parceiros 
Andre-Heller Lopes

Boxer do Brasil
British Airways

Biscoitos Carr’s /Casa Santa Luzia
The Dalmore 12 YO /Casa Flora

Chic Outlet Shopping
Chivas

Claridges’ Hotel
Tisserand Aromatherapy /Grupo Essence

Liberty Art Fabrics
LLPC

Luta Pela Paz
Northern Ireland Bureau 

Rock Candy Balas Artesanais
Teresa Perez Tours

Twinings
Centro Interdisciplinar de Tecnologias 

Interativas da USP (CITI)
Raspberry Pi

Ministério das Cidades e Denatran
Gourmand Alimentos

Quem é o atual (2013) Primeiro-
Ministro britânico?
a) John Cameron
b) David Cameron
c) James Cameron

Quem foi o primeiro monarca 
britânico a visitar o brasil?
a) Príncipe Charles
b) Rainha Elizabeth II 
c) Rei George

Qual santo é conhecido 
como padroeiro do reino Unido?
a) St. Paul
b) St. Matthews 
c) St. George 

Quantas vezes o reino Unido 
venceu a copa do mundo?
a) 3 vezes
b) 2 vezes 
c) 1 vez 

Quantos territórios britânicos
 existem no mundo?
a) 14 
b) 16
c) 18

Onde a rainha mora?
a) Castelo de Windsor
b) Palácio de Buckingham 
c) Palácio de Westminster

Quais são os dois animais que podem ser 
encontrados no brasão real britânico?

a) Um leão e um cavalo
b) Um leão e um unicórnio
c) Um leão e um dragão

Quais países compõem o reino Unido?
a) Inglaterra, Escócia, Pais de Gales e Irlanda
b) Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte
c) Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do 
Norte

Quantas xícaras de chá os britânicos 
tomam por dia (aproximadamente)?
a) 65 milhões
b) 165 milhões
c) 265 milhões

R: 1-b, 2-b, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b


