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APRECIE UMA PINTURA                          .
AS MONTANHAS DO CANADÁ.

Conheça paisagens incríveis em um país encantador.

SKI EM WHISTLER

9x R$604
A PARTIR DE (R$ 6.793) ou R$ 1.357 +

SAÍDAS 22/NOVEMBRO A 19/DEZEMBRO.
Aéreo, 7 noites, café, 6 dias de ski lift,

traslados e seguro.
Incluindo -

9x R$299
Incluindo -
SAÍDA 28/DEZEMBRO.

Somente terrestre – 6 noites
visitando - Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal,
café, passeios, guia local, traslados e seguro.

CANADÁ FRONTENAC RÉVEILLON

A PARTIR DE (R$ 3.359) ou R$ 668+

9x R$289
ROTA THE DISCOVERY
A PARTIR DE (R$ 3.251) ou R$ 650+

TENHA MOMENTOS INESQUECÍVEIS APROVEITANDO AS ATRAÇÕES CANADENSES
EM PACOTES MUITO ESPECIAIS. CONFIRA.

Notas:Preços referenciais por pessoa em apto duplo,aéreo quando mencionado com saída de São Paulo, válidos para a data
da publicação, sujeitos a alteração e disponibilidade sem prévio aviso. Não incluem taxas de serviço.Valores calculados ao
Cambio do dia 4/9/2013 US$ = R$ 2,47, serão convertidos em Reais ao câmbio do dia do pagamento.Financiamento sujeito
a aprovação de crédito válido para pagamentos em cheques e/ou cartões para compras até 30/Setembro. Preços não
válidos para feriados e eventos especiais. Consulte nossas condições gerais.

/nascimentoturismo @nascimentoturwww.nascimento.com.br

Consulte seu agente de viagens ou ligue:

Incluindo -
SAÍDAS 2 E 9/NOVEMBRO.

Somente terrestre – 7 noites visitando
– Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec e
Montreal, café, passeios, traslados e seguro.
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CLARISSE SOUSA

Joining efforts
O Centro de Arbitragem e Mediação tem uma história marcada por conquistas 

inéditas e agora comemora novos avanços. O CAM é um dos orgulhos da 
CCBC neste momento de celebração

The Arbitration and Mediation Center’s history is marked by unprecedented 
accomplishments and is now celebrating new ones. At this time of celebrations, “CAM” 

is one of CCBC’s reasons of pride.

Somando forças

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion

Secretaria com certificação iSo 9001
regras eleitas para o Willem C. Vis moot 2016/17
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F ounded in 1979 by a group of lawyers and profes-
sors of the Law School at Largo São Francisco, 

with full support and encouragement from the Brazil-
Canada Chamber of Commerce, the Arbitration and 
Mediation Center has a distinguished participation in 
the life of CCBC. The outlook is even more promising. 
Its pioneership and leadership, as one of the most im-
portant arbitration centers in Latin America, places 
the entity in a position of great visibility. 

The recently undertaken updating of CAM’s rules 
and the renewal of the arbitrator roster, with renowned 
professionals from more than 12 different nationali-
ties, allowed for its consolidation as an excellent op-
tion for conducting arbitrations anywhere in the world.

With a qualified and trained team, while standing-
out as the only entity in the country audited accord-
ing to the ISO 9001 certification, CAM/CCBC pro-
vides full case management support, as well as a 
Hearing Center suitable for the realization of hear-
ings, resulting in savings of time and cost for users. 

Beginning in 2002, with the establishment of new 
legal benchmarks, the attained exposure, and its 
remarkable achievements, the Center underwent 
quick development. Recalls president Frederico 
Straube: “when I was the entity’s vice-president 
in the early 1990’s, arbitration lacked attractive-
ness and was little known in Brazil. The situation 
changed beginning in 1996, with Law 9,307, which 
offers legal validation to parties and the entire pro-
cess”, observes Straube. 

F undado em 1979 por um grupo de advogados 

e professores da Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco, com o total apoio e incentivo da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Centro de Arbi-

tragem e Mediação tem participação notável na história 

da CCBC. E as perspectivas são ainda mais promisso-

ras. O pioneirismo e a liderança como um dos mais 

importantes centros de arbitragem da América Latina 

colocam a entidade em posição de destaque.

A recente atualização das regras do CAM e a renova-

ção da lista de árbitros, que reúne renomados profissio-

nais de mais de 12 nacionalidades, permitiram sua con-

solidação como uma excelente opção para administrar 

arbitragens de qualquer parte do mundo.

Com equipe qualificada e treinada, além de des-

tacar-se como único no País auditado pela certifi-

cação ISO 9001, o CAM/CCBC oferece total apoio 

de gerenciamento administrativo de casos e ainda 

um Hearing Center próprio para audiências, o que 

resulta em grande economia de tempo e de custos 

para os usuários. 

A partir de 2002, com o advento de novos marcos 

legais, a conquista de visibilidade e a obtenção de no-

táveis resultados, o Centro passou a se desenvolver ace-

leradamente. “Quando era vice-presidente da entidade 

no início da década de 1990, a arbitragem era pouco 

convidativa e conhecida no Brasil”, recorda o presidente 

Frederico Straube. “A situação mudou a partir de 1996, 

com a Lei 9.307, que oferece respaldo jurídico para as 

partes e a todo o processo”, observa. 

Prestígio crescente
Com o apoio da CCbC, o Centro de Arbitragem e mediação tem trajetória 
marcada por conquistas e crescente visibilidade nacional e internacional
With support from CCbC, the Arbitration and mediation Center is marked by a history 
of accomplishments and growing national and international exposure

growing prestige
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Com 34 anos de atividades, o mais antigo cen-

tro de arbitragem do País teve recentemente as 

suas regras escolhidas para embasar os trabalhos 

da Willem C. Vis Moot, a principal competição de 

arbitragem envolvendo estudantes de todo o mun-

do. O evento, a ser realizado em Viena, daqui a 

quatro anos, reunirá cerca de 300 universidades 

de mais 60 países. Reconhecimento merecido, já 

que o CAM/CCBC segue elevados padrões de nível 

internacional. “Já no início dos anos 2000, o Centro 

tinha posicionamento e corpo de árbitros respeitá-

veis, uma de suas qualidades”, orgulha-se Straube. 

O crescimento e o reconhecimento são eviden-

ciados pelos números. Nos últimos dez anos, a 

entidade superou as previsões de expansão. Em 

2011, 63 procedimentos foram instaurados. No 

último ano, foram 64 novos casos. O CAM/CCBC 

já administrou mais de US$ 6 bilhões em 388 

casos desde a fundação até agosto passado.

O padrão de excelência explica também o mo-

tivo pelo qual a instituição é a mais lembrada 

no Brasil quando se fala em arbitragem. Se-

gundo pesquisa do instituto Ipsos, realizada em 

parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem 

(CBAr), o CAM/CCBC é a entidade arbitral top of 

mind para 82% dos entrevistados.

With an operating history of 34 years, the country’s 
oldest arbitration center recently had its rules adopted 
as the reference for works conducted under the Wil-
lem C. Vis Moot project, the main arbitration compe-
tition for students from around the world. The event, 
which will take place in Vienna in four years from now, 
will gather some 300 universities from 63 countries. 
A deserved recognition, since CAM/CCBC follows high 
standards of international class. “Already in the early 
years of the past decade, the Center enjoyed a distin-
guished ranking and comprised reputable arbitrators, 
one of its qualities”, proudly states Straube. 

Growth and acknowledgement are evidenced by 
figures. In the last ten years, the entity exceeded 
growth expectations. In 2011, 63 proceedings were 
initiated. Last year, there were 64 new cases. CAM/
CCBC has so far managed 388 cases, worth in excess 
of US$ 6 billion, from the time of its foundation until 
August of last year.

The standard of excellence also explains why the 
institution is the most remembered in Brazil in con-
nection with arbitration. According to a survey by 
Instituto Ipsos, conducted in partnership with the 
Brazilian Arbitration Committee (“CBAr”), CAM/
CCBC is the top of mind arbitration entity for 82% of 
the interviewees. 

Recepção das novas 
instalações do CAM; 
presidente Frederico 

Straube, Esther Donio 
B. Nunes, presidente 

da CCBC, e Fábio 
Nusdeo, presidente do 

Conselho Consultivo, 
durante inauguração 

das novas áreas

Reception area of new 
CAM installations; 

President Frederico 
Straube, Esther Donio 

B. Nunes, president 
of CCBC, and Fábio 
Nusdeo, president 

of the Advisory 
Council, during the 
inauguration of the 

new areas
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AVANÇO EXPRESSIVO
As atividades da CCBC e do CAM continuam 

crescendo e se modernizando. “Isso demanda 

melhorias contínuas de infraestrutura física e dos 

sistemas de tecnologia de informação”, ressalta a 

presidente da CCBC, Esther Donio B. Nunes. “Nos 

últimos anos, crescemos muito graças ao empe-

nho do Straube e de todos os vice-presidentes e 

ex-presidentes, além dos colaboradores e árbi-

tros, advogados e demais parceiros.” O CAM ga-

nhou um moderno espaço, seguindo os padrões 

propostos pelos árbitros (leia nota nesta edição).

“Quando assumi a presidência, em 2007, per-

cebi que a instituição estava consolidada no Brasil. 

Então, meu grande desafio seria internacionalizar o 

Centro”, diz Straube. Desde então, o reconhecimen-

to mundial do CAM/CCBC vem se ampliando. Nos 

últimos anos, foram firmados acordos de coopera-

ção e estudos com várias entidades congêneres, 

que atuam em países como Chile, Portugal, Itália, 

Alemanha e Bélgica. Frequentemente, o CAM re-

SIgnIfICAnt pROgRESS
CCBC and CAM activities continue to grow and to 
become updated. This requires continuous im-
provements to its physical infrastructure and IT 
technology”, stresses the president of CCBC, Es-
ther Donio B. Nunes. “In recent years, we grew sig-
nificantly due to the commitment of Straube, of all 
the vice-presidents and ex-presidents, in addition 
to co-workers, arbitrators, attorneys and all other 
partners”. A modern space was set-up at CAM, fol-
lowing the standards recommended by the arbitra-
tors (see note in this edition).

“When I took over the presidency, in 2007, I no-
ticed that the institution had consolidated in Brazil. 
So, my great challenge was to internationalize the 
Center”, states Straube. Since then, international 
acknowledgement of CAM/CCBC has grown. In 
recent years, cooperation and study agreements 
were celebrated with several similar entities of 
countries such as Chile, Portugal, Italy, Germany 
and Belgium. Quite often, CAM processes arbi-

Hearing Center próprio 
para audiências 

Hearing Center 
suitable for the 

realization of hearings

CCBC 44_Caderno CAMCCBC_rev-ok 2.indd   54 05/09/13   15:51



Brasil-Canadá | 55

 

Visibilidade internacional / international Visibility

O CAM/CCBC firmou, no último mês de julho, um 
novo acordo de cooperação internacional com o The 
International Arbitral Centre of the Austrian Federal 
Economic Chamber. O convênio é mais uma iniciativa que 
revela a expressividade global do Centro, que também 
lançou um programa de patrocínio de bolsas de estudo 
para profissionais do Direito em renomadas universidades 
do exterior. Além de quatro bolsas para doutorandos e 
pós-doutorandos no Instituto Max-Planck, em Hamburgo, 
na Alemanha, estão sendo concedidas mais três vagas, 
sendo uma para o Certificate Program on International 
Commercial Law and Arbitration, do Pace Institute of 
International Commercial Law, e duas para o curso de verão 
sobre arbitragem da University of Miami, nos Estados Unidos.
O reconhecimento mundial é reforçado pelo qualificado 

corpo de árbitros, que conta com 73 nomes de grande 
expressão (46 brasileiros e 27 estrangeiros de 12 
nacionalidades diferentes). 
Tanto prestígio se deve, em parte, ao pioneirismo do CAM, 
que patrocinou o maior e mais importante congresso de 
arbitragem internacional já ocorrido no Brasil, organizado 
pelo International Council for Commercial Arbitration 
(ICCA), que ocorreu no Rio de Janeiro em 2010. O CAM 
foi ainda a primeira instituição a assinar o Convênio para 
a Implementação do Sistema Administrativo de Conflitos 
Relativos a Nomes de Domínios de Primeiro Nível “BR”, 
com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br), em 2010. E possui, desde 2011, o Regulamento 
do Comitê de Controvérsias, que viabiliza a aplicação do 
Dispute Board. 

Last July, CAM/CCBC signed a new international cooperation 
agreement, with The International Arbitral Center of the 
Austrian Federal Economic Chamber. This agreement is 
another initiative showing the Center’s global significance, 
and allowed for the launching of a scholarship program for 
law professionals at renowned universities abroad. In addition 
to four doctorate and post-doctorate scholarships at the Max-
Planck Institute in Hamburg, Germany, three others are in the 
offering: one is under the Certificate Program on International 
Commercial Law and Arbitration, at the Pace Institute of 
International Commercial Law, and two for a summer course 
on arbitration at the University of Miami, in the United States.
International acknowledgement is reinforced by a qualified 
body of arbitrators, consisting of 73 names of great 

relevance (46 Brazilians and 27 foreigners from 12 different 
nationalities). 
Such prestige is partly due to CAM’s pioneership, given that 
it sponsored the largest and most important international 
congress on international arbitration ever staged in Brazil, 
organized by the International Council for Commercial 
Arbitration (ICCA), which took place in Rio de Janeiro in 
2010. Furthermore, CAM was also the first institution to sign 
an agreement for the implementation of the administrative 
system for solving conflicts relative to first-level “BR” internet 
domain names with “Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR” (“NIC.br”), in 2010. Since 2011, it has put 
into place the Rules of the Controversy Committee, which 
allows the functioning of the Dispute Board”. 

cebe arbitragens envolvendo empresas de diversas 

partes do mundo, associadas ou não à CCBC, o que 

aprofunda a troca de experiências e, principalmente, 

reflete a credibilidade e a competência adquiridas.

Por meio de um eficiente serviço de adminis-

tração de procedimentos, o CAM/CCBC contribui 

para a solução de conflitos com agilidade e está 

preparado para receber um número crescente de 

controvérsias, o que é um dos motivos de orgu-

lho da CCBC. 

trations involving companies from all over the 
world, whether or not members of CCBC. This 
enhances the exchange of experiences and, more 
importantly, reflects in the form of acquired cred-
ibility and competence.

Thanks to an efficient proceedings manage-
ment system, CAM/CCBC contributes to the fast 
solution of conflicts and is preparing to cope with 
a growing number of controversy cases, which 
constitutes a reason for pride of CCBC. 
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Sólidos pilares / 
três ex-presidentes do CAm/CCbC foram convidados a comentar 
a evolução e a importância alcançadas pela entidade. Acompanhe:
three ex-presidents of CAm/CCbC were invited to comment on the 
development and the importance achieved by the entity. read on below:

Solid pillars

“Foi extremamente importante a CCBC ter tomado 
a iniciativa de criação de um Centro de Arbitragem. 
Esse fato criou um marco para que os brasileiros sou-
bessem que existem formas alternativas de solução 
de conflitos, sobretudo no mundo dos negócios. Foi 
um exemplo. Ao fim do meu primeiro mandato nas-
ceu a Lei de Arbitragem e, assim, pude dedicar o se-

gundo mandato (1997/1999) a reunir a plêiade 
de grandes especialistas, inclusive os autores do 
anteprojeto da Lei, confiando-lhes a missão de 
criar e implantar o novo Regulamento, afeiçoado 
às linhas da nova legislação.”
Fábio Nusdeo, presidente do Conselho Consultivo
(president of the Advisory Council)

“It was very important that CCBC took the initiative to set-up 
an Arbitration Center. This fact set a milestone for Brazilians to 
know that there are alternative conflict solutions, particularly 
in the business world. This constituted an example. At the end 
of my first mandate, the Arbitration Law came about and so I 

could dedicate the second mandate (1997/1999) to bringing 
together the group of distinguished specialists, including the 
author of the initial wording of the law, entrusting them with 
the mission to create and implement the new Rules, in tune 
with the provisions of the new legislation.”

“CCBC was, and still is, an outstanding supporter of CAM, 
given that at the end of the 1970’s it encompassed the 
idea of unselfish attorneys specializing in International 
and Commercial Law, convinced as they were that the 
time had come for São Paulo to deserve an arbitration 

institution. To receive the invitation from my friend and 
professor, Fábio Nusdeo, to succeed him as president, 
handing me the new set of rules, reorganized and adop-
ted by him in 1997, allowed me to take up the task of 
reactivating the activity.”

“To a great extent, the development of CAM/CCBC is due 
to the fact that the idea of setting-up the institution was 
the first ever, with the institution comprising a body of 
arbitrators who were well-known attorneys, given their 

competence and reputation in the field of international 
trade. This fact allowed CAM to be foreseen as an arbi-
tration entity in international contracts, the only one in 
the initial phase”

“A CCBC foi, e continua sendo, uma excelente mantenedora do CAM, uma vez que no final da 
década de 1970 abraçou a ideia de abnegados advogados em Direito Internacional e Direito 
Comercial, no sentido de acreditar que São Paulo já merecia uma Instituição Arbitral. Receber das 
mãos de meu amigo e professor Fábio Nusdeo o convite para sucedê-lo na presidência, apresen-
tando-me o então novo regulamento, reordenado e promulgado por ele em 1997, permitiu-me 
encarar o múnus de reavivar a atividade.”  Marcos Paulo de Almeida Salles

“A evolução do CAM/CCBC deve-se em grande 
parte ao fato de a iniciativa de criá-lo ter sido pio-
neira, com corpo de árbitros composto de advo-
gados conhecidos pela competência e idoneidade 
na área do comércio internacional. Essa condição 

permitiu que o CAM fosse previsto como entida-
de de arbitragem em contratos internacionais, 
inicialmente a única.” 
    
José Carlos de Magalhães 
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Parceria reforçada  
reinforced partnership
Em mais um trabalho conjunto, fruto da parceria 

firmada há cinco anos, o CAM/CCBC e o CAM 

Santiago realizaram um novo encontro. Esse quarto 

seminário tratou de “Arbitragem e Investimentos”, 

no hotel Renaissance, na capital paulista, em julho. 

Durante o evento, o presidente Frederico Straube afirmou 

que “a ligação com o Chile funciona como ‘elemento de 

oxigenação’”. Ele destacou a experiência da entidade 

chilena. “É fundamental mantermos e ampliarmos essa 

parceria”, acrescentou. O presidente do CAM Santiago, 

Carlos Eugenio Jorquiera, aproveitou para reforçar que “existe 

um intercâmbio comercial espetacular entre Brasil e Chile” e 

destacou o crescimento da entidade que preside: “Até junho, 

tínhamos 1.820 casos, 30 deles internacionais”, frisou.

Gonzalo Biggs, integrante da delegação chilena, foi 

responsável pela coordenação do encontro. Também 

participaram do evento os arbitralistas chilenos Miguel Luis 

Amunátegui, Juan Eduardo Figueroa, Roberto Guerrero del Río, 

Rodrigo Gil e Francesco Campora, além dos brasileiros Gilberto 

Giusti, Eduardo Parente, André Abbud, Eliane Carvalho, Rafael 

Alves, Júlio Bueno, Clávio Valença, Renê Medrado, entre outros.

In another joint endeavor, the result of a partnership established 
five years ago, CAM/CCBC and CAM Santiago staged a new 
meeting. This fourth seminar presented the topic “Arbitration 
and Investiments”, at hotel Renaissance, in São Paulo, in July. 

During the event, president Frederico Straube stated that 
“the link to Chile functions as an ‘element of oxygenation’”. 
He emphasized the experience of the Chilean entity. 
Straube added: “It is essential that we uphold and expand 
this partnership”. The president of CAM Santiago, Carlos 
Eugenio Jorquiera, used the occasion to stress that there 
“exists a magnificent trade exchange between Brazil and 
Chile”, pointing to the growth of the entity he commands: 
“Until June, we had 1,820 cases, 30 of which international”.

Gonzalo Biggs, a member of the Chilean delegation, 
was responsible for the coordination of the meeting. 
Also attending were arbitration professionals from Chile, 
Miguel Luis Amunátegui, Juan Eduardo Figueroa, Roberto 
Guerrero del Río, Rodrigo Gil and Francesco Campora, 
and the Brazilians Gilberto Giusti, Eduardo Parente, André 
Abbud, Eliane Carvalho, Rafael Alves, André Abbud, Júlio 
Bueno, Clávio Valença, Renê Medrado, among others.
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O CAM/CCBC e as faculdades de Direito da Universidade de 

São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC–SP) realizaram na capital paulista, em 15 de 

agosto, o primeiro Ciclo Nacional de Arbitragem, cujo objetivo 

é promover o debate e a difusão da arbitragem. 

Iniciativa do CAM/CCBC em parceria com os professores 

Wagner Menezes (USP) e Claudio Finkelstein (PUC–SP), o 

ciclo será itinerante e passará, em breve, por Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais,  Amazonas e Rio de Janeiro.

“O Ciclo Nacional cumpre os objetivos de divulgar a 

arbitragem e levá-la a locais que, muitas vezes, não têm 

a dinâmica de optar por ela”, diz Menezes. “Queremos 

‘criar cultura’, incentivar os alunos a conhecerem a 

arbitragem nacional e a internacional, porque essa técnica 

de solução de conflitos tem características particulares”, 

emenda Finkelstein. 

CAM/CCBC and the Schools of Law of Universidade 
de São Paulo (USP) and Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC–SP), on August 15, in 
São Paulo, staged the first National Arbitration 
Cycle, whose objective was to promote the debate 
and the spreading of information on arbitration. 
An initiative of CAM/CCBC, in partnership with the 
professors Wagner Menezes (USP) and Claudio Finkelstein 
(PUC–SP), the cycle will have an itinerant nature and will 
soon pass through the states of Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Bahia, Minas Gerais, Amazonas and Rio de Janeiro.

“The National Cycle meets the objectives of publicizing 
arbitration and bringing it to places that often enough lack 
the dynamics to choose it”, states Menezes. “We want to 
‘create culture’, encourage students to understand national 
and international arbitration, because this method for solving 
conflicts has particular characteristics”, adds Finkelstein. 

Ciclo Nacional de Arbitragem
national Arbitration Cycle
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The diversification of products and services is the bet 
of bookstores to win customers

Behind the 
shelves

TECLA SAP  SAP KEy 

Por Fernanda Barros e Wagner Belmonte 
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De olho na tendência global de tornar o co-

mércio varejista multifuncional, as livrarias estão 

empenhadas em se adaptar a novos hábitos de 

consumo, em que as pessoas estão cada vez mais 

conectadas ao mundo digital. Os e-books ganha-

ram força e representam uma alternativa aos livros 

de papel, embora não os substituam. “O merca-

do está migrando para plataformas amplamente 

conectadas”, aponta o diretor-executivo da Livrus, 

empresa brasileira que desenvolve versões digitais 

de obras, Ednei Procópio.

No Canadá, as vendas de publicações digitais en-

cerraram 2012 com 15% do mercado editorial, de 

acordo com o relatório da BookNet Canada, agên-

cia que realiza pesquisas sobre a indústria do livro 

com apoio do Canada Book Fund. No Brasil foram 

movimentados R$ 3,85 milhões nesta área no ano 

passado, segundo a pesquisa “Produção e Vendas 

do Setor Editorial Brasileiro”, da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Transformações

Apesar do surgimento de novos meios de co-

mercialização de livros, como em bancas de jor-

nal, lojas de conveniência, máquinas em metrôs e 

C anadian Bookstores had to reinvent their 
business in the last 20 years. The old ser-

vice standard, in which a customer would walk 
up to the counter and ask for any given title, 
not being allowed to scroll through the book, 
no longer exists. Comfort, practicality and inde-
pendence have become slogans to please and 
attract the consumer. Old-time installations have 
changed to lighted spaces, well ventilated, with 
seating facilities, in addition to services such 
as Wi-Fi, courtesy cards, cafés and playrooms 
for children. “Bookstores started selling much 
more than books”, observes marketing profes-
sor Cláudia Buhamra, post-doctoral student at 
Concordia University, in Montreal. 

With an eye on the global trend to transform 
retail selling into a multi-functional activity, 
bookstores are engaged in adapting to new con-
sumer habits, by which people are increasingly 
connected to the digital world. E-books gained 
relevance and are an alternative to printed books, 
albeit they do not replace them. “The market 
is migrating to broadly connected platforms”, 
states the executive director of Livrus, a Brazil-
ian company that develops digital versions of 
publications, Ednei Procópio.

In Canada, sales of digital publications in 2012 
accounted for 15% of the editorial market, according 
to the report of BookNet Canada, an agency that 
conducts surveys on the book industry with support 
from the Canada Book Fund. Last year in Brazil, 
this industry achieved revenues of R$ 3.85 million, 
according to the survey “Production and Sales of 
the Brazilian Editorial Sector, by Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (‘FIPE’)”. 

Entender o perfil do 
consumidor faz toda a diferença

To understand the 
consumer’s profile makes all 

the difference
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Camila Cabete, 
gerente de relações 

com editores da Kobo 
no Brasil: entrada da 

empresa canadense “vai 
transformar a forma de 

ler do brasileiro”

Camila Cabete, the 
manager of relations 

with publishers at Kobo 
in Brazil: the Canadian 

company’s entry 
“will change the way 

Brazilians read”

mercados, a participação das livrarias na venda de 

títulos representou 47,42% no último ano, segundo 

levantamento conduzido pela Fipe. 

Entender o perfil do consumidor faz toda a diferen-

ça. Um estudo da canadense BookNet revelou que 

75% dos clientes ainda preferem comprar em lojas 

físicas. A livraria canadense Chapters Indigo, gigan-

te do ramo, possui uma estratégia para atrair quem 

não é adepto das compras on-line. Ela desenvolveu 

um site de fácil navegação, com grande infinidade 

de produtos, e oferece a opção de retirada do pro-

duto em uma loja física.

A Livraria Cultura, a maior em tamanho e em ofer-

ta de produtos no Brasil, com mais de 7 milhões de 

títulos, também está atenta aos novos hábitos. As 

lojas tornaram-se verdadeiros centros de entreteni-

mento, com a realização de eventos que incluem 

desde as tradicionais sessões de autógrafos e pa-

lestras relacionadas aos livros comercializados até 

apresentações de teatro, shows e noites de jazz, 

para citar algumas das atividades regulares. 

O mercado livreiro está em transformação. “O 

segredo é ter uma equipe multitarefa e inova-

dora”, pontua a gerente de relações com edito-

res da Kobo no Brasil, empresa canadense de 

e-readers e e-books, Camila Cabete.

Atrair leitores em tempos de múltiplas tecnologias 

TransformaTions
Although new book sales channels have 

arisen, such as newspaper stands, convenience 
stores, and machines installed in subway stations 
and shopping malls, the share of bookstores in 
book sales was 47.42% last year, according to 
a survey by FIPE. 

To understand the consumer’s profile makes 
all the difference. A study by Canadian BookNet 
showed that 75% of customers still prefer buying 
in a physical store. Canadian bookstore Chapters 
Indigo, a giant in the industry, has a strategy to 
attract who is not yet an enthusiast of online 
purchasing. The company developed an easy-
to-surf website, with a large variety of products, 
and offers the option of picking up the product 
in a physical store.

Livraria Cultura, Brazil’s largest in size and prod-
uct offering, with more than 7 million titles, is also 
alert to the new habits. The stores have become true 
entertainment centers, staging events that range 
from traditional autograph sessions, to presenta-
tions on the books sold, including theater and other 
shows, evening jazz festivals, to mention only some 
of the common activities. 

The entire book market is undergoing trans-
formation. “The secret is to have a multi-task 
and innovative staff, comments Camila Cabete, 
the manager of relations with publishers at Kobo 
in Brazil, a Canadian company active in the e-
reader device and e-books market.

To attract readers in times of multiple in-
teractive technologies is a major challenge. 
In Brazil, TV remains as the preferred mode 
of entertainment. Reading ranks seventh among 
Brazilians’ free time occupations. According to 
the survey “Portraits of Reading in Brazil”, con-
ducted last year by Instituto Pró-Livro and Ibope 
Inteligência, reading is viewed as pleasant by 
only 18% of the interviewees.

The reality in Canada, on the other hand, is 
different, and could serve as inspiration for 
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Ednei Procópio, diretor-
-executivo da Livrus: 

caminho para o Brasil 
ser uma nação de 

leitores é a educação

Ednei Procópio, 
executive director of 

Livrus: path to Brasil 
becoming a reader 
nation is education

interativas é um grande desafio. No Brasil, a TV 

continua sendo o passatempo predileto. A leitura 

figura na sétima posição no ranking de ocupação 

dos brasileiros no tempo livre. Segundo a pesquisa 

“Retratos da Leitura no Brasil”, desenvolvida pelo 

Instituto Pró-Livro e pelo Ibope Inteligência no ano 

passado, a leitura é vista como um prazer apenas 

para 18% dos entrevistados.

A realidade no Canadá, por outro lado, é dife-

rente e poderia servir de inspiração aos brasilei-

ros. “Lá lê-se muito no metrô, nos ônibus, nas 

praças, nos parques”, observa Cláudia Buhamra. 

O hábito de leitura faz parte da cultura local – 

97% da população sabe ler e escrever e 90% lê 

ao menos um livro por mês. O Canadá aparece, 

há dez anos, no topo do ranking do Programme 

for International Student Assessment (PISA), que 

mede a efetividade dos sistemas educacionais. 

O país encabeça o ranking mundial ao lado de 

Finlândia e Coreia do Sul. Para Ednei Procópio, 

da Livrus, o caminho para o Brasil ser uma nação 

de leitores é a educação. 

LeTras virTuais

Para os adeptos dos leitores digitais, uma das op-

ções de crescente sucesso é o canadense Kobo. No 

seu país de origem, já alcança 25% da preferência 

do público, seguido pelo Kindle, com 18,4%, e pelo 

iPad, com 14%, de acordo com dados da BookNet 

Canada. No Brasil, o e-reader passou a ser vendido 

há um ano pela Livraria Cultura, que comercializa, 

além do leitor, mais de um milhão de títulos, 13 mil 

deles em português. Para Camila Cabete, a entrada 

da empresa canadense no País vai transformar a 

forma de ler do brasileiro. “O conceito de 

leitura social, o design 

(do leitor), que é bas-

tante elogiado pelo pú-

blico, e o fato de com-

prar livros a qualquer 

hora são algumas 

das facilidades do 

leitor que permite 

Brazilians. “Lots of reading takes place in the 
subway, on buses, and in city squares and parks”, 
comments Cláudia Buhamra. The habit of reading 
is part of the local culture – 97% of the popula-
tion can read and write and 90% read at least a 
book per month. For the last ten years, Canada 
has always been on the top of the ranking of 
the Program for International Student Assess-
ment (PISA), which measures the effectiveness 
of educational systems. The country leads the 
world ranking, together with Finland and South 
Korea. For Ednei Procópio, of Livrus, the path to 
Brazil becoming a reader nation is education. 

Tecnologia representa uma 
revolução no mercado livreiro
Technology is a revolution in 

the book market

Kobo 
Kobo, um anagrama da palavra book, é uma empresa canadense de livros e 
leitores digitais fundada em 2009. Está no Brasil desde o final do ano passado 
e, atualmente, vende seus produtos em parceria com a Livraria Cultura. São 
oferecidos quatro modelos:
Kobo, an anagram of the word book, is a Canadian book and digital reading device 
company, founded in 2009. It has been in Brazil since the end of last year and 
currently sells its products in partnership with Livraria Cultura. It offers 4 models:

The most 
modern of 
e-readers, with 
the best screen 
resolution in 
the Brazilian 
market

It weighs 185 
grams, has a 
rubber-covered 
backside, a 
practical design, 
and is easy to 
hold

High resolution 
touchscreen 
technology, 
allowing for the 
impression that one 
is actually reading 
a printed book

A pocket 
e-reader, this 
model is the 
smallest and 
lightest of all. 
It weighs only 
134 grams

O mais moderno 
dos e-readers 
com a melhor 
resolução de 
tela do mercado 
brasileiro

Pesa 185 gramas 
e possui traseira 
emborrachada, 
design 
prático e fácil 
empunhadura

Tecnologia 
touchscreen de 
alta resolução, a 
sensação de leitura 
é semelhante à de 
um livro impresso

E-reader de 
bolso, é o 
menor e mais 
leve de todos. 
Pesa apenas 
134 gramas
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baixar e importar praticamente todo tipo de e-book, 

não só os da marca” afirma. 

Embora não assegure aumento da base de leito-

res, a tecnologia coloca nas mãos do público uma 

estante completa de livros e representa uma revo-

lução para o mercado livreiro, que busca se ajustar 

aos novos tempos.  

DIfeReNçAs eNTRe TAbLeT e e-ReADeR

TAbLeT
Differences between the tablet and the e-reader

• Acesso à internet, consumo de 
conteúdo e download de aplicativos
Access to the web, content consumption 
and downloading of applications

• Duração média de 10 horas em 
uso
Average 10 hours of operating time

• Normalmente LCD (tela brilhante 
e com emissão de luz direta)
Usually a LCD (bright screen with direct 
light emission)

• Dificuldade para leitura em 
ambientes claros
Difficult to read in lighted environments

• Tela colorida
Colored screen

• Dependendo do modelo, de 2 a 3 
vezes o peso de um e-reader
Depending on the model, 2 to 3 times 
the weight of an e-reader

• Por conta das múltiplas 
funções do aparelho, pode ficar 
ultrapassado em 1 ou 2 anos, 
pois a tecnologia empregada é 
constantemente atualizada
Due to multi-functionality, the device 
may be obsolete in 1 to 2 years, given 
that the technology is constantly 
updated

• Varia muito em relação ao modelo 
e a marca. Em média R$ 1.000, de 
marca reconhecida no mercado
Varies greatly by model and brand. On 
average, R$ 1,000 for a well-known 
brand in the market

• Desenvolvido exclusivamente 
para leitura de livros digitais
Developed exclusively for reading digital 
books

• Duração de até 1 mês em uso
Up to 1 month of operating time

Tecnologia e-ink, tela opaca e que 
não gera reflexo. 
E-ink technology, opaque, reflex-free  
screen 

Leituras longas mais agradáveis e 
em qualquer ambiente
Pleasant long reading periods in any 
type of environment

Tela monocromática
Monochromatic screen

• Mais leves que os tablets, pesam 
em média 200 gramas
Lighter than tablets, on average 
weighing 200 grams

• Por ter apenas uma função, 
não será afetado tão rapidamente 
pelos avanços tecnológicos, como 
capacidade de processamento e 
armazenamento
Given that it has only one function, it will 
not be quickly affected by technological 
progress, as concerning processing and 
storing capacity

• Bem mais barato se comparado 
ao tablet, custa, em média, R$ 350, 
dependendo do modelo e da marca
Given that it has only one function, it will 
not be quickly affected by technological 
progress, as concerning processing and 
storing capacity

virTuaL LeTTers
For the enthusiasts of digital reading devices, one 
of the options enjoying growing success is the 
Canadian Kobo device. In its country of origin, it is 
preferred by 25% of the public, followed by Kindle, 
with 18.4%, and iPad, with 14%, according to data 
of BookNet Canada. In Brazil, the e-reader has 
been sold by Livraria Cultura since last year. 
Besides the reading device, the bookstore also 
sells in excess of one million titles, 13,000 of 
which in Portuguese. For Camila Cabete, the 
Canadian company’s entry in the country will 
change the way Brazilians read. “The concept 
of social reading, the reading device’s design, 
well-liked by the public, and the fact that books 
can be purchased at any time of the day by down-
loading any kind of e-book, and not only those 
issued under the brand name” is what makes 
this possible, assures Cabete. 

Although it does not increase the reader base, 
the technology provides the public a complete book 
shelf, in what is a revolution in the book market, 
which is seeking to adapt to new times.  

Lojas da Livraria Cultura tornaram-se verdadeiros 
centros de entretenimento  

Livraria Cultura stores have become true 
entertainment centers

e-ReADeR
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Alexandre Rocha, golfista 
brasileiro com crescente 
projeção internacional
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Participante do maior circuito de golfe do mundo, o jogador 
Alexandre Rocha já rodou o mundo inteiro em competições, mas 
se diz apaixonado pelo Canadá, país de um dos seus patrocinadores

O brasileiro Alexandre Rocha tem se notabili-

zado no cenário internacional do golfe. Em 

2014, pela terceira vez, participará do prin-

cipal circuito mundial do esporte, o PGA Tour, que re-

úne os melhores jogadores profissionais do planeta. 

Paulista de 35 anos, ele conhece e joga em muitos 

países, mas declara paixão pelo Canadá.

A ligação com o país da América do Norte é bas-

tante estreita. Um dos patrocinadores de Alexandre 

é canadense. Desde 2011, o conglomerado em-

presarial Concorde Group mantém contrato com o 

jogador. “Essa parceria tem sido muito importante 

para minha carreira”, afirma. O contrato foi renova-

do e prossegue até o final de 2014. Na opinião do 

CEO da empresa, David Dube, o golfista reúne várias 

qualidades que justificam o investimento. “Integrida-

de e caráter são algumas delas”, disse há três anos, 

no início da parceria.

Além das ligações profissionais, o Canadá é um 

dos destinos turísticos prediletos do jogador. “Vito-

ria, na ilha de Vancouver, é um dos lugares mais 

incríveis que conheci, talvez seja o lugar mais lindo 

onde já estive. Também adoro Ottawa e Montreal”, 

diz. E acrescenta: “O que me fascina, além das pai-

sagens, é a diversidade de pessoas. Além disso, a 

riqueza gastronômica do país me atrai”, comenta. 

CARREIRA DE SUCESSO 

Alexandre iniciou cedo a carreira. “Cresci na Vila 

de São Fernando [na cidade de Cotia, próxima à ca-

pital paulista], em um condomínio com campo de 

Tacadas certeiras

golfe. Comecei a jogar aos 5 anos, por influência da 

família: meus pais e meus avós praticavam o espor-

te. Quando completei 12 anos, já estava claro que 

queria seguir esse caminho e passei a dar os passos 

necessários para obter uma bolsa de estudos nos 

Estados Unidos, para me aperfeiçoar no golfe”, diz. 

Entre 1997 e 2000, o jogador cursou marketing e 

relações públicas na Mississipi State University. Nes-

se período, além de estudar, trabalhou e competiu 

em vários torneios de golfe. “Primeiro participei dos 

tours sul-americanos e depois fui alcançando outros 

degraus”, diz. Ele soma no currículo participações 

no Canadian Tour (2002 a 2005), European Tour 

(2006, 2007 e 2009) e Asian Tour (2010), além 

das duas edições do PGA Tour (2011 e 2012). “Já 

venci nove torneios no mundo e joguei praticamente 

em todos os tours profissionais. Quero agora manter 

a minha posição e me preparar para uma excelente 

exibição nas Olimpíadas do Rio”, finaliza Alexandre, 

que atualmente mora em Orlando, EUA. 

EsportE olímpico
O golfe voltará a figurar entre as modalidades 
dos Jogos Olímpicos em 2016, no Rio de 
Janeiro. Antes, o esporte já havia sido disputado 
nas edições de 1900 e 1904. Nesta última, 
realizada em Saint Louis (Missouri, EUA), o 
canadense George Lyon foi medalhista de ouro.

Por AdriAnA CArvAlho
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Comitê Consultivo Agrícola reúne-se periodicamente para 
estimular comércio e a troca de conhecimentos técnico-científicos
The Consultative Committee on Agriculture meets periodically to foster the exchange 
of trade and technical and scientific knowledge
Por AdriAnA GAvAçA

Around the table
Em volta da mesa

 Brasil e Canadá figuram no topo da lista dos 

países com maior vocação para o forneci-

mento de alimentos nas próximas décadas. 

Além de gigantescos territórios, ambos possuem 

solos férteis e clima propício à produção agrícola, 

condições que conferem papel de crescente des-

taque às duas nações no cenário mundial. A Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) estima que até 

2050 o planeta ultrapasse 9 bilhões de habitan-

tes, aumentando a necessidade de produção de 

alimentos em 70%.

A considerável importância da produção agrí-

cola para a economia dos dois países levou os 

ministérios responsáveis pela agricultura em 

ambas as nações a criar, em 2006, o Comitê 

Consultivo Agrícola (CCA) Brasil-Canadá. O obje-

tivo é incentivar o intercâmbio de conhecimen-

tos técnico-científicos e tratar de questões que 

permitam expandir o fluxo comercial. 

Colhendo frutos

“Na ausência deste fórum, a comunicação era 

menos fluida, mais lenta”, assinala Eduardo Sam-

paio Marques, coordenador-geral de Articulação 

da Secretaria de Relações Internacionais do Agro-

negócio, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) e que represen-

Brazil and Canada rank at the top of the list 
of countries best suited to supply food in 

coming decades. In addition to huge territories, 
both have fertile soils and a climate appropriate 
for agricultural production, which are conditions 
affording the two nations an ever-increasing 
role in the world scene. The United Nations 
Organization (UNO) estimates that by 2050 the 
planet will count in excess of 9 billion inhabitants, 
requiring the increase in food production by 70%.

The importance of agricultural production 
for the economy of both countries caused the 
respective ministries of agriculture to establish 
the Brazil-Canada Consultative Committee on 
Agriculture (CCA), in 2006. The objective is to 
foster the exchange of technical and scientific 
knowledge and to address issues that will allow 
expanding trade flows. 

reAPinG the fruits
“Prior to the existence of this forum, com-

munication was less fluid, slower, in one word”, 
remarks Eduardo Sampaio Marques, the general 
coordinator for articulation at the Agribusiness 
International Relations Secretariat, an entity 
linked to the Ministry of Agriculture, Cattle 
Breeding and Supply, which represents Brazil 

AgronegóCio  AgriBusiness
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ta o Brasil no CCA. Desde a criação desse fórum, 

os técnicos ligados aos órgãos de agricultura têm 

se reunido anualmente. No ano passado, o en-

contro foi em Brasília, quando os delegados parti-

ciparam de visitas de campo à Embrapa Cerrado e 

ao Programa de Assentamento Dirigido (PAD-DF), 

entre outros compromissos. A Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma autar-

quia vinculada ao Mapa. Neste ano, a reunião foi 

em Ottawa, nos dias 30 de abril e 1º de maio. Na 

ocasião, a delegação brasileira aproveitou para vi-

sitar a feira de alimentos SIAL, em Toronto. A data 

da próxima reunião ainda não foi definida.

Marques aponta que os principais temas discu-

tidos até o momento no âmbito do comitê estão 

relacionados a acesso ao mercado. Além disso, o 

órgão abre espaço para a atualização sobre tran-

sações comerciais com outros países (negocia-

ções de acordos de livre comércio), alinhamento 

in the CCA. Since the forum was established, 
technical staff of agricultural entities have met 
annually. Last year, the meeting took place in 
Brasilia, when the delegates went on field visits 
to “Embrapa Cerrado” and of the Directed Settle-
ment Program, [“Programa de Assentamento 
Dirigido (PAD-DF)”], among other commitments. 
“Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA)” is a government entity 
linked to MAPA. This year, the meet-

ing was held in Ottawa, from April 
30th to May 1st. On the occasion, the 

Brazilian delegation took 
the opportunity to visit 
the SIAL food trade fair 
in Toronto. The date of 
the next meeting has not 

yet been set.
Marques pointed out that up to now 

the main discussion topics in the com-
mittee have related to market access. 
In addition, the entity is allowing the 

updating of trade with other countries (free 
trade agreement negotiations), the alignment on 
issues discussed in international fora, and technical 
and scientific cooperation proposals. “With Canada, 
meetings have always resulted in a right moment 
to stage technical visits and to demonstrate agri-
cultural technology”, explains Marques. Brazil has 
similar arrangements with the USA, Chile, China, 
South Korea, Indonesia and Russia.

Some fruits resulting from CCA’s work are 
currently being reaped. For instance, Marques 
mentions that MAPA benefitted from the Cana-
dian experience with food residue controls and 
rural insurance. Tina Namiesniowski, deputy 
vice-minister, responsible for the Market and 
Industry Services Department of the Canadian 
Ministry of Agriculture, emphasizes the impor-
tance of the two countries’ joint actions. She 
refers to biotechnology as one of the fields of 
interest. She states that “Brazil is the world’s 
second largest producer of transgenic products 

AgronegóCio  AgriBusiness

Brasil e Canadá possuem solos férteis e 
clima propício à produção agrícola

Brazil and Canada have fertile soils and a 
climate appropriate for agricultural production
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Eduardo Sampaio 
Marques, da 
Secretaria de Relações 
Internacionais do 
Agronegócio
Eduardo Sampaio 
Marques – Agribusiness 
International Relations 
Secretariat

Os principais temas 
discutidos até o 

momento no âmbito 
do comitê estão 

relacionados a acesso 
ao mercado

Main themes discussed 
to date under the 

committee are related 
to market access

de posicionamento frente a questões em fóruns 

internacionais e propostas de colaboração técni-

co-científica. “Com o Canadá, as reuniões sem-

pre ensejaram um bom momento para visitas 

técnicas e demonstração de tecnologia agríco-

la”, explica. O Brasil mantém iniciativas seme-

lhantes também com EUA, Chile, China, Coreia 

do Sul, Indonésia e Rússia.

Alguns frutos do trabalho do CCA já estão sendo 

colhidos. Marques menciona, por exemplo, que o 

Mapa se beneficiou da experiência canadense no 

controle de resíduos em alimentos e em seguro 

rural. Tina Namiesniowski, vice-ministra adjunta, 

responsável pelo Departamento de Serviços de 

Mercado e Indústria do Ministério de Agricultura 

do Canadá, destaca a importância da atuação 

conjunta dos países. Ela cita a biotecnologia como 

uma das áreas de interesse. “O Brasil é o segun-

do maior produtor mundial de transgênicos e tem 

forte sistema de biossegurança e biotecnologia 

regulamentar”, diz. A esse respeito, em 2012, o 

Canadá liderou o desenvolvimento de uma ini-

ciativa (LLP Global) junto a um grupo de países, 

que incluía o Brasil, para tratar da presença não 

intencional de culturas geneticamente modifica-

das não autorizadas na alimentação humana ou 

animal. O intuito é promover o esforço interna-

cional para mitigar os riscos comerciais decor-

rentes dessa situação.

Além das discussões na esfera governamental, 

o comitê pretende envolver a iniciativa privada, 

criando subgrupos de Ciência e Tecnologia e de 

Agronegócios. Esses núcleos serão responsáveis 

por identificar oportunidades e gargalos para dis-

cussão e deliberação no próprio CCA.  

and that it has a well-developed and regulated 
biosafety and biotechnology system”. In this re-
spect, in 2012, Canada led the development of 
an initiative (LLP Global), together with a group 
of countries, including Brazil, to deal with the 
unintended presence of unauthorized genetically 
modified cultures in human or animal food. The 
intent is to promote an international 
effort to mitigate commercial risks 
resulting from this situation.

In addition to discussions with the 
government, the commit-
tee intends to involve 
private initiative in the 
discussions, setting-
up sub-groups for 
Science and Technology 
and Agribusiness. Such groups will 
be responsible for the identification 
of opportunities and bottlenecks 
when conducting discussions 
and for reaching decisions 
within CCA itself.   

Mapa se beneficiou da experiência canadense no 
controle de resíduos em alimentos e em seguro rural

MAPA benefitted from the Canadian experience 
with food residue controls and rural insurance
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MoSaico

Por EstEla CangErana

Cada  
vez mais 
próximos

Visitas de autoridades 
e farta agenda comum 
evidenciam a disposição 
de consolidar parcerias 
estratégicas em 
diversas áreas
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Maior interação política e econômica. 

Esforço para promover o comércio bila-

teral. Acordos nas áreas de transporte 

aéreo e seguridade social. Diálogos sobre energia 

e cooperação espacial. Parceria em questões de 

inovação e educação. Entendimentos para coope-

ração nos Jogos Olímpicos de 2016. Além, é cla-

ro, do compartilhamento de valores fundamentais 

como democracia, direitos humanos, inclusão so-

cial e desenvolvimento sustentável. Tudo isso evi-

dencia que o relacionamento entre Brasil e Canadá 

caminha para se tornar cada vez mais estreito!

São muitos os temas de interesse comum e o 

ambiente para desenvolvê-los, dado o bom rela-

cionamento dos líderes dos dois países. Visitas 

de membros do primeiro escalão canadense e 

do brasileiro têm se tornado mais frequentes e 

contribuem para o avanço dos acordos firmados. 

Durante a visita do Primeiro Ministro Harper foi 

feito, inclusive, um convite à presidente Dilma 

para visitar o Canadá. O convite foi aceito e os 

governos buscam uma data para a realização da 

visita. Enquanto isso, ministros mantêm as ne-
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gociações para estabelecer entendimentos em 

temas comuns.

A mais recente delas se deu em agosto, quan-

do o ministro dos Negócios Estrangeiros do Cana-

dá, John Baird, esteve no Rio de Janeiro para a 2ª 

Reunião do Diálogo de Parceria Estratégica Brasil-

-Canadá (DPE), estabelecido por Harper e Dilma 

há dois anos. Entre outras autoridades brasileiras, 

Baird se encontrou com o então ministro das Re-

lações Exteriores, Antonio Patriota, que, por sua 

vez, esteve em Ottawa em outubro do ano passa-

do para participar da 1ª Reunião do DPE.

Os dois encontros tiveram o objetivo de revi-

sar os temas de cooperação bilateral, em espe-

cial nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, 

energia, educação, defesa e cooperação huma-

nitária, além das agendas regional e global. A 

O Brasil é prioridade na implementação da 
Estratégia para as Américas e da Estratégia 
Global de Comércio do governo canadense

Encontro entre a 
presidente Dilma 
Rousseff e o primeiro- 
-ministro Stephen 
Harper, em 2011, 
contribuiu para avanço 
nos acordos de 
cooperação bilateral
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ção do projeto. Até agora, 2.962 beneficiários 

já foram para o Canadá, segundo informações 

do Itamaraty.

Tantas visitas diplomáticas fazem parte do 

esforço de aproximação. O Brasil é tradicional-

mente o maior parceiro comercial do Canadá na 

América do Sul. O País é visto como prioritário na 

implementação da Estratégia para as Américas 

e da Estratégia Global de Comércio do governo 

canadense. “É tempo de ser mais ambicioso, 

criar parcerias e alavancar nossas relações para 

o próximo nível”, disse o primeiro-ministro du-

rante a visita ao Brasil. Por sua vez, o País tem o 

Canadá como parceiro-chave em diversas áreas 

e valoriza o apoio do país em questões globais.

Controvérsias

Apesar de, na maior parte de sua longa histó-

ria de relacionamento, as conversas terem sido 

amistosas, os dois países se enfrentaram por 

questões comerciais nos organismos internacio-

nais entre os anos de 1996 e 2004. O conten-

cioso entre as fabricantes de jatos Embraer e 

Bombardier envolveu denúncias e processo na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o que 

estremeceu temporariamente o diálogo.

O episódio da “vaca louca” que se seguiu 

(quando o Canadá embargou de forma abrupta 

as importações de carne brasileira sob a ale-

gação da contaminação do gado) impactou o 

relacionamento em 2001. Mas a revitalização 

MoSaico
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proposta do DPE é criar um contexto político 

para o estabelecimento de outros instrumentos 

bilaterais de alto nível, como o Conselho Eco-

nômico e Comercial Conjunto e o Mecanismo 

Bilateral Anual de Consultas Políticas.

Em abril de 2012, o governador-geral do Ca-

nadá, David Johnston, acompanhado por outros 

ministros e 30 reitores de universidades, este-

ve em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Na 

agenda, além de encontros com autoridades, 

esteve a participação no Congresso das Amé-

ricas sobre Educação Internacional (CAIE). Hoje 

há mais de 200 acordos para facilitar o inter-

câmbio entre as instituições educacionais dos 

dois países. O Canadá também é um dos gran-

des parceiros do Brasil no programa Ciência sem 

Fronteiras, com a oferta de 12 mil vagas para 

brasileiros ao longo dos quatro anos de dura-
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do contato bilateral se deu logo depois, sobre-

tudo, depois da visita do então primeiro-ministro 

Paul Martin ao Brasil, em 2004. Desde aquele 

momento, a aproximação e a identificação de 

interesses comuns entre os países só cresceu 

e se fortaleceu. Em 2007, inclusive, a Empre-

sa Brasileira de Correios e Telégrafos emitiu um 

selo comemorativo dos 140 anos das relações 

Brasil-Canadá.

O bom relacionamento entre os países, de fa-

to, é histórico. As representações diplomáticas 

canadenses fizeram sua primeira missão ao Bra-

sil em 1866. O estabelecimento de sua embai-

xada aconteceu em 1944. O Brasil, por sua vez, 

abriu missão permanente em Ottawa em 1941. 

Jean Désy foi o primeiro embaixador canadense 

aqui, e João Alberto Lins de Barros, o primeiro 

do Brasil no país da América do Norte.

Atualmente, o Canadá é representado pela em-

baixada em Brasília e pelos consulados-gerais em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, além de escritó-

rios comerciais em Recife, Belo Horizonte e Porto 

Alegre. O Brasil possui embaixada em Ottawa e 

consulados em Montréal, Toronto e Vancouver.

apoio

Nos últimos 40 anos, porém, as relações en-

tre os dois países contaram também com um 

apoio importante, reconhecido pelo próprio cor-

po consular. Segundo o diplomata John Bell, que 

foi cônsul em São Paulo no período de 1976 a 
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1979 e embaixador em Brasília de 1987 a 1990, 

a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) te-

ve desempenho relevante nas trocas bilaterais 

ao longo de seus 40 anos de história, graças à 

competência e à determinação de seus líderes.

“Na época em que estive no Brasil, acom-

panhei muito de perto e participei ativamente 

dos trabalhos da Câmara. Posso dizer que ela 

teve um papel forte no estreitamento dos laços 

comerciais e culturais entre o Canadá e o Bra-

sil”, afirma. Ele lembra três focos de atuação 

da instituição. “Primeiro para trazer canadenses 

para residir ou visitar o Brasil e para levar brasi-

leiros a fazer o mesmo no Canadá. Depois, ela 

era a base para visitas e reuniões de ministros 

canadenses e altos executivos, para discutir os 

interesses e as oportunidades das relações bi-

laterais. E, terceiro, a CCBC facilitou a troca de 

informações com os governos dos dois países.”

O atual embaixador, Jamal Khokhar, é também 

um dos grandes entusiastas da aproximação entre 

as nações. E o cenário para os próximos anos é 

ainda mais promissor. Em outubro, quatro premiês 

do Canadá Atlântico virão ao Brasil. Será mais uma 

oportunidade de estimular as relações bilaterais. 

Câmara de Comércio teve desempenho 
relevante nas trocas bilaterais ao longo de 

seus 40 anos
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Negócios  busiNess

ccbc trabalha para 
estimular exportações 
brasileiras ao canadá 
e fortalecer a corrente 
comercial, que se 
multiplicou 34 vezes 
nos últimos 40 anos, 
mas que ainda tem 
gigantesco potencial 
de crescimento

ccbc is committed to growing brazilian exports to canada, and to strengthening the trade flow, 
which increased 34-fold in the last 40 years, but still has enormous potential

POR EstEla CangERana

F rom an annual trade flow of US$ 178 
million in 1973, to currently US$ 6.1 billion 

in 2012, trade between Brazil and Canada has 
undergone considerable growth in the last four 
decades. However, there is still an enormous 
untapped potential. According to data of the 
Ministry of Development, Industry and Foreign 
Trade (“MDIC”), updated to June 2013, Canada 
ranks 24th among the destination countries of 
Brazilian exports and 17th among the countries 
of origin of our imports.

De uma corrente anual de US$ 178 milhões 

em 1973 aos atuais US$ 6,1 bilhões de 

2012, as trocas comerciais entre Brasil e 

Canadá passaram por uma grande evolução nas 

últimas quatro décadas. Mas ainda há um imenso 

potencial a ser aproveitado. De acordo com dados 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior (MDIC), atualizados até junho de 

2013, o Canadá é o 24º país entre os destinos das 

exportações brasileiras e o 17º entre os locais de 

origem das nossas importações.

Muito a ser 
ampliado

Room for growth
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O potencial de ampliação dessa relação é enor-

me. Tanto pelos índices de crescimento recentes 

quanto pelas perspectivas de um eventual acor-

do de livre comércio entre o Mercosul e o Ca-

nadá. Em média, as exportações brasileiras para 

o país da América do Norte registraram alta de 

35,2% ao ano entre 2009 e 2011, quando as 

trocas bilaterais atingiram o recorde histórico de 

US$ 6,68 bilhões transacionados. 

Para o diretor-executivo da CCBC, James Mohr-

-Bell, a corrente bilateral terá condições ainda 

mais sólidas de expansão com o livre comércio. 

O acordo está em discussão desde 2005, quan-

do foram firmadas algumas de suas bases, mas 

as negociações estacionaram em seguida, para 

só serem retomadas recentemente. “Conversas 

exploratórias estão sendo mantidas há cerca de 

dois anos de forma positiva. As perspectivas são 

boas, mas há dificuldades políticas que prejudi-

cam o processo”, afirma o executivo. 

Independentemente do acordo de livre comér-

cio, a CCBC vem fazendo um trabalho criterioso 

para ampliar as exportações brasileiras. Exem-

plo disso é o projeto Doing Business in Canada, 

que se prepara agora para dar um valioso passo: 

uma missão comercial promovida pela Câmara, 

em parceria com a Agência Brasileira de Apoio 

às Exportações e Investimentos – Apex-Brasil e 

The expansion potential of this relationship is 
huge, in view of recent growth rates and due to 
the perspective of a possible free trade agree-
ment between Mercosur and Canada. On average, 
Brazilian exports to this North American country 
increased by 35.2% per year in the period 2009-
2011, when bilateral trade reached the historical 
high level of US$ 6.68 billion. 

For CCBC’s executive director, James Mohr-Bell, 
bilateral flows tend to expand firmly once free trade 
comes into place. The agreement is being discussed 
since 2005, when some of its basic elements were 
agreed upon, but negotiations got stuck shortly 
thereafter, only to be resumed recently. “Exploratory 
conversations have been positively conducted for 
some two years now. The outlook is good, but there 
are political obstacles that hold-up the process”, 
explains Mohr-Bell. 

Regardless of the free trade agreement, CCBC is 
carefully working on the expansion of Brazilian ex-
ports. An example is the Doing Business in Canada 
project, which is about to enter the next phase: a 
trade mission sponsored by the Chamber, in part-
nership with the Brazilian Export and Investment 
Promotion Agency – “Apex-Brasil”, and sectorial 
entities, in March 2014.

The mission, intended for companies of the 
household appliances industry (in particular, 

 Trocas comerciais passaram 
por uma grande evolução nas 

últimas quatro décadas
Trade has undergone considerable 

growth in the last four decades

CCBC 44_Transacoes Comerciais rev-ok Conde rev-ok.indd   33 05/09/13   15:05



34 | Brasil-Canadá

Negócios  busiNess

34 | Brasil-Canadá

entidades setoriais, em março de 2014.

A missão, destinada a empresas dos seto-

res relacionados a utilidades domésticas (em 

especial produtos de metal, plástico e vidro) e 

iluminação, será a primeira ação efetiva de ven-

das do projeto. Será também a quarta etapa 

do processo de estímulo às exportações desse 

segmento, um dos nove selecionados no “Doing 

Business” como os mais promissores.

“Fizemos um trabalho criterioso de mapeamento 

e monitoramento mensal da balança dos dois paí-

ses para filtrar oportunidades, analisando as chan-

ces de crescimento de alguns produtos e setores”, 

afirma o responsável pela área de serviços comer-

ciais da CCBC, Arminio Calonga. Por questões es-

tratégicas, nesse estudo foram desconsideradas as 

commodities. “A commodity se vende por si só, já 

que o mundo precisa dela. Queremos incentivar as 

trocas de maior valor agregado”, diz. Além do se-

tor de utilidades domésticas e iluminação, foram 

selecionados os ramos de frutas, doces (incluindo 

balas, chocolates e derivados), material de constru-

ção (pisos e revestimentos), rochas ornamentais, 

frango, equipamento médico-hospitalar, mel e café. 

Um a um, todos passarão pelo mesmo esfor-

ço comercial, que se divide em quatro etapas. A 

products made of metal, plastic and glass) and 
the lighting industry, will constitute the project’s 
first actual sales initiative. It will also be the fourth 
phase in the export fostering process in this in-
dustry, one of nine selected as one of the most 
promising under the Doing Business project.

“We carefully mapped and did the monthly moni-
toring of the two countries’ trade balance to filter 
out opportunities, assessing growth opportunities 
of some products and industries”, says Arminio 
Calonga, responsible at CCBC for the trade services 
department. Due to strategic reasons, this study 
did not cover commodities. “Commodities are self-
selling, given that everybody needs them. We want to 
foster trade in high aggregate value products”, says 
Calonga. In addition to the household appliances 
and lighting industries, the sectors selected were 
fruits, candy (including sweets, chocolates and de-
rivative products), construction material (floor tiles 
and finishings), ornamental stones, chicken meat, 
medical and hospital equipment, honey and coffee. 

One by one, all will enjoy the same commercial 

 Canadá é o 24º país entre os destinos das 
exportações brasileiras e o 17º entre os 

locais de origem das nossas importações
Canada ranks 24th among the destination 

countries of Brazilian exports and 17th among 
the countries of origin of our imports

CCBC 44_Transacoes Comerciais rev-ok Conde rev-ok.indd   34 05/09/13   15:05



Mais proMissores                                                        Most pRoMisiNg

A pauta do comércio entre Brasil e Canadá contempla, sobretudo, 
itens de mineração, metalurgia, derivados do petróleo e 
commodities agrícolas. Nas cinco primeiras posições do ranking 
de 2013 das exportações brasileiras estão artigos como alumina 
calcinada (óxido de alumínio), óleos brutos de petróleo, açúcares 
de cana, bulhão dourado para uso não monetário e café em 
grão. Juntos, esses produtos respondem por 65,3% do total 
vendido ao Canadá, segundo as estatísticas do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
O Brasil compra principalmente cloreto de potássio, 
hulha betuminosa (tipo de carvão mineral), papel-jornal, 
aviões a turbojato e automóveis até seis passageiros, os 
quais, somados, representam 56,5% das compras de itens 
canadenses, de acordo com os dados do MDIC relativos a 2013.
Para o responsável pelo setor de serviços comerciais da CCBC, 
Arminio Calonga, esses números revelam o quanto se pode 
ainda diversificar e aprimorar na balança comercial bilateral. 
No lado das importações, por exemplo, há grandes perspectivas 
para o trigo canadense, que participa com apenas 1,46% das 
compras brasileiras deste ano (US$ 23 milhões), mas que no 
ano passado não aparecia nas trocas comerciais.
Em contrapartida, o Brasil é um dos maiores produtores de 
granito do mundo, além de ser muito competitivo no ramo 
de frutas. Detém, por exemplo, 9% do mercado mundial 
de melão. Esses produtos, porém, ainda quase não são 
embarcados para o Canadá.

Bilateral trade between Brazil and Canada essentially 
encompases items of the mining and metallurgy industries, 
oil derivative products and agricultural commodities. The 
five main positions in the 2013 ranking of Brazilian exports 
are items such as calcined alumina (aluminum oxyde), 
crude oil, sugars from cane, gold bullion for non-monetary 
applications and coffee beans. Together, these products are 
responsible for 65.3% of the total sold to Canada, according 
to statistics of the Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade (“MDIC”).
Brazil buys mostly potassium chloride, bituminous coal (a 
mineral coal type), newsprint paper, turbojet aircraft, and 
cars for up to six passengers, which, added up, represent 
56.5% of the purchases of Canadian items, according to MDIC 
data on 2013.
To Arminio Calonga, responsible for trade services at CCBC, 
these figures show how much one can diversify and improve 
the bilateral trade balance. On the import side, for example, 
there are major expectations concerning Canadian wheat, 
which participates with only 1.46% of Brazilian purchases 
this year (US$ 23 million), but last year did not appear in the 
trade figures.
In turn, Brazil is one of the world’s largest granite producers, 
and it is competitive in the fruit industry. For instance, the 
country has a 9% share of the world’s melon market, and yet 
these products are almost not shipped to Canada.

primeira se concentra em um evento multisse-

torial de apresentação do Canadá. Na segunda 

e mais longa fase, é feito um detalhado levan-

tamento de dados e estudo de mercado, em 

parceria com as entidades representativas da 

atividade escolhida. A seguir, o material é apre-

sentado às empresas para resultar, finalmente, 

em uma ação efetiva de vendas, como a que 

ocorrerá em março do ano que vem.

“É um processo longo e contínuo que chama-

mos de ‘educação canadense’. A ideia é pegar o 

Canadá, abri-lo em uma mesa e mostrar que é um 

mercado bom, exigente sim, mas que paga bem e 

ainda tem muitas oportunidades a serem explora-

das. Queremos mostrar isso às empresas brasilei-

ras e levá-las a fazer negócios”, conclui Calonga. 

effort, to be divided into four phases. The first will 
focus on a multi-sectorial presentation event in 
Canada. In the second and longer phase, detailed 
data will be collected and a market survey con-
ducted, in partnership with representative entities 
of the selected industry. Then the material will be 
presented to the companies, to thus finally result 
in an actual sales initiative, such as the one to take 
place in March of next year.

“It is a long and continuous process we refer to 
as “education on Canada”. The idea is to display 
Canada on a table, show that the market is good, al-
beit demanding, that the country pays well, and that 
there are still many unexplored opportunities. That 
is what we want to show the Brazilian companies, 
to get them to do business”, concludes Calonga. 
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Os 114 anos de história de sucesso da Brookfield no investimento e operação 
no Brasil segue a história de desenvolvimento no país. Nossas operações 
iniciaram-se no país em 1899 com a instalação do sistema de bondes 
elétricos na cidade de São Paulo. Esta foi a semente do que seria a maior 
empresa de serviços públicos da América Latina, e grande responsável pela 
inserção do país na era moderna. Com atuação na geração e fornecimento de 
energia elétrica, telefonia e gás, assim como no setor de transportes (bondes 
e mais tarde ônibus) foi responsável pelo desenvolvimento e transformação 
das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje é uma gestora global de 
ativos com mais de U$ 180 bilhões sob gestão, aproximadamente 24 mil 
funcionários ,com investimentos e operações em mais de 20 países, atuando 
nos setores imobiliário, de energia renovável, infraestrutura e private equity. 
No Brasil, são R$ 32 bilhões de ativos sob gestão e presença em 11 estados.

Brookfield no Brasil

1899 Brasileiros e Canadenses 
fundam a São Paulo Tramway 
Light and Power Company

1905 Fundada a Rio de Janeiro 
Tramway Light and Power 
Company

1910 Adquirida a Societé Anonyme 
du Gaz (SAG) e instalada 
a maior estrutura de 
gasodutos no Brasil

1916 Criada a Rio de Janeiro 
and São Paulo Telephone 
Company

1950 Torna-se a maior empresa de 
serviços públicos da América 
Latina

1960-00 Diversifica suas operações 
investindo em setores 
como florestal, mineração, 
imobiliário, financeiro, 
indústria pesada, serviços etc.

2002 Orienta seus investimentos 
para ativos reais, expandindo 
suas operações nos setores 
imobiliário, geração 
renovável de energia, 
infraestrutura e private 
equity,

2009 Teve seu nome alterado de 
Brascan para Brookfield

PCH AnnA MAriA

UsinA de PArnAíbA
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As curiosidades abaixo são relacionadas a episódios da história da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
e a acontecimentos envolvendo os dois países. Descubra o quanto você está por dentro:

Enquete comemorativa

R
ep

o
st

as
:

1–
a;

 2
–b

; 3
–c

; 4
–a

; 5
–b

1. A CCBC criou há 30 anos o Instituto Cultural Brasil-Canadá, o qual agora está 
sendo revitalizado. Quais os principais objetivos do ICBC?

a) Prover estudos, pesquisas e divulgação das culturas canadense e brasileira e 
dos valores que lhes são inerentes
b) Promover simpósios e o intercâmbio cultural com órgãos congêneres existentes 
no Brasil
c) Criar jornais, revistas e periódicos relacionados às diversas formas de expressão 
estética da cultura canadense

2. O CAM/CCBC mantém acordos de cooperação e parcerias com entidades de quais países?
a) Chile, Portugal, França e Alemanha
b) Chile, Portugal, Itália, Alemanha e Bélgica
c) Chile, Portugal, França e China

3. O Canadá é um dos principais destinos para estudantes brasileiros desde 2006, 
quando os vistos emitidos chegaram a: 

a) 8 mil
b) 25 mil
c) 12 mil 

4. Os três primeiros colocados nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Inverno realizados em Vancouver em 2010 foram, respectivamente:

a) Canadá, Alemanha e Estados Unidos
b) Rússia, Estados Unidos e Canadá
c) Estados Unidos, Canadá e Brasil

5. O Brasil passou a ser membro da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) em 1948. Quando o Canadá ingressou no grupo?

a) 1952
b) 1989
c) 1991

CUriosidades 
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especial 40 anos  special 40 years

ccBc celebra 
quatro décadas e se 
prepara para atender 
às crescentes 
demandas geradas 
pela intensificação 
das relações entre os 
dois países

Um centro de excelência na prestação de ser-

viços, na difusão de informações de interes-

se empresarial e no estímulo ao relaciona-

mento entre Brasil e Canadá. É assim que pode ser 

definida hoje a Câmara de Comércio Brasil-Canadá 

(CCBC), que está comemorando 40 anos de existên-

cia e, principalmente, mirando novas oportunidades 

de negócios bilaterais. A visão de futuro da instituição 

está presente em vários projetos nas áreas comer-

cial, cultural, educacional, tecnológica, social, saúde 

e institucional e até mesmo na administração inter-

na. Tudo para que a Câmara esteja pronta a atender 

com eficácia as crescentes demandas.

“Estamos em um momento excelente na rela-

ção entre o Brasil e o Canadá e todos os fluxos 

de trocas bilaterais estão próximos de recordes 

históricos”, afirma o diretor-executivo da CCBC, 

James Mohr-Bell. Ele se refere a números como 

os de investimento, balança comercial e fluxo de 

visitantes, além do estreitamento das relações 

diplomáticas bilaterais.

Até 2012, o Brasil havia injetado US$ 18,5 bi-

lhões em investimentos no Canadá e recebido outros  

US$ 9,5 bilhões vindos de lá. Já a balança bilateral 

Futuro ainda    mais promissor

POR EstEla CangERana
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ccBc celebrates four decades 
and prepares to meet the 
growing demands resulting from 
intensified relations between the 
two countries

an even  
brighter future

A center of excellence in services, in the 
spreading of information of interest for the 

business community, and in the enhancement of 
the relationship between Brazil and Canada. That 
is how the Brazil-Canada Chamber of Commerce 
(“CCBC”) can currently be defined, upon the 
celebration of its 40 years of existence, while 
aiming at new opportunities in bilateral business. 
The institution’s vision of the future is portrayed in 
projects in the fields of trade, culture, education, 
technology, health, in social and institutional life, 
and even in its in-house administration. All this has 
the purpose of equipping the Chamber to promptly 
and efficiently meet growing demands.

“We are in a period of excellence in the Brazil-
Canada relationship and all bilateral exchange flows 
are close to reaching historical heights”, states 
CCBC’s executive director, James Mohr-Bell. He 
references numbers relating to investments, the 
trade balance, the flow of visitors, and the tightening 
of bilateral diplomatic relations.

Until 2012, Brazil had injected US$ 18.5 billion 
in investments in Canada and US$ 9.5 billion went 
in the opposite direction. In turn, the trade balance 
peaked in 2011, with a trade flow of US$ 6.68 billion, 
according to statistics of the Brazilian Ministry of 

Futuro ainda    mais promissor
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atingiu seu nível mais alto em 2011, com uma cor-

rente comercial da ordem de US$ 6,68 bilhões, se-

gundo estatísticas do Ministério do Desenvolvimen-

to, Indústria e Comércio Exterior do Brasil (MDIC). 

Embora o índice não tenha se repetido em 2012, a 

expectativa é que, neste ano, o valor fique acima dos 

US$ 6 bilhões, próxi-

mo do nível recorde de 

2011.

Nesse cenário e na 

expectativa futura de 

um acordo de livre co-

mércio entre Mercosul 

e Canadá, a Câmara 

vem ganhando im-

portância a cada dia. 

“Construímos uma po-

sição destacada, com 

reconhecimento dos 

dois governos quanto 

ao nosso papel de in-

terlocutores. Inclusive 

somos chamados a 

Development, Industry and Foreign Trade (“MDIC”). 
Although this figure was unattained in 2012, the 
outlook for this year is that it will be higher than US$ 
6 billion, close to the record level of 2011.

In this scenario, and in view of the prospective free 
trade agreement between Mercosur and Canada, 
the Chamber gains projection by the day. “We have 
conquered a distinct position, with our role as in-
terlocutors acknowledged by both governments, 
and we have been invited to participate in bilateral 
discussion fora”, states Mohr-Bell.

According to the executive, this respect results 
from the combination of a 40-year tradition with an 
innovative profile that characterizes the work per-
formed by CCBC. “We are an experienced Chamber, 
but at the same time, young at heart, with a very 
interesting perspective”, synthetizes Mohr-Bell.

audaCity
“Nowadays, we combine traditional Canadian 

conservatism with the audacity required by the new 
age”, complements the vice-president of services 
and events, Antonio Conde, who has performed at 

1983 1980 19821973 1975 1976 1979

Fundação da 
CCBC em 21 
de agosto.

Foundation 
of CCBC, on 
August the 
21st.

Fundação da 
instituição-
irmã Câmara 
de Comércio 
Canadá- 
-Brasil, em 
Toronto.

Foundation 
of the sister-
institution, 
the Canada-
Brazil 
Chamber of 
Commerce, 
in Toronto.

Assinatura 
do Acordo de 
Cooperação 
Técnica 
entre Brasil e 
Canadá, em 
vigor até hoje.

Signing of 
the Technical 
Cooperation 
Agreement 
between 
Brazil and 
Canada, in 
effect to this 
day.

Forma-se o 
G-7 (grupo dos 
países mais 
industrializados  
e desenvolvidos), 
com a 
participação  
do Canadá.

The G-7 group 
was formed 
(consisting 
of the most 
industrialized 
and economically 
developed 
countries), with 
the participation 
of Canada.

Acontecem 
os Jogos 
Olímpicos de 
Montréal.

The 
Montreal 
Olympic 
Games took 
place

Criação do 
CAM/CCBC. 
Mudança  
da Câmara 
para av. Brig. 
Faria Lima.

CAM/
CCBC was 
established. 
The Chamber 
moved to 
Avenida Brig. 
Faria Lima.

Brasil 
enfrenta crise 
econômica, 
com média 
inflacionária  
de 330% ao 
ano durante 
toda a década.

Brazil faced 
an economic 
crisis, with 
an average 
inflation of 
330% per year 
throughout 
the decade.

Assinado o 
Canada Act.

Signing of 
the Canada 
Act. 

Início do 
movimento 
Diretas Já, que 
pedia eleições 
diretas para 
presidente  
da República 
no Brasil.

Beginning 
of the 
“Diretas Já” 
movement, 
which 
demanded 
direct 
elections for 
the office of 
president of 
the Republic 
of Brazil.

Li
n

h
a 
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participar como convidados dos fóruns bilaterais 

de discussão”, diz Mohr-Bell. Segundo o executi-

vo, esse respeito vem da junção da tradição de 

40 anos com o perfil inovador que permeia os 

trabalhos da CCBC. “Somos uma Câmara expe-

riente, mas, ao mesmo tempo, jovem, com uma 

perspectiva muito interessante”, sintetiza.

arrojo

“Hoje misturamos o antigo conservadorismo 

canadense com o arrojo que os novos tempos 

exigem”, completa o vice-presidente de serviços e 

eventos, Antonio Conde, que atua na CCBC des-

de a sua criação. Ele destaca uma das razões da 

grande credibilidade da instituição no mercado. 

“Fundamos a Câmara com uma importante carac-

terística: total independência dos governos. Nunca 

recebemos qualquer recurso nem do governo ca-

nadense nem do brasileiro”, diz.

Para manter esse papel de protagonista, os es-

forços têm sido intensos especialmente nos últimos 

dois anos. “Estamos passando por uma revolução, 

visando o futuro, o avanço do relacionamento 

CCBC since its inception. He emphasizes one of the 
reasons for the institution’s prestige in the market. 
“We founded the Chamber based on an important 
quality: complete independence of governments. We 
never received any resources, whether from the Ca-
nadian or the Brazilian government”, states Conde.

To uphold its role as 
a protagonist, intensive 
efforts were undertak-
en in the last two years. 
“We are in a revolution-
ary process, looking to 
the future, to the devel-
opment of the bilateral 
relationship, and to the 
needs of Brazil in the 
21st century”, disclos-
es Conde. One example 
is the revitalization of 
the Brazil-Canada Cul-
tural Institute, opened 
in 1983. The new in-
stitute went through a 

1983 1984 1986 1988 1989 1990

Criação do 
Instituto 
Cultural 
Brasil- 
-Canadá, 
pela CCBC.

Setting-
up of the 
Brazil-
Canada 
Cultural 
Institute, 
by CCBC.

Brasil e 
Canadá 
fecham a 
Convenção 
Destinada a 
Evitar a Dupla 
Tributação 
em Matéria 
de Impostos 
sobre a 
Renda.

Brazil and 
Canada 
agreed 
on the 
Convention 
to Avoid 
Double 
Income 
Taxation.

Governo 
brasileiro 
tenta conter a 
hiperinflação 
com os 
planos 
econômicos 
Cruzado, 
Cruzadinho e 
Cruzado 2.

Brazilian 
attempts 
to restrain 
hyperinflation 
with the 
economic 
plans Cruzado, 
Cruzadinho 
and Cruzado 2.

Criada a 
Área de Livre 
Comércio 
entre o 
Canadá  
e os EUA.

Setting-up 
of a Free 
Trade Zone 
between 
Canada 
and the 
United 
States

Nova 
tentativa 
de conter 
a inflação 
no Brasil, 
com o Plano 
Bresser.

New 
attempt  
to restrain 
inflation 
in Brazil, 
with the 
Bresser 
Plan.

Aprovada 
a nova 
Constituição 
Federal do 
Brasil.

Brazil’s 
new federal 
Constitution 
is approved.

Canadá 
ingressa na 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA). O 
Brasil já era 
membro 
desde 1948.

Canada 
joins the 
Organization 
of American 
States (OAS). 
Brazil had 
already been 
a member 
since 1948.

Governo 
brasileiro 
lança um 
novo plano 
econômico, 
o Verão.

Once 
again, the 
Brazilian 
government 
launched an 
economic 
plan (called 
the Summer 
plan).

Acontece 
a eleição 
direta para 
presidente 
da República 
no Brasil, o 
primeira em 
29 anos.

A direct 
election 
for the 
office of 
president 
of the 
Republic 
of Brazil 
takes 
place,  
the first in 
29 years.

Um dia após 
a posse 
do novo 
presidente 
brasileiro, 
é lançado 
o Plano 
Collor, que 
confiscou 
aplicações 
financeiras.

One day 
after 
the new 
Brazilian 
president 
took office, 
the Collor 
Plan was 
launched, 
confiscating 
financial 
assets.

Começa um 
acelerado 
programa 
de abertura 
econômica 
no Brasil.

An 
accelerated 
economic 
opening 
program 
for Brazil 
began.

1987
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199519921991 2001 2004

Argentina, 
Brasil, 
Paraguai 
e Uruguai 
assinam 
tratado  
para criar  
o Mercosul.

Argentina, 
Brazil, 
Paraguay 
and 
Uruguay 
sign a 
a treaty 
creating 
Mercosur.

Impeachment 
do presidente 
Fernando 
Collor de 
Mello, eleito 
em 1989.

President 
Fernando 
Collor de 
Mello, 
elected in 
1989, was 
impeached.

Entra em vigor 
o Tratado Norte- 
-Americano de 
Livre Comércio 
(Nafta), criado 
por Estados 
Unidos, Canadá 
e México.

The North 
American 
Free Trade 
Agreement 
(NAFTA) came 
into force, 
instituted by 
the United 
States, Canada 
and Mexico.

Lançado 
o Plano 
Real, que 
finalmente 
estabilizou 
a economia 
brasileira.

Launching 
of the 
Real Plan, 
which 
finally 
stabilized 
the 
Brazilian 
economy.

Plebiscito 
decide 
manter, 
por estreita 
margem, 
o Québec 
como parte 
do Canadá.

In a 
referendum, 
by a tight 
margin, it 
was decided 
that Quebec 
would 
remain as 
a part of 
Canada.

Promulgação 
no Brasil da 
Lei 9.307, 
a Lei da 
Arbitragem.

In Brazil, 
Law 
9,307, the 
Arbitration 
Law, was 
enacted.

Canadá e Brasil 
fazem reclamações 
mútuas na OMC por 
subsídios destinados 
pelos governos 
às fabricantes 
de aeronaves 
Bombardier e 
Embraer.

Canada and 
Brazil mutually 
complained before 
the WTO, concerning 
subsidies afforded 
by the governments 
to aircraft 
manufacturers 
Bombardier and 
Embraer. 

Canadá 
suspende 
importação  
de carne 
brasileira sob 
alegação 
de risco de 
contaminação 
do produto  
com a doença  
da vaca louca.

Canada 
suspended 
the import of 
Brazilian meat, 
arguing that 
the product 
was at risk of 
having been 
contaminated 
by the mad cow 
disease.

Primeiro-ministro 
Paul Martin visita 
o Brasil para dar 
início a processo 
de revitalização 
das relações 
bilaterais.

Canadian 
Prime Minister 
Paul Martin 
visited Brazil 
to initiate the 
revitalization 
of bilateral 
relations.

bilateral e as necessidades do Brasil do século 

21”, revela Conde. Um dos exemplos é a revita-

lização do Instituto Cultural Brasil-Canadá, aberto 

em 1983. O novo instituto passou por um período 

de transição e adequação, que ampliou sua área 

de atuação. Agora ele abrange  cinco  núcleos: 

cultural, educacional, 

social, saúde e ciência 

e tecnologia. Em todos, 

os trabalhos já come-

çaram. “Na vertente 

educacional, queremos 

incentivar ainda mais a 

ida de estudantes bra-

sileiros para o Canadá, 

bem como atrair jo-

vens de lá para estudar 

aqui”, diz Conde.

O Canadá é atu-

almente o primeiro 

destino internacional 

dos estudantes brasi-

leiros. O país também 

transition and adaptation phase that expanded 
its scope of activities. It now comprises five core 
areas: cultural, educational, social, health, and 
science and technology. Work has started in all of 
them. “In terms of education, we want to further 
encourage Brazilian students going to Canada, 
and to attract Canadian youths to come to study 
here”, says Conde.

Canada is currently the number one international 
destination of Brazilian students. The country also 
ranks second in the offering of study places under 
the Brazilian federal government’s “No Frontiers 
Science” program (which offers undergraduate and 
graduate students internships abroad), with 12,500 
places during the program’s lifetime.

In the cultural and the science and technology 
core areas, the institute’s initial projects are already 
in progress, whereas in the social area, preliminary 
surveys are being conducted.

“Our intention is to align these areas in terms 
of initiatives that may encompass all areas at 
the same time, involving innovative projects that 
enhance and develop them”, explains CCBC’s 

1994 1996
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2007 20122009

Mudança 
das 
instalações 
da CCBC 
para a rua 
do Rocio.

CCBC 
moved to 
new offices 
on Rua do 
Rocio.

Quase 12 
mil vistos 
são emitidos 
para 
brasileiros 
estudarem 
no Canadá.

Almost 
12,000 
visas were 
issued to 
Brazilians 
to study in 
Canada.

Jogos Pan- 
-Americanos no 
Rio de Janeiro. 
A governadora- 
-geral, Michaëlle 
Jean, visita o 
Brasil e participa 
da abertura  
dos jogos.

Pan-American 
Games were 
held in Rio de 
Janeiro. The 
Governor-
General, 
Michaëlle 
Jean, visited 
Brazil and 
took part in 
the opening 
ceremony.

CCBC 
elege a 
primeira 
mulher 
como 
presidente, 
Ely Couto.

CCBC 
elected 
its first 
woman 
president, 
Ely Couto

Entra em vigor 
o Acordo- 
-Quadro para 
Cooperação 
em Ciência, 
Tecnologia 
e Inovação 
entre o Brasil 
e o Canadá.

The 
Framework 
Agreement 
on Science, 
Technology 
and 
Innovation 
between 
Brazil and 
Canada 
came into 
force.

Os dois países 
assinam 
memorando 
sobre 
intercâmbios 
acadêmicos 
e cooperação 
científica.

The two 
countries 
signed a 
memorandum 
of 
understanding 
concerning 
academic 
exchange 
and scientific 
cooperation.

David 
Johnston, 
Governador-
geral do 
Canadá, 
visita o 
Brasil pela 
primeira vez.

David 
Johnston, 
governor 
general of 
Canada, 
visits Brazil 
for the first 
time.

Com a vinda do 
primeiro-ministro, 
Stephen Harper, 
ao Brasil, os 
dois países 
estabelecem 
o Diálogo 
de Parceria 
Estratégica Brasil-
-Canadá (DPE).

With the visit 
to Brazil of 
Canada’s 
Prime-Minister, 
Stephen 
Harper, the 
two countries 
established the 
Brazil-Canada 
Strategic 
Partnership 
Dialogue.

Corrente 
comercial total 
do Brasil bate 
recorde, com 
movimentação 
de US$ 482,3 
bilhões.

Brazil’s trade 
flow total 
reached  
an historical 
level, 
amounting 
to US$ 482.3 
billion.

Foram emitidos 
mais de 23 
mil vistos a 
estudantes 
brasileiros 
interessados 
em estudar  
no Canadá.

More than 
23,000 visas 
were issued 
to Brazilian 
students 
interested in 
studying in 
Canada.

é o segundo em oferta de vagas do programa do 

governo federal brasileiro Ciência sem Fronteiras 

(que leva alunos de graduação e pós-graduação 

para estagiar no exterior), com 12,5 mil vagas no 

período do programa.

Nos núcleos cultural e de ciência e tecnologia, 

os primeiros projetos do novo instituto já estão em 

andamento. Enquanto na vertente social estão 

sendo feitas análises preliminares.

“Nossa intenção é fazer o alinhamento dessas 

áreas em ações que possam agregar todas ao 

mesmo tempo. Sempre em projetos inovadores, 

que as estimulem e desenvolvam”, explica o di-

retor da CCBC, Paulo Perrotti. Ele conta que a 

Câmara pretende tocar os projetos com o apoio 

de parceiros, alguns já definidos, e que a primeira 

ação efetiva deve ser lançada no início de 2014.

referência internacionaL

O perfil inovador da CCBC, porém, tornou-se 

notório mesmo antes da criação do Instituto Cul-

tural. Ele vem de 1979, época em que o então 

presidente da Câmara, Juergen Engelbrecht, aco-

Fontes: CCBC; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Fazenda; 
Receita Federal do Brasil; Foreign Affairs Canada – Canada-Brazil Relations (do governo do Canadá); jornais da época.

director, Paulo Perrotti. He explains that the 
Chamber intends to develop projects with the 
support of partners, some of which have been 
defined, with the first actual initiative to take place 
in the beginning of 2014.

intERnatiOnal 
REfEREnCE

CCBC’s innova-
tive profile, however, 
became well-known 
even prior to the 
coming about of the 
Cultural Institute. It 
dates back to 1979, a 
time when then Cham-
ber president, Juergen 
Engelbrecht, welcomed 
the idea of international 
law specialist João Caio 
Goulart Penteado to 
form the country’s first 
arbitration nucleus: the 

2006 20112010
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Arbitration and Mediation Center of the Brazil-Can-
ada Chamber of Commerce – “CAM/CCBC” (read 
more in the CAM section of this edition).

intERnal REvOlutiOn
“Internally, CCBC has been modernizing and 

preparing its administration for new times. Its 
information technology department is being 
reorganized and a new management informa-
tion system set-up. In its HR department, in-
vestments are being made in capacitation and 
professional development”, says Esther Donio 
B. Nunes, president of CCBC. 

In addition, the Chamber’s visual identity un-
derwent change and its office installations were 
expanded. With the recent inauguration of the 
auditorium, a space for staging events, and a 
modern hearing room, CCBC now occupies an 
area of 1,200 m2.

“The work being undertaken focuses entirely 
on service, on celerity in providing services and 
on the quality we offer our public”, states CCBC’s 
administrative and financial superintendent, Silvia 
Del Gallo. According to her, the new management 

lheu a ideia do especialista em direito internacional 

João Caio Goulart Penteado para formar o primeiro 

núcleo de arbitragem do País: o Centro de Arbitra-

gem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

-Canadá – CAM/CCBC (leia mais no caderno sobre 

o CAM, publicado nesta edição).

revoLução interna

“Internamente, a CCBC vem se modernizando 

e preparando a sua administração para os novos 

tempos. Está em andamento a reformulação da 

área de tecnologia da informação e a implantação 

de um novo sistema gerencial de informações. Na 

gestão de pessoas, há investimentos em capacita-

ção e aprimoramento profissional”, enfatiza Esther 

Donio B. Nunes, presidente da CCBC. 

Foi feito ainda um trabalho de alinhamento da 

identidade visual da Câmara, e suas instalações 

físicas foram ampliadas. Com a recente inaugura-

ção do auditório, espaço para eventos e uma mo-

derna sala de audiências, a CCBC passa a ocupar 

uma área de 1,2 mil m2.

“Esse trabalho que está sendo feito tem foco 

total no serviço, na agilidade do atendimento e 

na qualidade do que oferecemos aos nossos pú-

blicos”, afirma a superintendente administrativo-

-financeira da CCBC, Silvia Del Gallo. Segundo ela, 

essa nova gestão começou a ser implementada 

há dois anos, a partir da percepção da diretoria de 

acompanhar o crescimento que estava se deline-

ando. “A CCBC percebeu que precisava se reestru-

turar internamente para suportar a expansão das 

atividades. Fizemos uma revisão administrativa 

com foco nesse crescimento”, diz.

Superação

Tantos projetos, em áreas tão diversas, sendo to-

cados ao mesmo tempo por uma única instituição 

podem parecer um trabalho difícil demais para ser 

feito mantendo a qualidade e a eficiência nos servi-

ços. No entanto, credenciais para o sucesso não fal-

tam à CCBC. Desde a sua criação, a Câmara regis-

tra seguidos exemplos de pioneirismo e superação.

As duas primeiras sedes 
da CCBC: rua Augusta, 
no Centro, e avenida 
Brigadeiro Faria Lima (na 
página ao lado)
The first two CCBC 
office sites: Augusta 
Street, downtown, and 
Brigadeiro Faria Lima 
Avenue (on next page)
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De uma ideia que nasceu em 1973 na cabeça 

dos presidentes de duas multinacionais canaden-

ses na época, Jorge da Rocha Fragoso, da Alcan-

Brasil, e Juergen Engelbrecht, da Massey-Fergu-

son, até o estabelecimento de uma instituição 

autossuficiente, foram longos e difíceis anos. “Eu 

e Fragoso éramos muito próximos. Costumávamos 

almoçar juntos e participávamos da Comissão de 

Assuntos Econômicos da Câmara Americana de 

Comércio. Foi desses encontros que tivemos a 

ideia de montar uma câmara canadense, nos mol-

des da americana. Convidamos o Antonio Gallotti, 

que presidia a Brascan no Rio de Janeiro, para 

nossa empreitada. Ele prontamente aceitou e ini-

ciamos os trabalhos”, diz Engelbrecht.

A assembleia geral de constituição aconteceu no 

dia 21 de agosto daquele ano, em um almoço no 

clube Harmonia, conta o atual vice-presidente Con-

de, que na época era assessor da AlcanBrasil, e se 

lembra de detalhes da ocasião: “Servimos um uís-

que canadense de primeira linha, feito de cereais, 

o Crown Royal, cedido pela fabricante.” 

Os trabalhos começaram na primeira sede da 

Câmara, em duas salas de uma galeria na rua Au-

system started to be implemented two years ago, 
based on the executive board’s perception regarding 
the need to be prepared for the expected growth. 
“CCBC perceived that it needed to reorganize inter-
nally to cope with the expansion of activities. What 
we did was an administrative overhaul focused on 
this growth”, claims Del Gallo.

REsiliEnCE
With so many projects in progress at the same 

time, in such different areas, implemented by a 
single institution, it may appear too complicated 
to allow for maintaining quality and efficiency in 
the services rendered. However, CCBC does not 
lack the credentials for success. Since its founda-
tion, the Chamber has repeatedly given examples 
of pioneership and resilience.

From an idea originated in 1973 in the heads of 
the presidents of two Canadian multinational com-
panies of that time, Jorge da Rocha Fragoso, of 
AlcanBrasil, and Juergen Engelbrecht, of Massey-
Ferguson, through to the setting-up of a self-suffi-
cient institution, many long and difficult years went 
by. “Fragoso and I were very close. We used to have 
lunch together and participated in the economic 
affairs committee of the American Chamber of 
Commerce. In those meetings, we had the idea of 
setting-up a Canadian chamber, in accordance with 
the model of the American one. We invited Antonio 
Gallotti, who ran Brascan in Rio de Janeiro, to be a 
part of our undertaking. He promptly accepted, so 
we got started”, tells Engelbrecht.

The general foundation assembly took place on 
August 21 of that year, at a luncheon at the Harmonia 
club, tells current vice-president Conde, who, at the 
time, was an advisor to AlcanBrasil, while recalling 
details of the occasion: “We served a first-class 
Canadian whisky, made from cereal, the Crown 
Royal, presented by the manufacturer.” 

Work began at the Chamber’s first offices – two 
rooms in a shopping mall on Rua Augusta, with only 
three employees and almost no money. “There were 
not enough Canadian companies in Brazil to sustain 
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gusta, com apenas três funcionários e quase sem 

nenhuma verba. “Não havia empresa canadense 

suficiente no Brasil para manter a CCBC. Passa-

mos por muitas dificuldades financeiras. De vez em 

quando, inclusive, uma das três empresas funda-

doras colocava mais dinheiro, além da contribuição 

social, para não deixar a instituição ‘morrer’. Nos re-

vezávamos nisso”, afirma Engelbrecht, que foi presi-

dente da CCBC em dois mandatos (1975 e 1979).

“Tínhamos vontade de atuar mais intensamente 

nas áreas comercial, cultural, educacional, mas 

não havia recurso para isso. O cenário só mudou 

com a criação do Centro de Arbitragem”, ele com-

pleta. “Precisávamos correr atrás de tudo, sempre 

contando com grande apoio dos sócios. Eram ou-

tros tempos”, confirma Edi Ribeiro Carioca, que 

atuou na parte administrativa e financeira da enti-

dade de 1977 a 2012. [NR: Edi faleceu às vespe-

ras do fechamento desta edição]

De uma época tão difícil, nas duas salas na rua 

Augusta, à eficiência e ao destaque internacional 

dos dias atuais, nos 1,2 mil m2 da Vila Olímpia, a 

CCBC escreveu uma história de sucesso e empre-

endedorismo. E, com o olhar visionário e os traba-

lhos que se delineiam, a CCBC confirma um velho 

clichê: a vida começa aos 40. E assim começa a 

escrever novas páginas!  

CCBC. We experienced many financial restraints. 
Actually, every now and then, one of the three 
founding companies would pay-in more money, 
in addition to the ordinary contribution, in order to 
not let the institution “die”. We alternated among 
the three of us at doing this”, states Engelbrecht, 
who was the president of CCBC for two mandates 
(1975 and 1979).

He went on to say, “We wanted to perform in 
greater depth in the commercial, cultural, and 
educational areas, but lacked the means to do 
that. The scenario only changed with the com-
ing about of the Arbitration Center”. “We had to 
take care of everything, always with a lot of sup-
port from the members. Times were different”, 
confirms Edi Ribeiro Carioca, who worked in the 
entity’s administrative and financial department 
from 1977 to 2012. [ Edi passed away shortly be-
fore the closing of this edition]

From a time of great difficulties, in two rooms 
on Rua Augusta, to the current days of interna-
tional efficiency and relevance, in a setting of 1,200 
meters in the Vila Olímpia district, CCBC wrote a 
story of success and entrepreneurship. In addi-
tion, with a visionary outlook and the forthcoming 
work, CCBC confirms an old cliché: life begins at 
40, and is thus beginning to write new pages! 

Instalações atuais 
na Vila Olímpia: 

história de sucesso e 
empreendedorismo 

Current facility in 
Vila Olimpia: story 

of success and 
entrepreneurship
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notícias do cam

O CAM/CCBC comemora a ampliação 
das suas instalações. O novo espaço é 
mais um passo na expansão de infraes-
trutura para suportar o contínuo cresci-
mento da entidade, conforme destacou 
o presidente Frederico Straube, durante 
coquetel especial de inauguração reali-
zado em 20 de agosto.

Projetada e instalada após minuciosa 
pesquisa junto a arquitetos, entidades 
congêneres e membros do corpo de ár-
bitros da entidade, a nova área inclui sa-
la-auditório com 45 m2, equipada com 
tecnologia de ponta e completa infraes-
trutura, e sala de audiências de 85 m2 
com o que há de mais avançado na área. 

Em discurso durante o evento, Fábio Nusdeo, ex-pre-
sidente do CAM e atual presidente do Conselho Consul-
tivo, destacou o excelente nível alcançado pelas instala-
ções do Centro ao longo do tempo. Adriana Braghetta, 
membro do corpo de árbitros e do Conselho Consultivo 
da entidade, frisou que a arbitragem cresce fortemente 
no País. “Alguns casos que iam para instituições inter-
nacionais estão ficando no Brasil graças às sofisticações 

das câmaras, sobretudo da CCBC”, elogiou.
Para Francisco José Cahali, membro do corpo de ár-

bitros do CAM/CCBC, as novas instalações facilitam a 
realização de audiências simultâneas. Luciano Benetti 
Timm, também do corpo de árbitros, aponta que as sa-
las chamam a atenção pelo tamanho e qualidade. “Re-
almente, são de nível internacional”, ressaltou. Assim, o 
CAM/CCBC passa a contar com o mais elevado padrão 
de um centro de arbitragem internacional.

novas instalações elevam ainda mais o padrão de excelência do cam

Modernas e bem equipadas
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Promovida pelo CAM/CCBC, a segunda edi-
ção do curso, que tem como objetivo aper-
feiçoar conhecimentos, aconteceu entre 5 e 
8 de agosto, no Hearing Center da entidade. 
Os trabalhos foram abertos pelo presidente 
Frederico Straube e coordenados pelo espe-
cialista Adolfo Braga.  

Advogando 
na mediação

No final de agosto, o CAM/CCBC reali-
zou um grande encontro com o CAM de 
Milão, com o qual mantém parceria há 
três anos. Representantes da entidade 
italiana desembarcaram em São Paulo 
para trocar conhecimento com os profis-
sionais brasileiros. Durante discurso de 
abertura, o presidente Frederico Straube 
lembrou que o regulamento de arbitra-
gem italiano “serviu de inspiração para o 
regulamento do CAM/CCBC”.

Com o apoio do CAM/CCBC, o II Congres-
so Internacional do Instituto Brasileiro 

de Direito da Construção (IBDiC) foi 
realizado entre os dias 1º e 2, no 

Rio de Janeiro. Promovido pela 
OAB-RJ, o encontro deste 
ano teve a “Infraestrutura” 

como tema principal. 

Troca de 
experiênciasDireito da construção

Sob a coordenação do professor Claudio Finkelstein e do desembargador 
João Negrinni, a Escola Paulista de Magistratura foi palco, em 28 de 
agosto, do debate “Arbitragem e o poder público”. O evento contou com 
a presença do presidente do CAM/CCBC, Frederico Straube. O tema foi a 
eleição da via arbitral como mecanismo de solução alternativa de confli-
tos e os reflexos dos resultados no poder Judiciário.

Foco na ética

O presidente do CAM/CCBC, Frederico 
Straube, esteve na Comissão do Sena-
do em 27 de agosto para falar sobre o 
anteprojeto da nova Lei de Arbitragem. 
O presidente defendeu a manutenção da 
estrutura atual da legislação e a livre orga-
nização das câmaras de arbitragem.

CAM no Senado
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Arbitragem e o 
poder público

A capital paulista sedia o CBAr – ITA – CAM/CCBC, conferência conjunta sobre arbitragem, entre 19 e 21 de setembro. 
Com o tema “Arbitragem e ética”, o encontro reunirá especialistas consagrados na área. Este será o 12º Congresso 
do CBAr, que contará também com a organização do Institute for Transnational Arbitration (ITA), além do CAM/CCBC.
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Para celebrar
Eventos marcam o aniversário da ccBc

os 40 anos da CCBC estão sendo co-

memorados com uma programação 

especial, cuja iniciativa mais recente 

foi a exibição, em 24 de agosto, do belo do-

cumentário “Flight of the Butterflies” 3D, na 

sala Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em 

São Paulo. A sessão, exclusiva para associa-

dos e parceiros da entidade – acompanha-

dos de seus familiares –, foi precedida de um 

caprichado e descontraído café da manhã e 

contou com o apoio da Embaixada do Cana-

dá e da SK Filmes.

A sala de exibição utiliza a avançada 
tecnologia canadense IMAX 3D, que cria 
uma profundidade tridimensional capaz de 
encantar os espectadores ao fazê-los mer-
gulhar em uma atmosfera de grande rea-
lismo e emoção. “Flight of the Butterflies” 

Imagens do documentário “Flight of the Butterflies” 
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Esforço conjunto

se baseia na verídica história “O voo dos reis”, 
dedicada ao trabalho do perseverante zoólo-
go canadense Fred Urquhart, que durante 40 
anos se empenhou em pesquisar as borbo-
letas-monarca e os desafios enfrentados por 
elas ao migrarem a cada inverno do Canadá 
até as florestas do México.

Emoção E intEgração

A programação comemorativa de aniversário 
já incluiu outros momentos marcantes. No 
final de junho, a CCBC recebeu os seus convi-
dados para uma exibição do espetáculo “Cor-
teo”, do Cirque du Soleil, em São Paulo. No 
Tapis Rouge, a área VIP do consagrado circo 
canadense, os participantes puderam desfru-
tar momentos de plena integração e, na hora 
da apresentação, foram acomodados numa 
área privilegiada para vivenciar de perto toda 
a magia do espetáculo.

Em breve, a programação festiva será com-
pletada com a realização de jantares comemo-
rativos em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

inCEntivo à ConfratErnização 

O formato dos eventos reflete o espírito de atua-

ção da CCBC. “Valorizamos as oportunidades de 

relacionamento, daí planejarmos ações propícias à interação”, comenta 

o diretor-executivo James Mohr-Bell. A opção por atividades descentrali-

zadas estimula também a participação de profissionais de diferentes re-

giões. Para completar, os encontros mostram o compromisso da CCBC 

com a austeridade econômica, sem abrir mão do brilho e da emoção 

que seus 40 anos de história merecem.

Confira a cobertura completa dos eventos em nossa próxima edição!
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Convidados foram recebidos com café da manhã e prestigiaram 
exibição comemorativa  
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notícias da ccBc

Na falta do trigo argentino, cujas exportações para 
o mercado brasileiro estão controladas, os importado-
res nacionais estão recorrendo ao produto canadense para 
atender à demanda interna. Para facilitar e expandir os negócios 
entre os dois países, a CCBC está auxiliando alguns importadores na 
captação de fornecedores. 

Trigo canadense 
no Brasil

A Comissão de Comércio Exterior da CCBC (Comex) se 
reuniu em 30 de julho para dar continuidade às ações 
do projeto Doing Business in Canada. A iniciativa, de-
senvolvida em parceria com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex–Brasil), 
tem como objetivo auxiliar os segmentos nacionais com 
maiores potenciais de exportação para o Canadá. A co-
missão se reúne a cada dois meses.

Um breve balanço das transações comerciais entre 
os dois países no primeiro trimestre foi apresentado 

durante o encontro. No período, a corrente de negócios 
cresceu 4%. O aumento foi impulsionado pela elevação 
de 19% nas importações do mercado canadense. Os 
principais responsáveis pelo resultado foram o trigo e 
o etilenoglicol (composto químico muito utilizado como 
anticongelante automotivo). Até o início do ano, a ele-
vação da Tarifa Externa Comum (TEC) para o etilenogli-
col era definida por portaria da Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex). Em abril, porém, a portaria foi revogada 
e o reflexo na comercialização do produto foi imediato.

missão ao Canadá – No final de julho, a CCBC tam-

bém apresentou um panorama do mercado canadense a 

representantes dos setores de plástico, metal (alumínio), 

vidro e iluminação. A exposição faz parte de uma das 

vertentes setoriais do projeto Doing Business in Canada. 

A intenção agora é organizar uma missão ao Canadá.

Conquista de mercado
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Desenvolvido pela CCBC, o projeto Doing Business in Canada foi apresentado na 47ª edição 
da House & Gift South America 2013, maior feira da América Latina focada em artigos 
para casa e decoração, realizada entre 17 e 20 de agosto na capital paulista. A 
CCBC apresentou o projeto durante a rodada de negócios promovida pelo Institu-
to Nacional do Plástico (INP), um dos segmentos de interesse para o Canadá. 
A House & Gift South America reúne toda a cadeia produtiva do setor, atraindo 
compradores qualificados de 51 países, que ativam contatos, estreitam relaciona-
mentos e geram negócios. Normalmente, participam mais de 1.300 exposito-
res, entre fabricantes, importadores e distribuidores.

Doing Business in Canada na Gift

Outros detalhes e informações sobre os eventos e os serviços  
prestados pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)  
podem ser obtidos no site da entidade: www.ccbc.org.br

A CCBC acaba de lançar o projeto 
Aerospace Task Force, voltado à 
área de manutenção de aero-
naves. A apresentação ocorreu 
durante o II Seminário Brasil-Ca-
nadá de Tecnologia MRO, realizado 
pelo Consulado-Geral do Canadá em São 
Paulo, em paralelo à 10ª edição da Labace (La-
tin American Business Conference & Exhibition). 
O encontro reuniu cerca de 60 convidados, en-
tre representantes de empresas de manuten-
ção de aeronaves e companhias aéreas.   
A Labace, segunda maior feira da área de 
aviação executiva no mundo, ocorreu entre os 
dias 14 e 16 de agosto, no Aeroporto de Con-
gonhas, zona sul da capital paulista. No ano 
passado, o evento recebeu público recorde de 
quase 17 mil visitantes, número 10% acima do 

verificado em 2011.   
Durante a conferência foi lançada a campanha 
“Aviação Geral Patrimônio Nacional”, cujo obje-
tivo é mostrar a relevância do segmento à eco-
nomia brasileira, uma vez que conecta o País 
por meio de 3.500 aeródromos espalhados de 
norte a sul. Também foi apresentada a terceira 
edição do anuário do setor, com os dados e as 
estatísticas sobre a frota (idade, fabricantes, 
uso e número por Estado) e a movimentação do 
segmento nos 32 principais aeroportos do País.

atenção à manutenção de aeronaves  
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A CI Intercâmbio fechou parceria com o Georgian College 
para oferecer aos jovens brasileiros uma experiência de 
imersão na cultura canadense. A ideia é que eles estudem 
com um grupo majoritariamente de alunos canadenses, 
para assimilar mais rapidamente o idioma e conhecer de 
perto os hábitos cotidianos do país. O Georgian College fica 
em Barrie, cidade turística com variadas opções de lazer e 
entretenimento o ano inteiro. O estudante pode ainda trabalhar 
dentro do campus, já a partir do primeiro mês de curso.

Imersão cultural

Relações educacionais
Para apresentar a evolução da cooperação Brasil-Canadá no âmbito 
educacional, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Brasil), em parceria com a 
Associação Comunitária de Colleges Canadenses, realizou recentemente o 
3º Seminário Brasil-Canadá, em Salvador, na Bahia.
Os representantes de ambas as instituições puderam conhecer 
experiências bem-sucedidas de programas de mobilidade acadêmica nos 
dois países, ouvir depoimentos de alunos selecionados para participar 
de programas de intercâmbio e dialogar sobre a estrutura dos colleges 
canadenses e dos programas acadêmicos ofertados.

Cuidado hospitalar
A Secretaria da Saúde do Ceará reuniu recentemente profissionais de enfermagem 
do Brasil e do Canadá. Os gestores em saúde, enfermeiros e estudantes assistiram 
à palestra da doutora em enfermagem Patricia Rodney, presidente da Comissão de 
Bioética do Canadá e pesquisadora da Universidade de British Columbia, e puderam 
conhecer o esquema de cuidado hospitalar adotado no país.    

Comentários, críticas, sugestões e releases podem ser enviados à revista 
Brasil-Canadá via e-mail: redacao@editoracasanova.com.br ou por 

carta: Editora Casa Nova • Rua Princesa Isabel, 94 – cj. 112
 Brooklin • São Paulo/SP • 04601-000
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A Comissão Canadense de Turismo e a 
Vertebratta, sua representante no Brasil, 
promoveram uma campanha de incentivo 
ao turismo no Canadá, em agosto. A 
Canadá Liquida integrou um grupo de 
operadores de diferentes Estados para 
oferecer pacotes a preços reduzidos. Os 
descontos variaram entre 10% e 50%, 
aplicados a transporte aéreo, atrações, 

hotéis e aluguel de carros, entre outros serviços. Segundo a diretora da CTC no Brasil, Sheila Nassar, o retorno 
será positivo: “A promoção deve aumentar as vendas durante todo o segundo semestre do ano, além do 
crescimento de 5% já projetado até o final de 2013.”

Turismo mais acessível

Cooperação científica
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) assinou acordo de cooperação com a canadense 
Université Laval, em Québec, para o estabelecimento de uma Unidade Internacional 
Mista de Pesquisa. 
Inicialmente, as instituições disponibilizarão recursos para a mobilidade 
de pesquisadores e estudantes ao laboratório Center for Optics, 
Photonics and Lasers (COPL), referência em pesquisas 
relacionadas à fotônica, área da ciência ligada a geração, 
emissão, transmissão, processamento, amplificação e 
detecção da luz.

Voo perfeito
Uma parceria entre a Air Canadá e a Airbus resultou na conquista do prêmio 
Eco-Partnership 2013 da “Air Transport World” (ATW), publicação mensal 
do segmento de aeronáutica. A premiação é referente ao “Voo Perfeito” 
da América do Norte, realizado em junho do ano passado. Trata-se de um 
voo comercial de Toronto para o México, a bordo de um Airbus A319, que 
apresentou redução de 40% nas emissões de CO2. A cerimônia de entrega 
do prêmio acontece agora em setembro, durante a conferência anual de 
ecoaviação da ATW, realizada nos Estados Unidos.

CCBC 44_Notas rápidas Canadá rev-ok Conde rev-ok 2.indd   12 05/09/13   16:33



Brasil-Canadá | 13

Fo
to

: C
ac

o 
Ar

ge
m

i/P
al

ác
io

 P
ira

tin
i

Imersão culturalFazendo negócios com Manitoba
Comitiva liderada por ministro da província visita o Brasil

“O Canadá tem uma linha de desenvolvimento 
humano exemplar, além de uma qualidade tecnológica 
extraordinária. Teremos um proveito muito grande nesse 
relacionamento e também vamos ofertar nossas 
potencialidades, como o maquinário agrícola”, 
destacou Tarso. Para o ministro Bjornson, o Rio 
Grande do Sul apresenta similaridades com a 
economia de Manitoba. “Queremos construir fortes 
relações na agroindústria, buscando o aumento 
das exportações e importações, mas também do 
intercâmbio em educação e cultura”, destacou. 

O Rio Grande do Sul exportou US$ 62 milhões para 
o Canadá, em 2012, entre tabaco, calçados, produtos 
à base de carne, couros e peles. Já as importações 
somaram US$ 214 milhões, com destaque para 
fertilizantes, papel e indústria automotiva, segundo 
dados da secretaria de Desenvolvimento e Promoção 
do Investimento do Rio Grande do Sul. A propósito, 
o consulado honorário do Canadá em Porto Alegre foi 
inaugurado em junho pelo embaixador Jamal Khokhar. 

Entre outras localidades, a comitiva liderada pelo 
ministro canadense esteve em Caxias do Sul, onde foi 
realizada a exposição Plastech Brasil 2013, do setor de 
plástico. Outro destaque foi a visita a Londrina, na 
região norte paranaense, para dar continuidade ao 
diálogo sobre as oportunidades no setor agrícola, 
especialmente em agricultura de precisão, máquinas 
e implementos, armazenagem e manuseio e 
classificação de grãos, além de tratativa envolvendo 
possíveis cooperações na área de educação.

Na próxima edição, a revista Brasil-Canadá publica 
a entrevista completa com o ministro Peter Bjornson 
para você saber mais sobre as oportunidades de 
expansão das relações comerciais bilaterais. 

Aguarde e fique por dentro!
[Com informações de Secom/RS e ACIL]

Em primeiro plano, o ministro Bjornson e o governador Tarso Genro

o ministro Peter Bjornson, responsável pela pasta 

de Empreendedorismo, Formação e Comércio 

de Manitoba, esteve no Brasil no final de agosto 

para estreitar relacionamentos, firmar parcerias e promo-

ver as transações bilaterais. Entre outros compromissos, 

ele participou na capital paulista de um café da manhã 

organizado pelo Consulado-Geral do Canadá em São Pau-

lo e pela CCBC no dia 27. Na ocasião, discursou sobre 

importantes oportunidades de negócio.

A agenda incluiu compromissos oficiais em diversas 
cidades. Em todas elas, a comitiva foi recebida por 
autoridades e líderes empresariais. Uma das iniciativas 
de maior destaque foi o encontro com o governador do 
Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Juntos, eles visitaram 
a Expointer, feira do setor agropecuário do Estado, 
realizada em Esteio. Lá foi assinado o memorando de 
entendimento para o fortalecimento de ações conjuntas 
nos setores agrícola, aeroespacial, aeronáutico e da 
educação, visando ao fomento e ao desenvolvimento 
econômico mútuo.  
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diplomata analisa as relações entre brasil e Canadá, destacando os pontos 
mais dinâmicos e os esforços para aproximar ainda mais os países

Interesses mútuos

POR JACQUES SCHOP 
 

diplomat assesses the relations between brazil and Canada, highlighting the most 
dynamic aspects and the endeavors to further approximate the countries

Mutual interests

 a s relações entre Brasil e Canadá rece-

beram significativo impulso nos últimos 

anos, principalmente nas áreas comer-

cial e de investimentos. Além disso, há movimen-

tos importantes nos setores de educação, pesqui-

sa, tecnologia, mineração e energia, entre outros, 

destacados nesta edição de Brasil-Canadá e foca-

lizados na entrevista concedida pelo Embaixador 

Carlos Henrique Moojen de Abreu Silva, chefe do 

Departamento dos Estados Unidos, Canadá e As-

suntos Interamericanos. 

O diplomata assumiu há quatro anos a Coor-

denação-Geral de Estados Unidos e Canadá, ór-

gão do Ministério das Relações Exteriores conver-

tido, em 2010, no atual Departamento dos Esta-

dos Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. 

Acompanhe a entrevista:

Brasil-Canadá – A presidente Dilma e o pre-

miê canadense Stephen Harper anunciaram 

há dois anos uma agenda de cooperação 

em diversas áreas. Como está a implanta-

ção desses compromissos? 

Carlos Henrique Moojen de Abreu Silva – A 

cooperação educacional tornou-se um dos ei-

xos mais dinâmicos das relações bilaterais. O Ca-

B razil-Canada relations developed considerably 
in recent years, mainly in the fields of trade and 

investments. Furthermore, important activities are un-
folding in the fields of education, research, technology, 
mining and energy, among others, which are the focus 
of this edition of brasil-Canadá, in the interview given by 
ambassador Carlos Henrique Moojen de abreu silva, 
head of the united states, Canada and interamerican 
affairs department. 

Four years ago, the diplomat became the Coor-
dinator-General for united states and Canada af-
fairs at the brazilian Ministry of Foreign relations. 
in 2010, said activities were converted to the object 
of the united states, Canada and interamerican 
affairs department. see the interview:

Brasil-Canadá – Two years ago, President Dilma 
Rousseff and Canadian Prime-Minister Stephen 
Harper announced a cooperation agenda in vari-
ous fields of activity. What is the implementation 
status of the assumed commitments? 
Carlos Henrique Moojen de Abreu Silva – Coop-
eration in the field of education became one of the 
most dynamic axes of bilateral relations. Canada is 
one of brazil’s main partners in the science with-
out borders (swb) program. the Canadian objec-
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Carlos Henrique Moojen 
de Abreu Silva, chefe 
do Departamento 
dos Estados Unidos, 
Canadá e Assuntos 
Interamericanos

Carlos Henrique 
Moojen de Abreu Silva, 
head of the United 
States, Canada and 
Interamerican Affairs 
Department

nadá é um dos principais parceiros do Brasil no 

programa Ciência sem Fronteiras (CsF). A meta 

canadense, anunciada pelo governador-geral Da-

vid Johnston durante visita ao Brasil, em maio de 

2012, é acolher, em quatro anos, até 12 mil es-

tudantes brasileiros sob o amparo do CsF, o que 

tornaria o país o segundo maior receptor de estu-

dantes nesse programa, atrás apenas dos Estados 

Unidos (atualmente, o Canadá é o quinto).

Também houve avanços significativos nas áreas 

de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Os países 

celebraram, em 2008, Acordo-Quadro de Coope-

ração em CT&I, com o objetivo de promover coo-

tive, announced on the occasion of the visit to bra-
zil of Canadian Governor-General david johnston, 
in May 2012, is to welcome, in a four-year period, 
up to 12,000 brazilian students under the swb 
program, making the country the second most 
important host under the initiative, only behind the 
united states (Canada currently ranks fifth).

important progress was also achieved in 
the fields of science, technology and innova-
tion (s,t&i). in 2008, the two countries signed a 
s,t&i Framework agreement, with the objective 
of promoting joint cooperation in the private and 
academic sectors. the second meeting held by 
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peração conjunta para inovação, em parceria com 

os setores privado e acadêmico. A segunda reunião 

do Comitê Conjunto para Cooperação em CT&I, re-

alizada em Brasília em 17 e 18 de junho, definiu 

como áreas prioritárias: a) TIC: “Visual Analytics Re-

search”, projetos de incubadoras, conteúdo digital, 

spectrum research etc.; b) ciências do mar: tecno-

logia de sensores e plataformas, tecnologias de ge-

renciamento de dados, sistemas de observação; 

c) energias limpas e renováveis: mineração verde, 

smart grids e tecnologias de conversão da biomas-

sa, energia fotovoltaica e silício; d) ciências da vida: 

biotecnologia aplicada a saúde, envelhecimento, 

doenças neurodegenerativas e agronegócio.

BC – Como avalia o comércio atual entre 

Brasil e Canadá?

CHMAS – As relações bilaterais têm recebido im-

pulso nas áreas de comércio e de investimentos, 

apesar da relativa estagnação de fluxos em 2012, 

decorrente da desaceleração econômica nos dois 

países. O intercâmbio bilateral atingiu US$ 6,1 bi-

lhões em 2012, valor 8% inferior ao de 2011, com 

pequeno saldo para o Brasil, de US$ 7 milhões. En-

tre janeiro e junho de 2013, o Brasil teve déficit de 

US$ 373 milhões no comércio bilateral.  A amplia-

ção do fluxo de comércio interessa aos dois lados 

– particularmente no atual contexto de desafios no 

mercado internacional – e contribuiria para a diversi-

ficação de nossas pautas, para a criação de empre-

gos e a dinamização de nossas economias.

the joint Committee for Cooperation in s,t&i in 
brasilia, on last june 17 and 18, set the following 
priority fields: a) tiC: “visual analytics research”, 
incubator projects, digital content, spectrum re-
search, etc.; b) Marine sciences: sensor technol-
ogy and platforms, data management systems, 
observation systems; c) clean and renewable 
energies: green mining, smart grids, biomass 
conversion technologies, photovoltaic energy and 
silicon; d) life sciences: biotechnology applied to 
the field of health, aging, neurodegenerative ail-
ments and agribusiness.

BC – How do you assess current trade between 
Brazil and Canada?
CHMAS – bilateral relations have developed con-
siderably in the fields of trade and investments, 
notwithstanding relative stagnation in trade flows 
in 2012, resulting from economic de-acceleration 
in both countries. bilateral exchange reached 
us$ 6.1 billion in 2012, 8% less than in 2011, with 
a small balance in favor of brazil (us$ 7 mil-
lion). between january and june of 2013, brazil 
showed a deficit of us$ 373 million in bilateral 
trade. trade flows are of interest to both sides 
– particularly in view of the challenges of in-
ternational markets – and would contribute to 
the diversification of the trade portfolio, create 
jobs, and foster our economies.

BC – What are currently Brazil’s main fields of 

Países celebraram 
Acordo-Quadro de 

Cooperação em ciência, 
tecnologia e inovação

Countries signed a 
science, technology and 
innovation Framework-

Agreement

CCBC 44_Entrev Embaixador_rev Itamaraty rev-ok.indd   8 05/09/13   12:52



Brasil-Canadá | 9

BC – Quais são as principais áreas de inte-

resse econômico-comercial que o Brasil tem 

hoje no Canadá?

CHMAS – O Canadá é o principal destino de inves-

timentos brasileiros no exterior – o estoque acu-

mulado supera US$ 21 bilhões. As empresas bra-

sileiras atuam especialmente nos setores de mine-

ração (Vale), siderurgia (Gerdau), cimento (Voto-

rantim), bebidas (Ambev) e biocombustíveis (Fibria 

Celulose). No Brasil, os investimentos canadenses 

(Brookfield, RIM – fabricante do Blackberry – e di-

versas empresas mineradoras) são expressivos, 

com estoque de US$ 14 bilhões. 

O Brasil permanece com interesse no aprofun-

damento do relacionamento Mercosul-Canadá e 

tem expectativa, igualmente, de que o Fórum de 

CEOs seja instalado proximamente e possa dar re-

novado impulso à relação bilateral nos planos eco-

nômico e comercial. Foram convidados para inte-

grarem a seção brasileira do Fórum os CEOs de 

Vale, Ambev, Embraer, Gerdau, MMX e Votorantim.

BC – Qual a expectativa para a visita dos pri-

meiros-ministros do Canadá Atlântico pro-

gramada para outubro?

CHMAS – A visita dos governadores Kathy Dun-

derdale, da província de Newfoundland & Labra-

dor; Darrell Dexter, de Nova Scotia; David Alward, 

de New Brunswick; e Robert Ghiz, da província de 

Prince Edward Island, deve ter como foco energia 

e temas comerciais. Já houve interesse dos gover-

nadores em visitar o Centro de Pesquisas da Petro-

bras, no Rio de Janeiro (Cenpes), para conhecer a 

expertise brasileira na área de energia.

BC – Muitos brasileiros buscam oportunida-

des profissionais no Canadá. No sentido in-

verso, quais os principais interesses de em-

preendedores canadenses no Brasil?

CHMAS – Abrem-se, no Brasil, importantes opor-

tunidades de investimento nas áreas de infraestru-

tura e de energia. Lançamos recentemente proje-

tos para a modernização e o aumento da eficiên-

economic and trade interests in Canada?
CHMAS – Canada is the main destination of 
brazilian investments abroad – the total ex-
ceeds us$ 21 billion. brazilian companies 
are mainly active in mining (vale), steelmak-
ing (Gerdau), cement (votorantim), beverages 
(ambev) and biofuels (Fibria Celulose). in bra-
zil, Canadian investments (brookfield, riM – 
manufacturer of the blackberry – and several 
mining companies) are quite expressive, with a 
volume of us$ 14 billion. 

brazil is interested in deepening the Merco-
sur-Canada relationship and in that the Ceo 
Forum will soon be set up to boost the bilateral 
relationship from the economic and trade points 
of view. the Ceos of vale, ambev, embraer, 
Gerdau, MMX and votorantim have been invited 
to comprise the brazilian chapter of the Forum.

BC – What is the expectation concerning the 
visit of the prime-ministers of Atlantic Cana-
da scheduled for October?
CHMAS – the visit of governors Kathy dun-
derdale, of the province of newfoundland and 
labrador, darrell dexter, of nova scotia, david 
alward, of new brunswick, and robert Ghiz, 
of the province of Prince edward island, will 
probably focus on energy and trade issues. in-
terest in visiting Petrobras’ research Center 
(“CenPes”) in rio de janeiro, to understand 
brazilian expertise in the field of energy, has 
already been expressed.

BC – Many Brazilians seek professional oppor-
tunities in Canada. In turn, what are the main 
interests of Canadian entrepreneurs in Brazil?
CHMAS – in brazil, important opportunities 
for investment in the fields of infrastructure 
and energy are arising. we recently launched 
projects for the modernization and efficiency 
improvement of ports, airports, railroads and 
roads. in May 2013, the president of bndes, 
Prof. luciano Coutinho, went to toronto and 
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made a presentation on “new Financial instru-
ments for infrastructure Projects in brazil”, re-
lated to the investments in logistics Program. 
in the 11th round of bidding for oil and Gas 
exploration blocks, which took place in May 
2013, and was coordinated by the national Pe-
troleum agency (“anP”), five Canadian compa-
nies participated in the bidding and four were 
awarded ten of the exploration blocks.

BC –  What are the main medium and long-
term challenges to deepen relations between 
the two countries?
CHMAS – i can mention improvement in the 
mobility flows of people in both countries. the 
institution of the work group on mobility, re-
cently announced by the [editor’s note: (then)] 
minister of Foreign relations antonio de agu-
iar Patriota, and john russell baird, on august 
8th, in rio de janeiro, will be an important 
means for bilateral approximation with respect 
to facilitating travel, and for better practices in 
matters related to migration. the facilitation 
and, ideally, the reciprocal visa waiver could 
considerably contribute to the increase in the 
flow of tourists, business persons, students 
and researchers of both countries and to jus-
tify, at some point in time, the inauguration of 
new commercial airline frequencies between 
brazil and Canada.

BC – How do you assess the activities of 
CCBC, which is celebrating its 40-year exis-
tence, in promoting trade relations between 
the two countries?
CHMAS – CCbC is a key interlocutor of the brazil-
ian government in brazil-Canada relations, since 
it plays a relevant role in publicizing informa-
tion on trade and investment operations and in 
promoting business between the two countries. 
Furthermore, the Chamber is the oldest arbitra-
tion and mediation center in the country, certified 
pursuant to the iso 9001 quality norm.  

cia dos setores de portos, aeroportos, ferrovias e ro-

dovias. Em maio de 2013, o presidente do BNDES, 

professor Luciano Coutinho, esteve em Toronto, on-

de fez a apresentação “Os Novos Instrumentos Fi-

nanceiros para Projetos de Infraestrutura no Brasil”, 

os quais estão relacionados ao Programa de Inves-

timentos em Logística (PIL). Na 11ª Rodada de Lici-

tação de Blocos para Exploração de Petróleo e Gás, 

realizada em maio de 2013 e coordenada pela ANP, 

cinco empresas canadenses participaram do leilão e 

quatro arremataram dez blocos exploratórios.

BC –  Quais os principais desafios a médio e lon-

go prazos para o aprofundamento das relações 

entre os dois países?

CHMAS – Posso citar a melhoria da mobilidade do 

fluxo de pessoas entre os dois países. O lançamen-

to do grupo de trabalho sobre mobilidade, anunciado 

no recente encontro entre os chanceleres Antonio de 

Aguiar Patriota [NR: então ministro de Relações Exte-

riores] e John Russell Baird, no dia 8 de agosto, no 

Rio de Janeiro, será um importante instrumento para 

a aproximação bilateral no aspecto de facilitação de 

viagens e de melhores práticas em temas migrató-

rios. A facilitação e, idealmente, a isenção recíproca 

de vistos, poderiam contribuir consideravelmente pa-

ra o aumento do fluxo de turistas, empresários, estu-

dantes e pesquisadores entre os dois países e justi-

ficar, em algum momento, a inauguração de novas 

frequências de voos comerciais entre Brasil e Canadá.

BC – Como avalia a atuação da CCBC, que es-

tá completando 40 anos, na promoção das rela-

ções comerciais entre os dois países?

CHMAS – A CCBC é interlocutora-chave do gover-

no brasileiro nas relações Brasil-Canadá e desem-

penha papel de relevo na difusão de informações 

sobre operações de comércio e investimento, bem 

como na promoção de negócios entre os dois paí-

ses. Ademais, a Câmara é o mais antigo centro de 

arbitragem e de mediação do País, com cer-

tificação pelas normas de qualidade do 

ISO 9001.  

Cooperação 
educacional tornou-

se um dos eixos 
mais dinâmicos das 

relações bilaterais

Cooperation in the 
field of education 

became one of the 
most dynamic axes of 

bilateral relations
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 10 mil exemplares distribuição nacional

A revista brasil-Canadá não se responsabiliza por ideias e 
conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que 
expressam o pensamento dos autores. Não é permitida a 

reprodução integral ou parcial de textos publicados na revista 
sem a autorização prévia da CCBC. 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) está completando 40 

anos, período em que construiu uma história de conquistas e su-

peração de desafios da qual muito se orgulha. Criada a partir do 

comprometimento e do esforço de um pequeno grupo de executivos li-

gados a empresas canadenses, a entidade cresceu, se profissionalizou e 

passou a contribuir para aproximar os mais diversos setores econômicos 

dos dois países e a estimular as trocas bilaterais.

Neste momento de comemoração, mais do que reconhecer os méritos 

do trabalho desenvolvido até agora, a CCBC volta-se para o futuro, atenta 

às contínuas e aceleradas transformações do mundo globalizado e extrema-

mente dinâmico. Os tempos atuais exigem novas soluções e inovações na 

maneira de pensar e de fazer negócios. Diante desse cenário, a estrutura e 

a atuação da CCBC são continuamente aprimoradas para fazer frente às de-

mandas que se apresentam.

Esta edição especial da revista Brasil-Canadá é parte das celebrações 

de aniversário da entidade e também uma oportunidade de reafirmar o 

compromisso da CCBC em seguir adiante, construindo uma história de re-

alizações em benefício do desenvolvimento das relações entre os agentes 

econômicos de ambos os países da América. Separados pela distância, 

Brasil e Canadá se unem em torno de variados objetivos e interesses co-

muns, grande parte deles ainda não aproveitada, e, por isso, propensos a 

um futuro de valiosas parcerias e de estreitamento das relações, com re-

sultados positivos não apenas no plano econômico, mas também na bem-

-vinda aproximação de seus povos.

Como se pode acompanhar nas reportagens desta edição, as primeiras 

quatro décadas foram fundamentais para alicerçar a atuação da CCBC, 

mas, sem dúvida, essa história está apenas começando a se desenvolver, 

dia após dia. Com os olhos voltados para o futuro, a CCBC renova a sua 

missão de seguir pavimentando o caminho e protagonizando o relaciona-

mento comercial entre Brasil e Canadá.

Comemore e siga em frente conosco!

Comitê editorial

a

rEviStA
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