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CAM/CCBC: balanço das conquistas e planos para 2014
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CLARISSE SOUSA

A lot to commemorate
Após registrar grandes conquistas em 2013, o CAM/CCBC se prepara para 

celebrar os seus 35 anos com ainda mais realizações. A entidade deve ampliar 
esforços de internacionalização e espera firmar e consolidar novas parcerias

After many achievements in 2013, CAM/CCBC is preparing to celebrate its 35 years with 
even more accomplishments. The entity plans to intensify its internationalization efforts, 

while expecting to celebrate and consolidate new partnerships 

Muito a 
comemorar

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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C  AM/CCBC is increasingly calling attention, 
inside and outside of Brazil, as a reference 

in arbitration, while at the same time reinforc-
ing its activities in the field of mediation. The ob-
tained prestige results from a lot of hard work. In 
2013 alone, 90 arbitration proceedings were initi-
ated (a 40% increase over 2012), involving dispute 
amounts in excess of R$ 2 billion.

Last year was productive for the entity, beginning 
with the updating of the arbitration rules. Another 
valuable initiative was the expansion of the board of 
arbitrators, which congregates renowned profes-
sionals of more than 12 nationalities, enabling the 
entity to handle arbitration proceedings related to any 
region of the world. This all takes place at the highest 
of standards, acknowledged by the renewal of the ISO 
9001 quality management system’s certificate.

COntInUOUS ExpAnSIOn
At the international level, the partnership network 

was reinforced with agreements signed with similar 
institutions in Lima, Madrid, Vienna and Paris. One 
of the main achievements of the year, however, was 
to have had CAM/CCBC’s rules selected as the refer-

o   CAM/CCBC vem se destacando, cada vez 

mais, dentro e fora do Brasil como referên-

cia em arbitragem, ao mesmo tempo em 

que passa a fortalecer também as atividades no 

campo da mediação. O prestígio  alcançado resulta 

de um intenso trabalho. Somente em 2013, foram 

iniciados 90 procedimentos arbitrais (alta de 40% 

em relação a 2012), cujos valores em disputa so-

mam mais de R$ 2 bilhões.

O último ano foi especialmente produtivo para 

a entidade, a começar pela atualização das regras 

de arbitragem. Outra valiosa iniciativa foi a amplia-

ção do quadro de árbitros, que reúne renomados 

profissionais de mais de 12 

nacionalidades e credencia 

a entidade a administrar pro-

cedimentos arbitrais de qual-

quer região do mundo. E tudo 

isso dentro dos mais elevados 

padrões, reconhecidos pela renovação do certifica-

do ISO 9001 do sistema de gestão da qualidade.

ExpAnSãO COntínUA
No âmbito internacional, a rede de parceiras foi 

fortalecida com os acordos assinados com institui-

ções congêneres de Lima, Madri, Viena e Paris. Uma 

das maiores conquistas do ano, porém, foi a inédita 

escolha das regras do CAM/CCBC para embasar os 

Balanço e 
novos planos 

CAm/CCbC celebra 
realizações e está 

pronto para os 
desafios de 2014

CAm/CCbC celebrates its 
achievements and is ready for 
challenges in 2014 

drawing the 
balance and 
new plans

O CAM/CCBC voltará a 
brilhar no maior evento 

de arbitragem do 
mundo: o ICCA

CAM/CCBC will again 
stand-out at the world’s 

largest arbitration 
event: ICCA
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trabalhos da Willem C. Vis Moot de 2016/17, a mais 

importante competição de arbitragem do mundo, 

que reúne 300 universidades de 63 países. Além 

disso, a entidade foi eleita pela revista americana 

Acquisition International como a instituição arbitral 

mais importante de 2013.

O apoio à formação de novos profissionais, a 

propósito, tem sido um dos pilares de atuação do 

Centro. No ano passado, a entidade criou o Ciclo 

Nacional de Arbitragem, com o apoio dos professo-

res Wagner Menezes, da Universidade de São Paulo 

(USP), e Claudio Finkelstein, da Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O projeto 

itinerante, que já passou por diversas cidades brasi-

leiras, visa divulgar a arbitragem e as técnicas a ela 

relacionadas. Em fevereiro, o Ciclo chega a Salva-

dor e depois segue para outras localidades.

Para contribuir com o aperfeiçoamento de espe-

cialistas brasileiros, o CAM/CCBC firmou convênios 

com o Instituto Max-Planck, da Alemanha, para a 

oferta de bolsas de pesquisa nos níveis de douto-

rado e pós-doutorado, bem como com a University 

of Miami e a Washington College of Law, disponi-

bilizando bolsas de estudo em programas especia-

lizados em arbitragem. Além isso, negocia novos 

ence for the works to be developed under the Willem C. Vis 
Moot program, in the period 2016/17. Said program is the 
world’s most important arbitration competition, comprising 
300 universities in 63 countries. In addition, the entity was 
elected by the U.S. magazine Acquisition International as 
the most important arbitration institution in 2013. 

In this context, support for the training of new profes-
sionals has been one of the Arbitration Center’s pillars 
of activities. Last year, the entity created the National 
Arbitration Cycle, with support by professors Wagner 
Menezes, of the University of São Paulo (USP), and Clau-
dio Finkelstein, of the Pontifical Catholic University of 
São Paulo (“PUC–SP”). This itinerant project, which has 
already been presented in several Brazilian cities, seeks 
to publicize arbitration and its associated methods. In 
February, the Cycle will be in Salvador, from where it will 
continue on to other localities. 

In order to contribute to the development of Brazilian 
specialists, CAM/CCBC signed cooperation agreements 
with the Max Planck Insitute, of Germany, to offer schol-
arships in research at the doctoral and post-doctoral 
levels, as well as with the University of Miami and the 
Washington College of Law, to offer scholarships in spe-
cific programs on arbitration. Furthermore, new agree-
ments are being negotiated, a trend best illustrated by a 

Arbitragens iniciadas por 
ano no CAM/CCBC 

1989
1994

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

Arbitrations initiated by 
CAm/CCbC per year
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acordos. Os esforços para que seja celebrada, em 

breve, uma parceria com a Société de Législation 

Comparée, da França, ilustram a tendência. 

Com relação à infraestrutura, o CAM/CCBC am-

pliou as instalações e passou a contar com novo 

auditório de 45 m2 e sala de audiências de 85 m2, 

equipados com a mais moderna tecnologia.

RItMO ACELERAdO
Em 2014, quando completa 35 anos, o CAM/

CCBC deve manter o ritmo acelerado. Uma das 

novidades destacadas pelo presidente Frederico 

Straube é o lançamento da obra coletiva “Arbitra-

gem Comercial Internacional: Princípios, Institui-

ções e Procedimentos”, coordenada pelo Núcleo 

de Estudos Professor Guido Soares. 

No início de abril, o CAM/CCBC volta a brilhar no 

maior evento de arbitragem do mundo: o congresso 

do International Council for Commercial Arbitration 

(ICCA), a ser realizado, desta vez, em Miami, nos 

EUA. Patrocinador platinum, o Centro terá um es-

tande e participará de diversas atividades que lhe 

trarão ainda mais visibilidade mundo afora. Muitas 

novas conquistas estão a caminho! 

soon-to-celebrate agreement with Société de Lé-
gislation Comparée, of France. As concerning the 
offered infrastructure, CAM/CCBC expanded its 
installations, which included a new 45 m2 audito-
rium and an 85 m2 conference room, equipped with 
state-of-the-art technology.

FASt pACE
In 2014, when CAM/CCBC will turn 35, it is expect-

ed to keep-up its fast pace. One of the novelties, high-
lighted by president Frederico Straube, is the launch 
of a joint-effort publication whose title translates as 
“International Commercial Arbitration: Principles, 
Institutions and Procedures”, coordinated by the Pro-
fessor Guido Soares Study Center.  

In the beginning of April, CAM/CCBC will again 
stand-out at the world’s largest arbitration event: 
the congress of the International Council for Com-
mercial Arbitration (ICCA), in this edition to be held 
in Miami, in the USA. The Arbitration Center will be a 
Platinum Sponsor, it will have a stand and it will par-
ticipate in several activities that will provide it even 
more visibility around the world. Many new achieve-
ments are forthcoming!  

Membros do Núcleo de 
Estudos Professor Guido 
Soares 
Members of the 
Professor Guido Soares 
Study Center  
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o acordo estabelecido entre o CAM/CCBC 

e o instituto alemão Max-Planck para 

estimular o desenvolvimento de profis-

sionais brasileiros já deu os primeiros frutos. Em 

dezembro, retornaram ao País dois contempla-

dos com as bolsas oferecidas pelo Centro para 

estudo e pesquisa em direito comparado e direito 

internacional privado. 

O programa de cooperação científica firmado 

entre as entidades é destinado a doutorandos, 

pós-doutorandos e jovens professores, com o ob-

jetivo de estimular o intercâmbio acadêmico e a 

cooperação entre as instituições. A cada ano são 

oferecidas até quatro bolsas.

O advogado Julio Cesar Lazzarini Lemos, espe-

cializado em arbitragem, foi um dos participantes. 

Ele permaneceu na Alemanha durante dois meses 

dedicando-se a sua pesquisa relacionada à Con-

venção de Viena das Nações Unidas sobre Contra-

tos de Compra e Venda Internacional de Mercado-

rias (CISG). “Tive a oportunidade de utilizar a vasta 

biblioteca do Max-Planck”, pontua. O trabalho foi 

apresentado aos membros do Instituto, pesquisa-

dores visitantes e da Universidade de Hamburgo. 

“Foi uma experiência estimulante: todos fizeram 

perguntas, discutiram o meu trabalho e contribu-

íram com sugestões. Serei sempre grato à CCBC 

por essa oportunidade”, diz.

Experiência semelhante teve também o advogado 

Gustavo Henrique Justino de Oliveira, que desenvol-

ve um estudo comparativo sobre arbitragem inter-

nacional envolvendo Estados e entidades estatais.

t he agreement celebrated between CAM/CCBC and the Ger-
man Max-Planck Institute to foster the development of Brazilian 

professionals has produced initial results. In December, the two first 
beneficiaries of scholarships provided by the Arbitration Center for 
study and research in comparative law and private international law 
retuned to Brazil. 

The scientific cooperation program celebrated between the two 
institutions is intended for doctoral and post-doctoral students and 
young professors, with the objective of enhancing academic ex-
change and cooperation between them. Each year, up to four schol-
arships are offered.

Attorney Julio Cesar Lazzarini Lemos, an expert on arbitration, 
was one of the participants. He stayed in Germany for two months, 
working on research related to Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG) under the United Nations’ Vienna Convention. “I had the 
opportunity to use the huge library of the Max-Planck Institute”, com-
ments Lemos. His work was presented to members of the Institute, 
visiting researchers and other researchers of the University of Ham-
burg. “It was an encouraging experience: everybody asked questions, 
discussed my work and made suggestions. I will always be grateful to 
CCBC for this opportunity”, he says.
Attorney Gustavo Henrique Justino de Oliveira is going through a 
similar experience, in which he is developing a comparative study 
about international arbitration involving States and state entities.

bolsas incentivam o 
desenvolvimento de 
pesquisadores brasileiros

Scholarships foster the 
development of brazilian 
researchers

Heritage of 
knowledge

bagagem de 
conhecimento 
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entusiasmo renovado

A s conquistas do CAM/CCBC foram cele-

bradas em um jantar no restaurante Fi-

gueira Rubaiyat, realizado em dezembro 

na capital paulista. Na ocasião, o presidente Frede-

rico Straube aproveitou para destacar os avanços e 

apontar as perspectivas para 2014.

O evento, que reuniu cem convidados, foi presti-

giado por especialistas, como Gilberto Giusti, Ma-

ristela Basso, Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Mar-

cos Paulo de Almeida Salles, Fabio Nusdeo, Carlos 

Alberto Carmona, Selma Maria Ferreira Lemes, José 

Carlos de Magalhães e Arnold Wald, entre outros. 

Foi um importante momento de confraternização e 

de renovação do entusiasmo para o novo ano.

C Am/CCbC’s achievements were celebrated at 
a dinner held in São Paulo at the Figueira ru-

baiyat restaurant in december. on the occasion, 
president Frederico Straube highlighted the pro-
gress made and the outlook for 2014.

the event, attended by 100 invitees, was bright-
-ened by the attendance of experts such as gil-
berto giusti, maristela basso, Antonio Luiz Sam-
paio Carvalho, marcos Paulo de Almeida Salles, 
Fabio nusdeo, Carlos Alberto Carmona, Selma 
maria Ferreira Lemes, José Carlos de magalhães 
and Arnold Wald, among others. it was an impor-
tant occasion for celebrating and renewing one’s 
enthusiasm for the new year.

Jantar de confraternização reúne experts em arbitragem e mediação
Fraternization dinner gathers experts on arbitration and mediation

renewed enthusiasm
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1. Presidente Frederico Straube 
e esposa recebem homenagem 
pelos 44 anos de união
1. President Frederico Straube 
and wife receive tribute for the 
44 years of marriage 

2. Carlos Nehring, Antonio Luiz 
Sampaio Carvalho, Alice Maria 
Straube, Fábio Nusdeo,
Frederico Straube, Carlos 
Henrique Fróes e Adriana 
Pucci; 3. Thiago Rodovalho, 
Gilberto Giusti, Esther Nunes 
e André Abbud; 4. Agenor 
Lisot, Christiana Cardoso, Marc 
Burbridge, Ricardo Issa, Adolfo 
Braga e Francisco Cahali  1

2

3 4
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o  CAM/CCBC está apostando no desenvolvi-

mento da mediação como alternativa eficaz 

de solução de conflitos. Prova disso é a in-

tensificação, ao longo do último ano, dos trabalhos 

desenvolvidos pela sua comissão dedicada ao tema. 

Uma das diversas iniciativas foi a série de visitas a es-

critórios de advocacia interessados no assunto. 

“Nesses encontros debatemos com os operado-

res do direito os aspectos práticos e as eventuais 

dificuldades na aplicação dessa modalidade”, sa-

lienta o professor Adolfo Braga Neto, coordenador 

da Comissão. 

IntERESSE CRESCEntE
Entre as iniciativas realizadas também merecem 

destaque as duas concorridas edições do curso  

“Advogando na Mediação”, com abordagens teó-

rica e prática feitas por grandes experts do tema, 

e o curso de capacitação Mediação Transformativa 

no Brasil, conduzido pelo 

professor Joseph Folger, 

da Universidade de Tem-

ple (EUA).

“O futuro da mediação 

no âmbito do CAM/CCBC 

é bastante promissor, não 

somente em razão do in-

teresse despertado pelos 

profissionais da área e pelo 

público em geral, mas, so-

bretudo, pelo padrão da 

entidade, que é pioneira e 

oferece atendimento ple-

no dos interesses dos usu-

ários”, considera Braga 

Neto. Novas ações vêm aí!

C AM/CCBC is betting on the development 
of mediation as an effective alternative for 

conflict solution. This is made evident by the in-
tensification, during last year, of the work devel-
oped by the committee handling the issue. One 
of several initiatives undertaken was a series of 
visits to law firms interested in the subject matter. 
“At these meetings we discuss the practical as-
pects and possible difficulties in the application 
of this modality with these operators of the law”, 
states professor Adolfo Braga Neto, the commit-
tee’s coordinator. 

GROwInG IntERESt
Among the undertaken initiatives one should 

also mention the two editions of the highly sought-
after courses “Practicing Law in Mediation”, en-
tailing theoretical and practical approaches by 
major experts on the subject matter, as well as 
the training course “Transformative Mediation in 
Brazil”, given by Professor Joseph Folger, of Tem-
ple University (USA).

“The outlook for mediation at CAM/CCBC 
is quite promising, not only due to the interest 
awakened by professionals in this field and the 
public in general, but, more importantly, due to 
the entity’s status, it being the  pioneer that offers 
full satisfaction of users’ interests, states Braga 
Neto. New initiatives are to be expected!

Comissão de mediação trabalha para 
disseminar conceito no brasil 

mediation Committee is working to 
publicize the concept in brazil 

grande potencial 

great 
potential

Adolfo Braga Neto
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produtos do setor de transportes são destaque na 
diversificada pauta de exportações do Canadá para o Brasil

products of the transportation industry stand-out 
in the diversified export roster of Canada to Brazil

putting business 
into motion

Eles movimentam  
os negócios

mix de produtos canadenses compra-

dos pelo Brasil é bastante diversificado. 

No acumulado de janeiro a novembro de 

2013, apenas um item possuía participação maior 

que 10% no total comprado (o cloreto de potássio, 

com uma fatia de quase 35%), enquanto 89 dos 

100 principais produtos da lista representam me-

nos de 1% no ranking. Chama a atenção, porém, a 

quantidade de itens relacionados ao setor de trans-

portes. Entre as 20 primeiras colocações da lista, 

sete pertencem ao segmento, cujas transações 

somaram US$ 295,6 milhões no período, de acor-

do com dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Os produtos de destaque originários do Canadá 

são automóveis, veículos de carga, aviões, helicóp-

teros, barcos e suas partes. Automóveis com motor 

a explosão para até seis passageiros lideram a lista 

e ocupam a quarta posição no ranking geral, res-

pondendo por 2,99% das importações brasileiras. 

Por trás dos números, porém, há um detalhe: os 

o T he mix of Canadian products purchased by 
Brazil is quite diversified. In the aggregate, 

from January to November of 2013, only one 
item had a share of more than 10% of the total 
purchased (potassium chloride, with almost 
35%), whereas 89 of the 100 main products on the 
list represent less than 1% in the ranking. What 
calls one’s attention, however, is the number of 
items related to the transportation industry. Of 
the top 20 items on the list, seven belong to said 
industry, with transactions amounting to US$ 
295.6 million in the period, according to data 
of the Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade (“MDIC”).

The top runner products from Canada are 
automobiles, cargo vehicles, aircraft, helicopters, 
boats and their components. Automobiles with 
combustion engines, for up to six passengers, 
top the list and are in fourth place in the overall 
ranking, accounting for 2.99% of Brazilian 
imports. The figures, however, conceal one detail: 
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the vehicles are not made by genuine Canadian 
companies, but rather by U.S. and Japanese 
automobile manufacturers that have set-up 
assembly plants in the country, mainly in Ontario, 
the second largest automobile production center 
in North America. 

Since 2008, Canada has had the Automotive 
Innovation Fund, created by the government to 
foster this activity and generate jobs. In 2013, the 
Fund provided the auto industry US$ 254 million 
in incentives. Ford and Toyota are among the 
beneficiaries that used the money. Ford produces 
the Edge and Camaro models, imported by Brazil.  

Different moDalities
Another sector within the transportation 

industry worth mentioning in connection with 
Brazilian purchases from Canada is that of 
aircraft and their components. This comes as 
no surprise, since Brazil has the second largest 
corporate jet fleet, only behind the United States, 

carros não são de empresas genuinamente cana-

denses e sim de montadoras norte-americanas e 

japonesas que instalaram plantas no país, princi-

palmente em Ontário, o segundo maior polo auto-

mobilístico da América do Norte. 

O Canadá possui, desde 2008, o Automotive 

Innovation Fund, criado pelo governo para esti-

mular a atividade e a geração de empregos. Em 

2013, o fundo disponibilizou US$ 254 milhões 

em incentivos às montadoras. Ford e Toyota são 

algumas das que já se utilizaram desses recur-

sos. São da Ford os veículos Edge e Camaro, 

importados pelo Brasil.   

Diferentes moDaliDaDes

Outro ramo dentro da área de transportes 

que merece destaque nas compras brasileiras 

do Canadá é o de aviões e suas partes. Não é 

para menos, o Brasil é o segundo maior país em 

frota de jatos executivos, perdendo apenas para 

os Estados Unidos, e é o terceiro que mais pro-

O Brasil é o segundo maior país em frota 
de jatos executivos

Brazil has the second largest 
corporate jet fleet

Os produtos de 
destaque originários do 

Canadá são automóveis, 
veículos de carga, 

aviões, helicópteros, 
barcos e suas partes

The top runner products 
from Canada are 

automobiles, cargo 
vehicles, aircraft, 

helicopters, boats and 
their components
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duz aeronaves desse tipo. Entre as três maiores 

fabricantes desses modelos no mundo estão a 

brasileira Embraer e a canadense Bombardier.

A famosa empresa canadense de aviões ins-

talou, em 2012, uma fábrica de trens na cidade 

de Hortolândia, no interior de São Paulo, para 

fornecer veículos monotrilho para o metrô pau-

listano. É a primeira planta de trens da Bombar-

dier fora da América do Norte. 

O interesse canadense no setor brasileiro de 

transportes, porém, não se restringe a auto-

móveis, aviões e trens, nem se limita a trocas 

comerciais. No segundo semestre de 2013, a 

Dorel anunciou a compra de 70% da Caloi, uma 

das companhias mais tradicionais do ramo de 

bicicletas da América Latina e líder nacional. 

Com o negócio, o Brasil se tornará um polo de 

produção da Dorel, com produtos destinados ao 

mercado local e externo.

No sentido inverso das trocas bilaterais, o Brasil 

também remete produtos relacionados ao setor de 

transportes para o Canadá. Eles, no entanto, só co-

meçam a aparecer na vigésima colocação da pau-

ta. São partes de turbinas e rodas hidráulicas, que 

representaram 0,58% das vendas verde-amarelas 

para o país da América do Norte entre janeiro e no-

vembro de 2013, segundo dados do MDIC. Além 

de peças para aeronaves, há ainda o embarque de 

pneus e partes de automóveis e motocicletas. To-

dos esses, porém, com uma pequena participação, 

de menos de 0,5% cada. (EC) 

and the country is the third largest manufacturer 
of this type of aircraft. Among the world’s largest 
manufacturers of this type of aircraft are Brazilian 
Embraer and Canadian Bombardier.

The renowned Canadian aircraft manufacturer 
in 2012 set-up a train manufacturing facility in the 
city of Hortolândia, in the interior of the State of 
São Paulo, to supply monorail vehicles for the São 
Paulo subway system. It is the first Bombardier 
train plant outside of North America. 

The Canadian interest in the Brazilian 
transportation industry, however, is not limited 
to automobiles, aircraft and trains, or to trade 
exchanges. In the second semester of 2013, Dorel 
announced the purchase of 70% of Caloi, one of the 
most traditional companies in the bicycle industry 
in Latin America and a national leader. With this 
deal, Brazil will become a Dorel production site, with 
products destined for the local and foreign markets.

In the other direction of trade exchanges, Brazil 
too ships transportation industry products to 
Canada, which, however, are starting to show up 
in the 20th place in the export roster. They consist of 
turbines and hydraulic wheels and represent 0.58% 
of Brazilian sales to the North American country, 
in the period from January to November of 2013, 
according to MDIC data. In addition to components 
for aircraft, there are also shipments of tires and 
components for automobiles and motorcycles. 
Taken together, these all have a small share, of 
less than 0.5% each. (EC) 

Fábrica de trens no 
interior de São Paulo 
fornece fornece veículos 
da Bombardier para o 
sistema monotrilho do 
metrô paulistano

Manufacturing facility in 
the interior of the State 
of São Paulo supplies 
Bombardier monorail 
vehicles for the São 
Paulo subway system
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 o  tradicional panetone que fez parte de 

muitas mesas brasileiras no último final 

de ano pode ter recebido a contribuição 

canadense na sua composição. É que o trigo do 

país é reconhecido pela alta qualidade, que se 

encaixa perfeitamente nos requisitos exigidos 

para os produtos de panificação. Em 2013, par-

ticularmente, uma combinação de fatores abriu 

excelentes oportunidades para que produtores 

canadenses e importadores brasileiros fizessem 

negócio em índices acima da média. A grande 

questão é se a situação permanece em 2014.

De janeiro a novembro de 2013, o Brasil com-

prou 253,01 mil toneladas do grão canadense 

(equivalentes a US$ 76,12 milhões), contra 

apenas 987 toneladas (ou US$ 346,03 mil) 

em igual período de 2012, segundo os dados 

apurados pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. A principal respon-

sável pela expansão das transações bilaterais 

no setor, entretanto, não foi a safra recorde de 

37,5 milhões de toneladas do produto do Ca-

nadá (alta de 38% sobre a colheita anterior), 

e, sim, a suposta falta de safra da Argentina, o 

principal fornecedor do Brasil.

Problems faced in Mercosur allowed for the growth 
of brazilian imports of canadian wheat in 2013

bread roll with 
a canadian 
flavor
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EstEla CangErana

Problemas no Mercosul propiciaram 
crescimento das importações 

brasileiras de trigo canadense em 2013

Pãozinho
com sabor 
canadense
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The traditional Panetone bakery item, which was 
on many Brazilian tables this last year-end, may 

have gotten a Canadian contribution to its composi-
tion. This is so because the country’s wheat is ac-
knowledged for its high quality and, hence, perfectly 
matches the requirements for bakery products. Spe-
cifically in 2013, a combination of factors provided 
excellent opportunities to Canadian producers and 
Brazilian importers to do business at above-average 
levels. The open question is whether this scenario 
will remain the same in 2014.

From January to November 2013, Brazil bought 
253,01 tons of Canadian grain (equivalent to US$ 
76.12 million), compared to only 987 tons (or US$ 
346.03 thousand) in the same period of 2012, accord-
ing to data collected by the Ministry of Development, 
Industry and Foreign Trade. The main reason for the 
growth in the industry’s bilateral trade, however, was 
not the product’s record harvest in Canada – 37.5 
million tons, an increase of 38% over the previous 
harvest), but rather, the alleged shortfall in the har-
vest of Argentina, Brazil’s main supplier. 
Supply and demand
The domestic market has a demand of practically 
11 million tons of wheat per year, with almost 70% 
of this volume destined to the bakery industry. Given 
that Brazil must import almost half the consumption, 
it has become one of the largest world buyers of the 

Trigo canadense é reconhecido pela 
alta qualidade

Canadian wheat is acknowledged for its 
high quality

Oferta e demanda

O mercado nacional tem demanda de pratica-

mente 11 milhões de toneladas de trigo por ano, 

com quase 70% desse total destinado à panifica-

ção. E, por ser obrigado a importar cerca de meta-

de do que consome, acabou se tornando um dos 

maiores compradores mundiais do grão. A Argen-

tina, que tem um excedente de produção, histori-

camente é o principal fornecedor do Brasil, bene-

ficiada pela proximidade geográfica e a isenção de 

taxas de importação, devido às regras do Mercosul. 

Tanto que até as máquinas usadas para processar 

o produto no Brasil são calibradas de acordo com 

as especificações do trigo argentino, de acordo com 

Gabriel Ferreira, analista de trigo e farinha da con-

sultoria AFNews, que acompanha esse mercado.

“O problema é que, nos últimos anos, as infor-

mações que temos da Argentina não são confiá-

veis. O mercado questiona bastante os dados de 

lá, de estoques baixos demais. Houve ainda uma 

mudança de ministério que deixou uma incógnita 

em relação ao que deve ser feito com a cota de 

exportação argentina”, afirma Ferreira. Em 2013, o 

país vizinho divulgou estatísticas de produção muito 

pequenas, impossibilitando a venda do grão em vo-

lume suficiente para atender a demanda brasileira. 

Como Paraguai e Uruguai não têm condições de 
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suprir as necessidades do Brasil, a saída foi buscar 

produtores de fora do Mercosul.

Com a redução temporária da Tarifa Externa Co-

mum (TEC) a zero até dezembro passado, Estados 

Unidos e Canadá voltaram a exportar em quanti-

dade trigo para o Brasil. A medida foi fundamental 

para garantir o abastecimento e impedir o aumen-

to da inflação devido à elevação do preço do pão. 

Mas, o que acontecerá daqui para a frente? “A 

previsão é de uma necessidade de importação de 

6,7 milhões de toneladas de trigo entre agosto 

de 2013 e junho de 2014. Para alcançar esse 

número ainda faltavam, em novembro, a compra 

de cerca de 1,5 milhão, que deveria vir de fora do 

Mercosul”, diz Ferreira.

IncógnIta

O analista vê boas oportunidades para o trigo 

canadense no futuro próximo, mas há entraves, 

como o fim da redução da TEC e a falta de ade-

quação das máquinas no Brasil para processar o 

trigo canadense (mais duro e de características 

diferentes das do argentino).

Tanto o especialista da AFNews quanto a Asso-

ciação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), 

que reúne as empresas de moagem, revelam 

preocupação. A produção nacional não tem con-

grain. Argentina, which has a production surplus, 
historically has been Brazil’s main supplier, privileged 
due to its geographic proximity and exemption from 
import duties because of the Mercosur rules. Even 
the equipment used to process the product in Bra-

zil is tuned according to the specifications of Ar-
gentinian wheat, according to Gabriel Ferreira, 
wheat and flour consultant at the consultancy 
AFNews, who follows this market.
“The problem is that in recent years, informa-

tion available to us on Argentina has not been 
reliable. The market is quite suspicious about the 

data coming from there, showing excessively low 
inventory. In addition, a change took place in the 
ministry, which is why one questions what figure 
corresponds to the Argentinean export quota”, states 
Ferreira. In 2013, the neighbor country published sta-
tistics showing very low production volumes, making 
it impossible to sell the quantities needed to meet 
Brazilian demand. Since Paraguay and Uruguay 
cannot meet the Brazilian needs, the solution was 
to look for producers outside of Mercosur.
With the temporary Common External Tariff (CET) 
set at zero until last December, the United States and 
Canada again began to export quantities of wheat 
to Brazil. This was essential to guarantee the sup-
ply and prevent the increase of inflation resulting 
from the increase in the price of bread. But, what 
will happen from now on? “The outlook is the need 
to import 6.7 million tons of wheat from August 2013 
to June 2014. In November, there was still a shortfall 
of 1.5 million in purchases, expected to come from 
outside of Mercosur”, states Ferreira.

the unknOwn
The analyst sees good opportunities for Canadian 

wheat in the near future, but there are obstacles, 
such as the CET reduction and the lack of adequate 
equipment in Brazil to process Canadian wheat 
(harder than the Argentinean type and with differ-
ent characteristics).
The AFNews specialist and the Brazilian Wheat 
Industry Association (ABITRIGO), which congre-

Sílvio Farnese, 
coordenador-geral das 
cadeias de produtos de 
exportação do Mapa 

Sílvio Farnese, 
coordinator-general of 
MAPA’s export products’ 
supply chains 
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Business and health

O Canadá também teve em 2013 a melhor colheita de canola da história, atingindo 18 milhões de toneladas, um 
crescimento de 29,5% em relação a 2012, de acordo com as informações do Statistics Canada. O país é o maior produtor 
e exportador mundial do grão. A canola está em terceiro lugar entre as oleaginosas mais cultivadas no mundo. É originada 
do melhoramento da colza, feito pelo Canadá. No país foi desenvolvida uma variante menos ácida e mais saudável da planta 
para a produção de azeite. Seu nome, inclusive, é derivado de Canadian oil low acid, em português “óleo canadense de 
baixa acidez”. O óleo surgiu na década de 1970 e é reconhecido como um dos mais saudáveis para o coração. O controle 
canadense da canola conta com mais de cem órgãos verificadores da qualidade da plantação, colheita e produção. No Brasil 
o cultivo de canola ainda é pequeno e recente. Aqui o produto é conhecido também como soja de inverno. Mesmo assim, 
no mercado brasileiro estão disponíveis para venda várias marcas de óleo de canola, algumas canadenses, como a Enjoy, 
importada pela companhia Trade Americas.

In 2013 Canada also enjoyed the best-ever canola harvest, totaling 18 million tons, a 29.5% increase over 2012, according 

to data of Statistics Canada. The country is the world’s largest producer and exporter of the crop. Canola ranks third among 

the most cultivated oil plants in the world. It is the result of improvements made by Canada to the colza plant. The country 

developed a less acid and healthier species of the plant, for the production of oil. Actually, its name stands for Canadian oil low 

acid and came about in the 1970’s, being perceived as one of the healthiest plants for the heart. Canada has in excess of one 

hundred control entities of the plant’s quality, in terms of plantation, harvest and production. In Brazil, the cultivation of canola 

is recent and takes place on a small scale. Here the plant is also known as “winter soya”. Even so, in the Brazilian market, a 

variety of canola oil brands is available, some of which are Canadian, such as Enjoy, imported by the company Trade Americas.

dições de suprir a demanda, apesar do esforço 

do setor e do próprio governo para estimular o 

cultivo e a colheita de um trigo de qualidade 

no país, adequado para a panificação. Para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (Mapa), porém, a situação está sob 

controle e não será necessário recorrer mais a 

fornecedores de fora do Mercosul.

“Há um trabalho de melhora da qualidade do 

trigo brasileiro. Temos, de fato, dificuldades tribu-

tárias e de infraestrutura logística para distribuir a 

produção nacional, mas acreditamos na norma-

lização da situação na Argentina, para que volte 

a exportar em quantidade suficiente”, explica o 

coordenador-geral das cadeias de produtos de 

exportação do Mapa, Sílvio Farnese.

Por enquanto, o que de fato ocorrerá em 

2014 com o grão que é a base do pãozinho, 

produto essencial na mesa do brasileiro, é 

uma incógnita. 

gates the mills, are concerned. The national indus-
try cannot meet the demand, notwithstanding its 
efforts and those of the government itself to foster 
the crop’s cultivation and the harvesting of qual-
ity wheat in the country, as needed by the bakery 
industry. According to the Ministry of Agriculture, 
Cattle Breeding and Supply (“MAPA”), however, 
the situation is under control and there is no need 
to resort to suppliers from outside of Mercosur. 
“Work is being performed to improve the quality 
of Brazilian wheat. In fact, we face tax-related and 
logistics infrastructure problems in distributing 
the domestic product, but we trust the situation 
in Argentina will return to normal, allowing that 
country to export sufficient quantities”, explains 
the coordinator-general of MAPA’s export products’ 
supply chains, Sílvio Farnese.
For now, what will actually happen in 2014 to the 
crop that is the basis for the bread roll, an essential 
product on Brazilians’ table, is uncertain.  
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Costa canadense reserva belos cenários, 
passeios históricos e muitas aventuras aos 
turistas que fazem cruzeiros pela região

Lívia NuNes

m show de belezas naturais recepcio-

na os viajantes a bordo dos cruzeiros 

marítimos que percorrem a costa do 

Canadá. A temporada de navios começa com a 

chegada da primavera-verão no hemisfério nor-

te, principalmente a partir de maio, e há roteiros 

variados para conhecer regiões históricas, rela-

xar ou vivenciar grandes aventuras.

As baixas temperaturas dão lugar a um clima 

quente e úmido, com média de 25˚C, cenário ide-

al para aproveitar o conforto das embarcações e 

curtir experiências inesquecíveis, como ver de per-

tinho imponentes icebergs e animais característi-

cos da região, além da programação de atividades 

e passeios diversos em terra.

Prazer no mar e em terra

A estada na charmosa costa leste é comu-

mente acompanhada por uma autêntica lagosta 

das águas do Atlântico. Os programas em terra 

propostos pelas companhias, como a Celebrity 

Cruisis, costumam incluir também visitas a mu-

seus e galerias, passeios de barco de pesca, de 

bicicleta e pelos faróis que proporcionam belís-

sima vista da costa.

Embarcações menores, oferecidas ao longo 

da costa, dispõem de roteiros mais curtos, pro-

gramados para um único dia. A grande atração 

dos passeios é a passagem pelas Mil Ilhas do 

rio São Lourenço, onde é possível explorar escu-

nas e barcos tombados pelas águas, admirar as 

mansões na rota dos milionários e a fauna, que 

U

Navegar é
preciso

TUrismo
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Parque Nacional 
Fundy, na província 
de New Brunswick; 
mar e floresta no 
Canadá Atlântico; 
e as Cataratas de 
Montmorency, 
no Québec

inclui a garça-azul e a águia-pescadora.

Os navios de grande porte da Royal Caribbean 

também passam pela região, neste caso durante o 

outono, entre agosto e outubro. Partindo do porto 

de Québec, o Legend of the Seas comporta mais 

de 2 mil passageiros. Sydney, Halifax, St. John’s, 

Saint Pierre e Miquelon e Saguenay estão no rotei-

ro da temporada de 2014. A beleza da floresta e a 

força do mar enchem os olhos dos visitantes. 

Na Ilha do Príncipe Eduardo, é possível reviver 

o passado através das casas bem preservadas e 

personagens que preenchem o centro histórico re-

tratando os costumes de meados do século 19. 

Na passagem por Québec, o destaque são as 

cataratas de Montmorency, com quedas-d’água 

de 83 m. Excursões são organizadas a bordo para 

subir ao Monte de Sant’Anna e admirar o São Lou-

renço, a Ilha de Orléans e a beleza das montanhas 

do entorno, enquanto se degusta um chocolate 

quente e bolinhos frescos. O rio Saguenay, por sua 

vez, tem um dos mais espetaculares cenários da 

costa e dele podem ser avistadas espécies de ba-

leias como beluga, sardinheira, anã e corcunda. 

Conhecida como “Cidade das Árvores”, Halifax traz 

o charme de uma pequena cidade com larga ex-

tensão de floresta.

Outras opções de navios para visitar a costa les-

te saem de portos nos Estados Unidos. De Nova 

Jersey, uma opção é o luxuoso Explorer of the 

Seas. O Glandeur of the Seas atende passagei-

ros que saem de Baltimore, Maryland. Partindo de 

Boston há o Brilliance of the Seas.

ares do Pacífico

Os cruzeiros que navegam pela costa oeste do 

Canadá são a melhor pedida para os aventurei-

ros. Com saídas de Vancouver, oferecem vista 

de 360˚ do parque de 6 milhões de hectares, 

o Denali National, das Montanhas Rochosas ca-

nadenses e de Whistler. 

Na chegada à capital da Colúmbia Britânica já 

é possível observar altas montanhas. A Grouse 

Mountain, por exemplo, recebe cerca de 1,2 mi-

lhão de pessoas por ano para caminhar e prati-

car atividades radicais, como o paraglider. Outra 

atração é o parque da ponte suspensa Capilano, 

com precipício aberto para visitas. O coração 

verde da cidade é o Stanley Park, que oferece 

trilhas, playground, piscina e escorregadores, 

em uma extensão de 4 km2. Vancouver é ainda 

um destino repleto de festivais que podem en-

trar na programação, conforme a época do ano.

No passeio pelo Alasca os passageiros veem 

ursos, alces, águias e baleias-jubarte. Os navios 

Celebrity Solstice, Millennium Celebrity e Ce-

lebrity Century são opções da Celebrity Cruisis 

para o roteiro. A Royal Caribbean dispõe do Ra-

diance of the Seas. 
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MoSaico

Para completar a série de reportagens sobre 

canadenses frequentemente confundidos 

com artistas de outras nacionalidades, 

Brasil-Canadá traz os atores e atrizes que se des-

tacam na televisão. Um dos casos é o de Kiefer 

Sutherland, astro da série “24 Horas”. Embora 

nascido na Inglaterra, ele passou a infância e a 

adolescência em Toronto, após a separação dos 

pais, os atores Donald Sutherland e Shirley Dou-

glas. Adotou cidadania britânica e canadense.

Sutherland, de 48 anos, começou a carreira no 

teatro em 1977. Ainda jovem, ganhou destaque no 

cinema norte-americano, principalmente com os 

filmes “Conta Comigo” (1986), “Os Garotos Perdi-

dos” (1987) e “Linha Mortal” (1990). Em 1992, 

participou de um grande sucesso, o filme “Questão 

LiLian CrepaLdi

Astros da
artistas canadenses brilham em séries de TV que 
fazem sucesso mundo afora

de Honra”. Nos anos 1990, o ator estrelou outras 

produções, como “Por um fio” e “Roubando Vidas”.

A fama de ídolo internacional, no entanto, veio 

com o drama televisivo “24 Horas”, em 2001. A 

série de ação do canal Fox mostrava a saga coti-

diana de Jack Bauer, um agente antiterrorista nor-

te-americano. O papel rendeu-lhe o Globo de Ouro 

de Melhor Ator em uma Série-Drama, um Emmy 

e dois SAG Awards. A série de oito temporadas é 

considerada uma das melhores da história da TV. 

Bauer foi aclamado pela crítica e possui milhares 

de fãs pelo mundo. Em 2005, o ator recebeu uma 

estrela na Calçada da Fama canadense. 

Musas internaCionais

Outra colecionadora de fãs é Pamela Ander-
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telinha
son. Nascida em 1967, na Colúmbia Britânica, 

foi descoberta aos 20 anos. O primeiro trabalho 

de destaque foi uma campanha de lingerie, que 

gerou o convite para posar para a revista Playboy 

(depois foi tema de outras onze edições). Na TV, 

a fama de símbolo sexual se consolidou com o 

seriado “Baywatch” (no Brasil, “S.O.S Malibu”), 

no qual interpreta C.J. Parker, uma invejável sal-

va-vidas da Califórnia. A série, exibida de 1989 a 

1999, foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas 

em 142 países.

Sandra Oh é outra atriz canadense que ganhou 

projeção a partir de uma série de TV. Em “Grey’s 

Anatomy” – que irá para a 10ª temporada de 

exibição –, interpreta Cristina Yang, uma médi-

ca brilhante, porém envolvida em inúmeras po-

lêmicas e discussões éticas. Pelo papel, a atriz 

Kiefer Sutherland, 
Pamela Anderson, 

Anna Paquin e 
Sandra Oh 

são destaques 
na televisão

ganhou o Globo de Ouro e o SAG. Sandra nas-

ceu em 1970, em Ontário, e começou a carreira 

como bailarina e atriz de teatro. Além da TV, teve 

destaque nas telonas com as produções “Sob o 

Sol da Toscana” (2003) e “Sideways” (2004).

Para completar, outra musa querida das teli-

nhas é Anna Paquin. Nascida em Winnipeg, em 

1982, ganhou o Oscar aos 11 anos pelo papel 

no filme “O Piano” (1993), quando morava na 

Nova Zelândia. Teve papel de destaque como 

a heroína Vampira da primeira trilogia “X-Men” 

(2000, 2003 e 2006), mas virou fenômeno com 

a série “True Blood”, em que interpreta a pro-

tagonista Sookie Stackhouse, uma telepata que 

se apaixona por um vampiro. O seriado é exibido 

desde 2008 e já rendeu à atriz o Globo de Ouro, 

o Satellite Awards e o Scream Awards.   
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 F ormar técnicos qualificados para atender 

às demandas dos diversos setores produ-

tivos é um permanente desafio para os 

países, acentuado pela necessidade de respon-

der rapidamente ao dinamismo dos mercados. 

Para lidar com essa questão, Brasil e Canadá 

coincidem na estratégia de estimular o ingresso 

de jovens em cursos profissionalizantes tão logo 

terminem os estudos básicos, por volta dos 14 

anos de idade. No Brasil, há pouco tempo, foi 

instituído um programa nacional relacionado à 

questão, enquanto no Canadá destacam-se as 

iniciativas no âmbito das províncias. 

Québec é uma das regiões que registram falta 

de mão de obra especializada, com mais de 50 

atividades nas quais há escassez de trabalhado-

res. A criação de novos cursos é definida pelas 

orientações do Comitê de Educação 

Profissional e Técnica, cria-

do em 1998, e 

que reúne 

To prepare qualified technicians to meet the 
needs of a variety of productive sectors is 

a permanent challenge for countries, further 
emphasized by the need to quickly respond to 
market dynamics. To cope with this issue, Brazil 
and Canada share a strategic concept to foster 
the enrollment of young people in professional 
courses as soon as they finish elementary school, 
at about the age of 14. Brazil only recently created 
a nationwide program to cope with this matter, 
whereas Canada stands-out for its initiatives 
conducted at the provincial level. 

Quebec is one of the regions lacking special-
ized workers, in more than 50 activities. New 
courses are created following the orientation 
of the Professional and Technical Education 
Committee, created in 1998, which congregates 
representatives of provincial ministries for edu-
cation and labor, as well as specialists in the pro-
fessional fields involved, students and members 
of labor unions. Companies of various industries 
are requested to define the required abilities, 
to thus guarantee the adequate combination 
between education and market needs. Every 

Countries face the challenge of filling  
special talent vacancies in the labor market

Custom-made

TECLA SAP  SAP KEy 

Sob medida
Luciana FLeury

Países enfrentam o desafio de preencher 
vagas especializadas no mercado de trabalho
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representantes dos ministérios (órgãos provin-

ciais) da Educação e do Emprego, além de es-

pecialistas das áreas profissionais envolvidas, es-

tudantes e sindicalistas. Empresas de cada setor 

também são consultadas para apontar as habili-

dades requeridas e, assim, garantir a combinação 

adequada entre a formação e as necessidades do 

mercado. A cada ano são direcionados mais de 

C$ 1,5 bilhão para o sistema de formação técni-

ca, um volume considerável de investimento.

Outro exemplo é o de Ontário, a província 

mais populosa do país. Lá foi instituído, há sete 

anos, o Specialist High Skills Majors, programa 

educacional que incentiva os alunos a centrar 

a aprendizagem em um setor econômico espe-

cífico incluído na lista de prioridades revisadas 

anualmente. No momento, constam 19 áreas 

year, more than 1.5 billion Canadian dollars are 
earmarked for the technical education system, 
which is quite a considerable investment amount.

Another example is Ontario, the country’s most 
populated province. Seven years ago, it insti-
tuted the Specialist High Skills Majors program, 
which encourages students to focus learning on 
a specific economic sector included in an annu-
ally revised list of priorities. Currently, the list 
comprises 19 sectors, including forestry, health 
and healthcare, the environment, mining, the air-
craft industry, civil construction, among others. 
Courses are offered by more than 530 provincial 
high schools.  

a BraziLian soLution
In Brazil, the response to the growing demand 

Nível superior
Embora as funções de nível técnico sejam as mais 
críticas em escassez de mão de obra, Brasil e Canadá 
também enfrentam o desafio de recrutar profissionais 
de nível superior aptos a preencher vagas. Segundo o 
estudo The Haves and Have Nots of Canada’s Labour 
Market, elaborado pelo Canadian Imperial Bank of 
Commerce (CIBIC), entre os trabalhadores mais 
demandados em solo canadense estão gestores de 
diversas áreas, especialistas em finanças, físicos e 
biólogos, entre outros (veja a lista). 
No Brasil, de acordo com levantamento anual 
da consultoria especializada Manpower, faltam 
engenheiros (mecânicos, civis e de produção, 
principalmente), especialistas da área tributária 
e de finanças (sobretudo controllers), contadores 
e gestores de recursos humanos. Outra área 
preocupante é a de tecnologia da informação. 
Segundo pesquisa da consultoria IDC, o ano de 2013 
terminou com um déficit de 76 mil pessoas aptas a 
ocupar as vagas abertas no mercado, sem contar 
a falta de pessoal qualificado para as carreiras de 
saúde em ambos os países – a propósito, nessa área 
faltam profissionais em praticamente todo o mundo.

HigHEr EduCATion

Athough technical jobs are the most critical in terms 
of the lack of qualified personnel, Brazil and Canada 
also face the challenge of recruiting higher education 
professionals qualified to fill vacancies. According 
to the study The Haves and Have Nots of Canada’s 
Labour Market, prepared by the Canadian Imperial 
Bank of Commerce (CIBIC), the most sought-after 
professionals in Canada are managers in several 
sectors, specialists in finance, physicists and 
biologists, among others (see list). 
In Brazil, based on an annual assessment by the 
specialized consultancy Manpower, there is a lack of 
engineers (mainly mechanical, civil and production 
engineers), tax and finance specialists (particularly 
controllers), accountants and HR managers. 
Another sector of concern is information technology. 
According to the IDC consultancy, the year 2013 
ended with a shortage of 76,000 people qualified 
to fill vacancies in the market, not to mention 
the lack of qualified professionals in health 
professions in both countries. Actually, 
in this sector, there is a worldwide lack 
of professionals.
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for technicians has been the National Program 
for Labor and Access to Technical Education 
(“Pronatec”). Free-of-charge courses are of-
fered by both public and private schools, in the 
latter case, with government incentives. Several 
ministries are partners in the program, setting 
the demand requirements for the various sectors 
and requesting the inclusion in the program of 
the most critical professions. In its two years 
of existence, Pronatec benefitted 5.5 million 
young students, future professionals. Until the 
end of 2014, investments are expected to reach 
R$ 14 billion, with the target to enroll eight mil-
lion students. 

Besides Pronatec, various sectors seek to 
get organized to assure labor availability for 
specific needs, particularly in the case of older 
workers. The most evident case concerns the 
fast-growing oil and gas industry, for which the 
federal government, the National Oil Agency 
(“ANP”), companies and civil entities joined ef-
forts to set-up the National Plan for Professional 
Qualification. The courses, offered at no cost, 
take into consideration the personnel qualifi-
cation requirements, organized by regions for 
which industry projects are planned. 

Similar initiatives are carried out in the mining 
industry, under the leadership of class entities, 
such as the Brazilian Mining Institute and its 
associated labor unions. The efforts to prepare 
professionals, which began in 2007, have re-
sulted in the qualification of more than 30,000 
professionals across the country. 

Each of the two countries, in its own fashion, 
seeks to balance labor supply and demand, to 
keep professionals employed and to meet current 
needs related to long-term economic growth.

Brasil e Canadá 
compartilham a 
estratégia de estimular 
o ingresso de jovens em 
cursos profissionalizantes

Brazil and Canada share 
a strategic concept to 
foster the enrollment 
of young people in 
professional courses

According to the study The Haves and Have 
Nots of Canada’s Labour Market, in Canada 
there are signs of shortages for: 

• Managers in the sectors of health, 
education and community services
• Managers for the construction industry and 
logistics professionals
• Auditors, accountants and finance 
professionals
• HR specialists 
• Physicists
• Biologists
• Civil, mechanical, electrical and chemical 
engineers
• Physicians, dentists and nutritionists
• Farmaceutics 
• Veterinaries
• Nurses
• Psychologists and social 
workers
• Supervisors in the 
mining and oil and gas 
industries

Faltam No CaNadá
LACKing in CAnAdA

Ocupações com sinais de escassez no Canadá, 
de acordo com o estudo The Haves and Have 
Nots of Canada’s Labour Market:

• Gestores de saúde, educação e serviços 
comunitários
• Gerentes de construção e logística
• Auditores, contadores e profissionais de 
finanças
• Especialistas em recursos humanos 
• Físicos
• Biólogos
• Engenheiros civis, mecânicos, elétricos e 
químicos
• Médicos, dentistas e nutricionistas
• Farmacêuticos 
• Veterinários
• Enfermeiros
• Psicólogos e assistentes sociais
• Supervisores de mineração, petróleo e gás
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na relação, como silvicultura, saúde e bem-estar, 

meio ambiente, mineração, aviação, construção 

civil, entre outras. Os cursos são ofertados por 

mais de 530 escolas secundárias da província.  

Solução à braSileira

No Brasil, a principal resposta à crescente procura 

por técnicos tem sido o Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Cursos 

gratuitos são ministrados tanto por instituições de 

ensino públicas quanto privadas, neste caso, com 

incentivos governamentais. Vários ministérios são 

parceiros da iniciativa e mapeiam as demandas das 

diversas áreas, solicitando a inclusão das carreiras 

críticas no programa. Em dois anos de existência, 

o Pronatec alcançou 5,5 milhões de jovens estu-

dantes, futuros profissionais.  Até o final de 2014, o 

investimento deve chegar a R$ 14 bilhões e a meta 

é matricular oito milhões de alunos. 

Além do Pronatec, diversos setores procuram 

se organizar visando garantir mão de obra para 

necessidades mais específicas, especialmen-

te quando se trata de um público trabalhador 

de maior idade. O caso mais evidente é o da 

aquecida área de petróleo e gás, para a qual o 

governo federal, a Agência Nacional de Petró-

leo, empresas e entidades da sociedade civil se 

uniram a fim de organizar o Plano Nacional de 

Qualificação Profissional. Os cursos, oferecidos 

gratuitamente,  consideram as necessidades de 

qualificação de pessoal por regiões onde existam 

ou estejam previstos empreendimentos do setor. 

Ações semelhantes são realizadas no segmento 

da mineração, lideradas por entidades de classe, 

como o Instituto Brasileiro da Mineração e seus 

sindicatos associados. Os esforços de capacitação, 

iniciados em 2007, já levaram à qualificação de 

mais de 30 mil profissionais em todo o País. 

Cada uma das duas nações, ao seu modo, bus-

ca equilibrar oferta e demanda de mão de obra, 

para manter os trabalhadores empregados e suprir 

as necessidades atuais de crescimento econômico 

no longo prazo. 
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demaNda No Brasil
Pesquisa da consultoria Manpower aponta que empregadores têm 
dificuldade de contratar os seguintes profissionais qualificados no Brasil:
• Técnicos
• Trabalhadores de ofício manual
• Engenheiros
• Motoristas
• Operadores de produção
• Contadores e profissionais de finanças
• Representantes de vendas
• Profissionais de TI
• Operários
• Mecânicos

A survey by the Manpower consultancy shows that employers have 
difficulty to hire the following qualified professionals in Brazil:

• Technicians
• Manual workers

• Engineers
• Drivers

• Production workers
• Accountants and finance professionals

• Sales representatives
• IT professionals

• Workers
• Mechanics

demaNd iN Brazil
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Produtor canadense vai documentar 
vida selvagem na floresta brasileira

maior floresta tropical do mundo foi 

escolhida como tema do novo proje-

to da produtora canadense SK Films, 

a mesma responsável pelo belo documentário 

“Flight of the Butterflies”, exibido no Brasil no 

ano passado como parte das celebrações dos 

40 anos da CCBC. As gravações de Amazon 

Adventure devem começar ainda em 2014, 

segundo o produtor-executivo Jonathan Barker, 

bastante animado com a ideia do filme.

Barker é um dos profissionais de cinema e tele-

visão mais experientes do Canadá e reconhecido 

pela produção de filmes em 2D e 3D utilizando a 

tecnologia IMAX, marca da Imax Corporation, co-

fundadora da SK Films e da qual foi executivo. Ele 

começou a carreira como advogado na área de en-

tretenimento e tem destacada atuação em várias 

entidades ligadas ao setor cinematográfico. Tam-

bém permaneceu 12 anos na Shaftesbury Films, 

pequena produtora transformada por ele numa das 

maiores fornecedoras de conteúdos para TV, como 

séries, minisséries, filmes e programas infantis.

No momento, um dos desafios de Barker é 

angariar fundos para começar a rodar “Amazon 

Adventure”. Em visita a São Paulo, no segundo 

semestre de 2013, disse ter encontrado boa re-

ceptividade de empresários e órgãos contatados 

para a oferta de cotas de patrocínio.

A

Aventura na
Amazônia

homenagem

“Amazon Adventure” vai 

contar a história de Henry 

Walter Bates (1825-1892), 

um dos maiores naturalistas 

do mundo. O inglês passou 

11 anos no Brasil tentando 

elucidar “o mistério da ori-

gem das espécies”. Duran-

te a jornada nos trópicos, 

viajou às mais remotas re-

giões da floresta e contraiu 

doenças que quase o leva-

ram à morte. O esforço, porém, valeu a pena. Em 

1860, já havia documentado o espantoso volume 

de 8 mil novas espécies. O trabalho ajudou o natu-

ralista Charles Darwin a obter importantes evidên-

cias sobre recursos naturais de seleção e evolução.

A exemplo do documentário sobre a migra-

ção das borboletas na América do Norte, o novo 

filme deverá colocar em primeiro plano a exu-

berância da natureza. O produtor diz ainda que 

os espectadores se encantarão com o realismo 

dos efeitos da tecnologia 3D. Para completar, é 

claro, será uma boa oportunidade de reconhe-

cer a incansável dedicação de Bates ao desen-

volvimento da ciência e do conhecimento. Vale 

aguardar para ver! 

Marcelo couto

Jonathan Barker: 
um dos profissionais 
de cinema e 
televisão mais 
experientes 
do Canadá

NA BAGAGEM
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promissoras

o ano começa aquecido, 
com calendário intenso 
de ações comerciais 
entre empresários 
canadenses  
e brasileiros. Há boas  
chances de  
negócios em diversos 
setores, do agronegócio  
à tecnologia

promising 
bets
the year has started in high gear, with the calendar full 
of trade events of canadian and Brazilian entrepreneurs. 
there are interesting business opportunities in several 
fields, from agribusiness to technology

EstEla CangErana
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o ano de 2014 começa com grandes pers-

pectivas de incremento nos negócios entre 

Brasil e Canadá. Somente no primeiro se-

mestre serão pelo menos oito missões comerciais 

ou eventos com rodadas de negócios. Os setores 

envolvidos são os mais diversos, de rochas orna-

mentais a tecnologia e de produtos do agronegócio 

a design e turismo. As ações têm a finalidade de 

aproximar possíveis parceiros e ampliar o conheci-

mento mútuo sobre os mercados. 

Conhecimento é uma das peças-chave para esti-

mular a relação comercial entre os dois países. De 

janeiro a novembro de 2013, a corrente de comér-

cio bilateral foi de US$ 5,2 bilhões, com saldo posi-

tivo de US$ 305 milhões para o Canadá, de acordo 

com os dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Os números 

são próximos dos aferidos no ano anterior, mas ain-

da muito inferiores ao potencial existente. Embora 

não haja estudos oficiais, as estimativas do mer-

cado são de que a relação entre Brasil e Canadá 

possa dobrar de tamanho em alguns anos.

negócios sólidos

Um dos setores que pode contribuir, e muito, 

para o crescimento esperado é o de rochas orna-

mentais. De acordo com a Associação Brasileira 

da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas), 

o Brasil é o quarto maior produtor mundial do se-

tor e exportou, de janeiro a novembro de 2013, 

o equivalente a US$ 1,19 bilhão em rochas e re-

vestimentos. Para o Canadá, no entanto, foram 

pouco menos de US$ 35 milhões em vendas.

“O Canadá é um importador considerável desse 

tipo de mercadoria, já que não tem produção pró-

pria, enquanto o Brasil é um grande produtor de 

granito e tem capacidade para exportar”, analisa o 

responsável pelo setor de Serviços Comerciais da 

CCBC, Arminio Calonga Júnior. “Esse é o 13º item 

na nossa pauta de embarques para lá, mas poderí-

amos vender muito mais e com melhor qualidade. 

Exportamos placas e blocos de rochas, mas temos 

condições de oferecer placas já polidas, agregando 

T he year 2014 is starting with a rosy outlook 
for increasing business between Brazil and 

Canada. In the first semester alone, at least eight 
trade missions or business events are scheduled 
to take place. Various industries are involved, from 
ornamental stones to technology, from agribusiness 
products to design and tourism. The initiatives are 
intended to approximate possible partners and 
expand the mutual understanding of the markets. 

Knowledge is one of the key elements to foster 
trade relations between the two countries. From 
January to November 2013, bilateral trade amounted 
to US$ 5.2 billion, with a surplus of US$ 305 million 
for Canada, according to data of the Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade (“MDIC”). 
The figures are close to those of the previous year, 
but still low in comparison with the existing potential. 
Albeit there are no official studies, market estimates 
show that the relationship between Brazil and 
Canada could double in volume in a few years.

sound businEss
One of the industries that could decisively 

contribute to the expected growth is that of 
ornamental stones. According to the Brazilian 
Ornamental Stone Industry Association 
(“Abirochas”), Brazil is the world’s fourth largest 
producer in this industry, having exported, from 
January to November of 2013, the equivalent to 
US$ 1.19 billion in stones and stone linings. Sales 
to Canada, however, amounted to a little less than 

Um dos setores que 
pode contribuir para o 
crescimento esperado é 
o de rochas ornamentais

One of the industries 
that could decisively 
contribute to the 
expected growth is that 
of ornamental stones
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US$ 35 million.
“Canada is a major importer of this type of product 

since it lacks own production, whereas Brazil is 
a major producer of granite and has the capacity 
to export”, assesses Arminio Calonga Júnior, 
responsible for CCBC’s Trade Services department. 
“This is the 13th item on our export roster to Canada, 
but we could be selling much more and with better 
quality. We export stone plates, adding value to 
the product, and blocks, but we could be offering 
polished plates”, adds Calonga Junior.

Focused on this industry and seeking to add value 
to its services, CCBC will, for the first time, attend 
the Vitória Stone Fair, Brazil’s main ornamental 
Stone fair and one of the most important in the 
world. It takes place in February, in the capital city 
of the State of Espírito Santo. During the event, 
there will be a presentation about the Canadian 
market for Brazilians, followed by business rounds. 
The entity will, together with the fair’s organizers, 
bring a group of eight representatives of Canadian 
companies interested in the Brazilian product. 
They were selected by CCBC’s Market Intelligence 
department. “We want to contact entrepreneurs 
interested in selling to Canada and bring about 
their meeting with whoever wants to buy”, states 
Calonga Júnior.

The initiative is the first concrete action under 
the Purchaser Project, which is part of the Doing 
Business in Canada program, under the leadership 
of CCBC, which identifies industries with potential to 
grow bilateral trade and brings about the meeting 
of parties interested in celebrating contracts.

As a part of the effort to bring about such 
approximations, CCBC, in partnership with the 
Brazilian Agency for the Promotion of Exports 
and Investments (“Apex-Brasil”), and the Think 

valor ao produto”, acrescenta.

Com foco neste setor e procurando agregar 

mais valor aos seus serviços, a CCBC estará 

presente pela primeira vez na Vitória Stone Fair, 

a principal feira brasileira de rochas ornamen-

tais e umas das mais importantes do mundo, 

que acontece em fevereiro, na capital capixaba. 

Durante o evento, haverá uma palestra sobre o 

mercado canadense para os brasileiros, seguida 

de rodadas de negociação. A entidade trará, em 

parceria com a organização da feira, um grupo de 

oito representantes de empresas canadenses in-

teressadas no produto verde-amarelo. Eles foram 

selecionados pelo setor de inteligência comercial 

da CCBC. “Queremos fazer contato com empre-

endedores que tenham interesse em vender pa-

ra o Canadá e promover o encontro deles com 

quem deseja comprar”, afirma Calonga Júnior.

A iniciativa é a primeira ação efetiva do Proje-

to Comprador, que faz parte do Doing Business 

in Canada, um programa liderado pela CCBC que 

identifica setores com potencial de expansão nas 

transações bilaterais e que promove o encontro 

dos interessados para a efetivação de contratos.

CCBC estará presente 
pela primeira vez na 

Vitória Stone Fair, 
principal feira brasileira 
de rochas ornamentais 

CCBC will, for the first 
time, attend the Vitória 

Stone Fair, Brazil’s main 
ornamental Stone fair

Conhecimento é uma das peças-chave para estimular  
a relação comercial entre os dois países

Knowledge is one of the key elements to foster trade 
relations between the two countries
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Dentro desse mesmo esforço de aproximação, 

a CCBC, em parceria com a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil), o Think Plastic Brazil, do Instituto 

Nacional do Plástico (INP), Metal Brasil (do Sin-

dicato da Indústria de Metais Não Ferrosos no 

Estado de São Paulo) Glass Brasil (do Sindicato 

da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos) e 

Lux Export (da Associação Brasileira da Indústria 

de Iluminação), promoverá em março a primeira 

missão comercial do Projeto Vendedor, do Doing 

Business in Canada. Um grupo de mais de 30 

empresas brasileiras de utilidades domésticas e 

artigos de plástico, vidro e cristais, porcelana e 

cerâmica, alumínio e iluminação para o lar vi-

sitará as cidades de Toronto e Montréal e terá 

encontros de negócios com compradores locais.

em torno da mesa

No mês de abril, Toronto novamente receberá 

exportadores brasileiros, dessa vez do ramo do ca-

fé. A cidade abrigará o Fórum Brazilian Coffee, que 

apresentará o café arábico premium brasileiro, nos 

mais variados formatos (verde, torrado e moído, e 

café instantâneo). O evento será promovido pela 

Embaixada do Brasil no Canadá e pela CCBC, com 

apoio de entidades parceiras. 

O café é um dos produtos que o Brasil mais 

exporta para o Canadá, mas a maior parte do 

que é vendido tem pouco ou quase nenhum va-

lor agregado. O grão, não torrado, é o quinto 

item na nossa pauta de embarques, com transa-

ções no valor de US$ 82,17 milhões no acumu-

lado de janeiro a novembro de 2013. Já a ver-

são solúvel, mesmo descafeinada, está na 16ª 

posição nessa lista, com US$ 21,90 milhões.

O agronegócio também estará representado 

Plastic initiative of the National Plastic Institute 
(“INP”), Metal Brasil (of the Non Ferrous Metals 
Industry’s Class Entity in the State of São Paulo), 
Glass Brasil (of the Plane and Hollow Glass and 
Crystal Industry Class Entity) and Lux Export (of 
the Brazilian Association of the Lighting Industry), 
will, in March, stage the first trade mission of the 
Doing Business in Canada program’s Sales Project. 
The group comprises more than 30 Brazilian 
manufacturers of household appliances, products 
made of plastic, glass and crystal, porcelain and 
ceramics, aluminum and home lighting products. 
It will tour the cities of Toronto and Montreal and 
have business meetings with local buyers.

at thE round tablE
In April, Toronto will again host Brazilian 

exporters, this time around, of the coffee industry. 
The city will host the Brazilian Coffee Forum, which 
will exhibit premium Brazilian coffee of the Arabic 
type (green coffee, roasted and ground coffee, and 
instant coffee). The event will be an initiative of 
the Brazilian Embassy in Canada and CCBC, with 
support from partner entities. 

Em abril, Toronto 
abrigará o Fórum 
Brazilian Coffee, que 
apresentará o café 
arábica premium 
brasileiro

In April, Toronto will 
host the Brazilian 
Coffee Forum, which 
will exhibit premium 
Brazilian Arabic coffee  

Programa liderado pela CCBC promove o encontro dos 
interessados para a efetivação de contratos

Program under the leadership of CCBC brings about the meeting 
of parties interested in celebrating contracts
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em pelo menos outros três eventos neste primei-

ro semestre. Todos acontecerão no Brasil, com 

a vinda de canadenses para cá em dois desses 

eventos. Ainda em fevereiro, ocorrerá o Agritour, 

com dois grupos de 30 fazendeiros e empresários 

canadenses cada, que farão um tour pelos esta-

dos de São Paulo, Paraná e Mato Grosso para 

conhecer o agronegócio do País.

No início de março será organizado pelo Cana-

dian Grans Institute o Seminário de Qualidade de 

Grãos, em São Paulo (SP) e em Fortaleza (CE). 

O evento tem como objetivo discutir o sistema 

canadense de classificação de grãos e questões 

como a qualidade comparativa, entre outras. No 

final de abril, a Missão Manitoba Trade trará exe-

cutivos para visitar a feira Agrishow de Ribeirão 

Preto (SP) e depois seguirá em direção ao Para-

ná, visitando as cidades de Londrina e Maringá, 

para identificar oportunidades no agronegócio. 

iniciativas diversificadas

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pa-

raná também receberão outra missão comercial 

em março. A Associação Canadense de Arquite-

Coffee is one of the most exported products by 
Brazil to Canada, but most of the product sold has 
little or no aggregated value. Not roasted coffee 
beans are the fifth item on our shipping roster, with 
a trade value of US$ 82.17 million in the aggregate 
from January to November of 2013. Instant coffee, 
in turn, even decaffeinated, ranks 16th on this list, 
at a value of US$ 21.90 million.

Agribusiness too will be represented in at least 
three other events in this first semester. All of them 
will take place in Brazil, with Canadians attending 
two of them. Also in February, the Agritour event will 
take place, comprising two groups of 30 farmers 
and entrepreneurs each, who will go on a tour of 
the states of São Paulo, Paraná and Mato Grosso 
to understand agribusiness in the country.

In the beginning of March, the Canadian Grains 
Institute will stage the Grains Quality Seminar in São 
Paulo (State of São Paulo - SP) and in Fortaleza (State 
of Ceará - CE). The event’s objective is to debate the 
Canadian grain classification system and issues such 
as comparative quality, among other themes. At the 
end of April, the Manitoba Trade Mission will bring 
corporate executives to visit the Ribeirão Preto (SP) 

Vitória Stone Fair 2014 – 37ª Feira 
Internacional do Mármore e do Granito
18 a 21 de fevereiro
Vitória – Espírito Santo, Brasil
www.vitoriastonefair.com.br

Palestra multissetorial  
Doing Business in Canada
25 e 26 de fevereiro
Londrina e Maringá (PR), Brasil
events@ccbc.org.br 

Agritour
Fevereiro
São Paulo, Paraná e Mato Grosso, Brasil
RW Thomas – tel. 519 633 2390
http://www.rwthomastours.com/

Seminário de Qualidade dos Grãos  
do Canadian Grans Institute*
10 a 15 de março
São Paulo e Fortaleza, Brasil
http://www.cigi.ca/

Missão Design & Arquitetura*
15 a 24 de março
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, Brasil
http://www.missiondesign.org/

Missão Doing Business in Canada – 
Housewear
De 18 a 22 de março
Toronto e Montréal, Canadá
events@ccbc.org.br e services@ccbc.
org.br

Forum Brazilian Coffee
17 de abril
Toronto, Canadá

WTM Latin America/Braztoa Fair
23 a 25 de abril
São Paulo, Brasil
http://www.wtmlatinamerica.com/

Missão Manitoba Trade*
27 de abril a 3 de maio
Ribeirão Preto (SP), Londrina e Maringá (PR), Brasil
http://www.gov.mb.ca/trade/

Canada 3.0
26 a 28 de maio
Calgary, Canadá
www.canada30.ca

AgendA / AgendA

* Mais informações sobre esses eventos também podem ser obtidas com o Consulado-Geral do Canadá em São Paulo. Contato: 
Marcio Francesquine – Trade Commissioner. E-mail: marcio.francesquine@internatinal.gc.ca

Alguns dos principais eventos que acontecem no primeiro semestre envolvendo empresários do Brasil e do Canadá
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Vitória Stone Fair 2014 – 37ª Feira  
Internacional do Mármore e do Granito
February 18 to 21
Vitória – Espírito Santo, Brazil
www.vitoriastonefair.com.br

Multi-industry presentation of the  
Doing Business in Canada program
February 25 and 26
Londrina and Maringá (PR), Brazil
events@ccbc.org.br 

Agritour
February
São Paulo, Paraná and Mato Grosso, Brazil
RW Thomas – tel. 519 633 2390
http://www.rwthomastours.com/

Seminar on Grain Quality  
of the Canadian Grains Institute*
March 10 to15
São Paulo and Fortaleza, Brazil
http://www.cigi.ca/

Design & Architecture Mission*
March 15 to 24 
São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná, Brasil
http://www.missiondesign.org/

Doing Business in Canada Mission  
– Housewear
March 18 to 22 
Toronto and Montreal, Canada
events@ccbc.org.br and services@ccbc.
org.br

Brazilian Coffee Forum
April 17
Toronto, Canada

WTM Latin America/Braztoa Fair
April 23 to 25
São Paulo, Brazil
http://www.wtmlatinamerica.com/

Manitoba Trade Mission*
April 27 to May 3
Ribeirão Preto (SP), Londrina and Maringá (PR), Brazil
http://www.gov.mb.ca/trade/

Brasil-Canadá 3.0
May 26 to 28
Calgary, Canada
www.canada30.ca

* Additional information about these events can be obtained from the Canadian Consulate-General in São Paulo. Contact: Marcio Francesquine 
– Trade Commissioner. E-mail: marcio.francesquine@internatinal.gc.ca

Some of the main events to take place in the first semester, involving entrepreneurs from Brazil and Canada.

tura e Design trará um grupo de profissionais do 

ramo para uma série de seminários e encontros 

em solo brasileiro. 

Em abril, será a vez de 20 organizações cana-

denses de turismo desembarcarem em São Paulo 

para encontros com operadores brasileiros e agen-

tes de viagens. A aproximação acontecerá durante 

a World Travel Market Latin America (WTM), uma 

grande feira do setor de viagens, que promove o 

turismo mundial na América Latina e dos países 

latinos para os outros continentes.

Tecnologia, inovação e estímulo ao empreen-

dedorismo também não poderiam ficar de fora de 

um semestre cheio de oportunidades bilaterais. 

No final de maio acontece em Calgary (província 

de Alberta) a edição 2014 do Canadá 3.0, o mais 

importante fórum de mídias digitais e tecnologia 

do país. Neste ano, o empresário Arthur Rozen-

blit, sócio-fundador da startup brasileira Estocks, 

estará lá pela primeira vez. Sua empresa foi a 

vencedora de uma competição durante o Brasil-

-Canadá 3.0, que aconteceu em São Paulo e 

na Paraíba no final de 2013. A versão nacional 

do evento acontece em parceria com o Canadá, 

Agrishow, and will subsequently go on to the State of 
Paraná, visiting the cities of Londrina and Maringá, 
to prospect agribusiness opportunities. 

divErsifiEd initiativEs
The states of São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná 

will also welcome a trade mission in March. The 
Canadian Architecture and Design Association will 
bring a group of industry professionals for a series 
of seminars and meetings to take place in Brazil. 

In turn, in April, 20 Canadian tourism organizations 
will arrive in São Paulo for meetings with Brazilian 
operators and travel agents. This will take place 
on the occasion of the World Travel Market Latin 

Associação Canadense de 
Arquitetura e Design trará 
grupo de profissionais do 
ramo para uma série de 
seminários e encontros 
em solo brasileiro

Canadian Architecture 
and Design Association 
will bring group of 
industry professionals 
for a series of seminars 
and meetings to take 
place in Brazil
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dentro do Plano de Ação Conjunta Brasil-Canadá 

na Área de TIC, assinado pelos dois países.

Rozenblit afirma que espera estabelecer conta-

tos com outros empreendedores e investidores, 

visando a uma possível parceria, injeção de re-

cursos ou obtenção de novas ideias, já planejan-

do um segundo momento do seu negócio. “Ne-

tworking é fundamental e é muito interessante a 

possibilidade de criar ligações entre os empreen-

dedores dos dois países, ampliando os horizontes 

e, quem sabe, os negócios”, afirma.

Para ele, essa também será uma oportunidade 

de conhecer o modelo canadense de estímulo ao 

empreendedorismo e o ambiente local. “No Brasil 

é muito difícil empreender, pois há uma visão ainda 

distorcida do que é ter um negócio. O Canadá, ao 

contrário, é um dos primeiros no ranking da com-

petitividade internacional. Quero ver como as coi-

sas funcionam por lá e trazer ideias, inclusive no 

âmbito do governo”, diz. O Estocks, que nasceu em 

2012, é um site que comercializa ativos e estoques 

excedentes empresariais. 

America (WTM) event, a major fair in the travel 
industry, which promotes tourism from all over the 
world in Latin America and from Latin countries to 
the other continents.

Technology, innovation and incentives for 
entrepreneurism too could not be ignored in a 
semester full of bilateral opportunities. At the end 
of May, in Calgary (Province of Alberta), the 2014 
edition of the Brasil-Canadá 3.0 event, the most 
important forum for digital media and technology in 
the country, will take place. This year, entrepreneur 
Arthur Rozenblit, a founding partner in the Brazilian 
start-up company Estocks, will attend for the first 
time. His company won the competition during the 
Brasil-Canadá 3.0 2013 edition, held in São Paulo 
and Paraíba. The national edition of the event takes 
place in a partnership with Canada, in the context 
of the Joint Brazil-Canada Action Plan signed by 
the two countries in the field of IT. 

Rozenblit says he hopes to contact other 
entrepreneurs and investors, with the intent of 
setting up a possible partnership, investing funds or 
obtaining new ideas for the already planned second 
phase of his business. “Networking is essential 
and it is very interesting to be able to connect with 
entrepreneurs from both countries, expanding 
horizons and, who knows, business as well”, states 
Rozenblit. For him, this will be an opportunity to 
better understand the Canadian model of incentives 
for entrepreneurism and the local environment. “It 
is difficult to be an entrepreneur in Brazil, because 
there is still a distorted view about what it is like to 
own a business. Canada, in turn, is one of the first 
countries in terms of the ranking in international 
competitiveness. I want to see how things work 
there, to bring back ideas, even at the government 
level”, states Rozenblit. Estocks, created in 2012, 
is a site that sells corporate surpluses of assets 
and inventories. 

Canadá é um dos primeiros no ranking de competitividade internacional
Canada is one of the first in the ranking in international competitiveness
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e um lado, empresas consolidadas, expe-

rientes e com atuação internacional. Do 

outro, as chamadas startups, cheias de 

boas ideias e à espera de investidores. Embora 

com perfis distintos, um crescente número de 

companhias canadenses compartilha o interesse 

pelo mercado brasileiro de tecnologia da infor-

mação (TI) e telecomunicações. Por essa razão, 

estão cada vez mais presentes em feiras de pro-

dutos e serviços no País. 

As empresas empenham-se em destacar os 

companhias canadenses 
das áreas de tecnologia 
da informação e 
telecomunicações 
apresentam seus produtos 
ao público brasileiro
canadian companies in the 
information technology and 
telecommunication sectors present 
their products to the Brazilian public

Luciana FLeury

Universe of solutions

Universo  
de soluções

D
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On one hand, consolidated companies, 
experienced, and with international 

operations. On the other, so-called startups, 
with plenty of good ideas, waiting for investors. 
Although with distinct profiles, a growing 
number of Canadian companies share interest 
in the Brazilian information technology (IT) and 
telecommunications market. That is why they 
increasingly participate in fairs of products and 
services in the country. 

The companies make big efforts to highlight 
the differences in their solutions, as one could 
observe in the recent edition of Futurecom, 
held in Rio de Janeiro at the end of last year. 
On that occasion, Advantech Wireless showed 
broadband connectivity products, 2G and 3G 
mobile networks, and for video broadcasting. 
The company’s star product was the high-power 
amplifier of the New SapphireBlu™ series, 
which, with only one antenna, receives signals 
from different satellites and stands-out due to 
its small size, weight and power consumption. 
In this same segment, MPB Communications is 
seeking to promote its amplifiers for fiber optics, 
boosters and transponders. 

Sistema ajuda o lojista a entender como os 
clientes tomam decisões de compra

System helps retailers understand how 
clients make purchase decisions

Um crescente número 
de companhias 
canadenses compartilha 
o interesse pelo 
mercado brasileiro 
de tecnologia da 
informação (TI) e 
telecomunicações

A growing number of 
Canadian companies 
share interest in the 
Brazilian information 
technology (IT) and 
telecommunications 
market

diferenciais de suas soluções, como foi possível 

observar na mais recente edição da Futurecom, 

realizada no Rio de Janeiro no final do ano pas-

sado. Na ocasião, a Advantech Wireless apre-

sentou produtos para conexões de banda larga, 

redes mobile 2G e 3G e difusão de vídeos. O 

destaque da companhia foi o amplificador de al-

ta potência New SapphireBlu™ Series, que, com 

apenas uma antena, capta sinais de diferentes 

satélites e se diferencia pelo menor tamanho, 

peso e consumo de energia. No mesmo seg-

mento, a MPB Communications vem buscando 

difundir os seus amplificadores para fibras óti-

cas, boosters e transponders. 

Entre as novidades voltadas a provedores de 

serviços, destaque para o sistema de autocon-

figuração criado pela Incognito Software, que 

permite o gerenciamento de dispositivos remo-

tos dos clientes, para o monitoramento e diag-

nóstico de problemas. Controle centralizado é 

também o foco da PortaOne, com os softwares 

PortaBilling Oracularius e PortaSwitch, sistemas 

de faturamento e conexão telefônica direciona-

dos a empresas operadoras de telecomunica-

ções. Outra fornecedora do segmento, a Tangoe, 

vem apostando em soluções para a comunica-

ção móvel, como o Managed Mobility Solution, 

sistema que controla dispositivos móveis, com 

funções como proteção de dados e apuração de 

despesas de utilização do serviço.

As tecnologias para redes multiscreen, com exi-

bição de vídeos em múltiplas telas, foram os atra-

tivos da Mariner, empresa provedora de soluções 

de vídeos veiculados via internet (IP). Também 

de olho no mercado brasileiro, a Objectif Lune 

aproveitou a passagem pelo País para anunciar 

o lançamento, em abril de 2014, do OL Connect, 

sistema criado para gerar peças promocionais 

para dispositivos móveis com dados variáveis, o 

que permite a comunicação personalizada.

Jovens e inovadoras

A conferência Brasil-Canadá 3.0, realizada em 
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Among the novelties intended for service 
providers, the main attraction is an auto-
configuration system created by Incognito 
Software, which allows managing clients’ 
remote devices, to monitor and identify problems. 
Centralized control is also the focus of PortaOne, 
with its software PortaBilling Oracularius and 
PortaSwitch, invoicing systems and telephone 
connectivity, aimed at telecommunication 
operator companies. Another supplier in this 
segment is Tangoe, which is betting on mobile 
communication solutions, such as Managed 
Mobility Solution, a system that controls mobile 
devices, with functions such as data protection 
and service utilization expense calculating.

Multi-screen network technologies, showing 
videos on multiple screens, were the attraction 
presented by Mariner, a solutions provider for 
internet video broadcasting (IP). Also alert 
to the Brazilian market, Objectif Lune took 
advantage of its visit to the country to announce 
the launching, in April of 2014, of OL Connect, a 
system created to generate promotional media 
for mobile devices with variable data, allowing 
for customized communication.

young and innovative
The Brasil-Canadá 3.0 conference, held in the 

city of João Pessoa, also at the end of 2013, was 
another good opportunity to check-out solutions 
the Canadians have to offer, particularly the startup 
companies. One of the highlights was Busbud, a 
mobile device for the payment of bus fares, already 
used in 4,500 cities in 70 countries. The interest of 
attendees was also awakened by solutions such as 
ESL Explorer, an application that integrates English 
language courses abroad with air travel and lodging 
packages, and Eventbase, an events platform 
for smart phones and tablets that, among other 
functions, shows the layout of stands at business 
fairs and provides related information. 

For the retail sector, the Turnstyle Solutions 
tool, by Xomo, guarantees to take a snapshot of 

Programa criado pela 
Incognito Software 
permite o gerenciamento 
de dispositivos remotos 
dos clientes, para 
o monitoramento 
e diagnóstico de 
problemas

Program created by 
Incognito Software 
allows managing 
clients’ remote devices, 
to monitor and identify 
problems

João Pessoa também no final de 2013, foi outra 

boa oportunidade de conferir as soluções que 

as canadenses têm a oferecer, especialmente 

as startups. Um dos destaques foi o Busbud, 

dispositivo móvel para pagamento de passagem 

de ônibus já utilizado em mais de 4.500 cidades 

de 70 países. Também chamaram a atenção so-

luções como a ESL Explorer, aplicativo que inte-

gra ofertas de cursos de inglês no exterior com 

pacotes aéreos e de hospedagem, e a Event-

base, plataforma de eventos para smartphones 

e tablets, que, entre outras funções, mostra o 

mapa de estandes em feiras de negócios e in-

formações a eles relacionadas. 

Para o varejo, a ferramenta Turnstyle Solu-

tions, da Xomo, promete tirar uma radiografia 

das ações de marketing realizadas. O sistema 

ajuda o lojista a entender como os clientes to-

mam decisões de compra, além de recomendar 

ajustes de layout da loja para deixá-la atrativa 

ao ponto de estimular mais as vendas. Também 

focada no segmento, a Zighra mostrou as suas 

soluções que prometem tornar mais seguros os 
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As possibilidades criativas são ilimitadas  
para as startups

Creative possibilities are unlimited for startup 
companies

undertaken marketing initiatives. The system helps 
retailers understand how clients make purchase 
decisions and recommends layout adjustments in 
stores so as to enhance sales. Also tuned to this 
segment, Zighra showed its solutions that warrant 
safer payments made through mobile devices.

Creative possibilities are unlimited for startup 
companies. Linquet assures it can prevent theft, 
while helping the folks who are forgetful. This 
is about a “marker” that shows the localization 
of any object, equipped with a small chip, to 
communicate with smart phones via Bluetooth 
technology. PO-MO, in turn, fascinates children 
with Lumo, an interactive platform used with 
games and fun programs. 

For professional applications, Magnet Forensics 
created digital criminal investigation tools, for 
instance, to recover data of applications on the 
internet, such as chat messages, social networks, 
web mail, and to show navigation histories.

Finally, among connection solutions 
for the internet, 6Harmonics showed 
how to use ultra-high radio frequencies 
(UHF) for broadband wireless coverage 
at low cost in any locality, and fSONA 
Networks showed alternatives to fiber 
optics for open air broadcasting using 
laser and optic receivers capable of 
guaranteeing high speed connections 
in enclosed spaces. 

pagamentos realizados via dispositivos móveis.

As possibilidades criativas são ilimitadas para 

as startups. A Linquet promete prevenir furtos ou 

ainda ajudar os esquecidinhos. Trata-se de um 

“marcador” que indica a localização de qualquer 

objeto que receba um pequeno chip que se co-

munica com smartphones por tecnologia Blue-

tooth. A PO-MO, por sua vez, encanta crianças 

com o Lumo, um piso interativo utilizado para 

jogos e brincadeiras. 

Para aplicação profissional, a Magnet Foren-

sics criou ferramentas de investigações criminais 

utilizando recursos digitais, como a recuperação 

de dados de aplicativos usados na internet, co-

mo mensagens de chats, redes sociais, webmail 

e histórico de navegação.

Para completar, entre as soluções para co-

nexão com a internet, a 6Harmonics mostrou 

como utilizar frequências de rádio UHF para 

obter cobertura de banda larga sem fio a baixo 

custo em qualquer lugar. E a fSONA Networks 

demonstrou alternativas à fibra óptica utilizando 

transmissões pelo ar com o uso de laser e re-

ceptores ópticos capazes de garantir conexões 

de alta velocidade em áreas delimitadas. 

Eventbase: plataforma 
de eventos para 
smartphones e tablets 
Eventbase: an events 
platform for smart 
phones and tablets
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 D e janeiro a novembro de 2013, o Brasil expor-

tou 2,10 milhões de toneladas de alumina cal-

cinada e 1,86 milhão de toneladas de bauxita 

para o Canadá. Os produtos estão, respectivamente, 

no primeiro e no sexto lugar no ranking das vendas para 

o país da América do Norte, de acordo com dados do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. O crescimento referente a igual período do ano 

anterior foi de 5,5% na alumina (sobre 2,08 milhões 

de toneladas) e de quase 12% na bauxita (1,67 milhão 

em 2012). Os números confirmam um mercado conso-

lidado e uma oportunidade de parceria estratégica aos 

From January to November 2013, Brazil exported 
2.1 million tons of calcinated alumina and 1.86 

million tons of bauxite to Canada. These products 
rank respectively first and sixth in terms of sales 
to that country in North America, according to data 
of the Ministry of Development, Industry and For-
eign Trade. Growth in comparison with the same 
period in the previous year was 5.5% for alumina 
(in relation to 2.08 million tons) and almost 12% for 
bauxite (1.67 million in 2012). The figures confirm 
a consolidated market and an important strategic 
partnership between both countries.

Business in the aluminum supply chain stands-out in the export roster 
to Canada. The outlook is positive, given growing world demand 

Binding partnership

NEGÓCIOS  BuSINESS 

Parceria 
que dá liga
Negócios na cadeia do alumínio se destacam na 
pauta de exportação para o Canadá. A perspectiva é 
promissora, dado o crescimento da demanda mundial 
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Bauxite is raw material for the production of 
alumina, which in turn is the basis for aluminum. 
Brazil has the world’s third largest bauxite reserve, 
it is the fourth largest producer of the mineral and 
the third largest of alumina. Canada, in turn, is the 
world’s third largest producer of primary aluminum, 
but lacks bauxite reserves to supply to industry, 
therefore relying on imports.

“Brazil is critically and strategically important for 
Canada. Logistics have a major impact on this trade 
relationship. Freight prices are also of fundamen-
tal importance because Brazil is at an advantage, 
given its proximity in comparison with the other 
two world suppliers, Australia and China”, says the 
coordinator of the Primary Product Sectorial Group 
of the Brazilian Aluminum Association (“ABAL”), 
Otávio Carvalheira.

HeavyweigHt consumer
This set of factors helps explain why Canada is 

an important consumer of products comprising 
the aluminum supply chain. According to ABAL’s 
statistics, of the 6.8 million tons of bauxite we 
exported in 2012, almost a third (27%) went to 
Canada. With respect to alumina, the country pur-
chased 32.6% of the 7.3 million tons sold abroad 
in that same year. Canada is the destination of 
Brazilian alumina and the second largest of baux-
ite, only behind the United States.
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O Brasil possui a terceira maior 
reserva de bauxita do planeta
Brazil has the world’s third 

largest bauxite reserve

Otávio Carvalheira, 
coordenador do Grupo 
Setorial de Produtos 
Primários da Abal

Otávio Carvalheira, 
coordinator of the 
Primary Product 
Sectorial Group 
of ABAL

NEGÓCIOS  BuSINESS 

dois países.

A bauxita é a matéria-prima para a produção da 

alumina, que, por sua vez, é a base para o alumínio. 

O Brasil possui a terceira maior reserva natural de 

bauxita do planeta, é o quarto maior produtor do mi-

nério e o terceiro em alumina. O Canadá é o terceiro 

maior produtor de alumínio primário do mundo, mas 

não possui reservas de bauxita para abastecer a in-

dústria, por isso, depende de importação.

“O Brasil tem importância crítica e estratégica 

para o Canadá. A logística tem grande impacto nes-

sa relação. O preço do frete também é fundamental, 

já que o Brasil leva vantagem pela maior proximi-

dade em relação aos dois principais fornecedores 

mundiais, a Austrália e a China”, diz o coordenador 

do Grupo Setorial de Produtos Primários da Associa-

ção Brasileira do Alumínio (Abal), Otávio Carvalheira.

In the world scenario, the aluminum market is 
still a promising one, on account of strong trends 
towards urbanization, urban mobility and sustain-
able growth. The positive demand outlook is yet 
another factor for the enduring solidification of 
transactions between Brazil and Canada in this 
supply chain, with the growing supply of baux-
ite and alumina by Brazil to its North American 
partner. (EC)  

Mesmo com todo o potencial exportador de bauxita 
e alumina, o Brasil vivencia sérios problemas na sua 
indústria de alumínio primário. A principal dificuldade 
é o elevado custo da energia para um segmento tão 
dependente dela. “Por mais de três décadas fomos 
produtores e exportadores de alumínio primário, 
mas esses números vêm caindo. Há cinco anos 
produzíamos 1,6 milhão de toneladas, hoje estamos 
em 1,2 milhão”, compara Otávio Carvalheira, da 
Abal. “Caminhamos no sentido de passarmos de 
exportadores a importadores de alumínio primário. 
Isso ainda não aconteceu, mas pode ocorrer em breve, 
porque, infelizmente, não temos sinalização clara de 
inversão desse cenário”, pondera.
De acordo com Carvalheira, as empresas do setor 
continuam tentando reativar as unidades de produção, 
mas há grandes dificuldades. Os gastos com energia 
representam em torno de 30% do custo de produção 
do alumínio no Brasil e podem variar conforme a 
companhia fornecedora e a região do País. No caso 
da bauxita, que envolve basicamente a extração, e da 
alumina, dada a menor demanda por energia, não há 
impactos significativos de produção. Isso explica por 
que o Brasil mantém grande oferta e competitividade 
no mercado internacional de ambos os itens.

Curto-CirCuito
Notwithstanding all its bauxite and alumina export 
potential, Brazil has severe problems in its primary 
aluminum industry. The main difficulty is the high 
cost of energy in an industry so dependent on it. “For 
more than three decades we were producers and 
exporters of primary aluminum, but the figures are 
decreasing. Five years ago, we produced 1.6 million 
tons, nowadays we are at 1.2 million”, remarks 
Otávio Carvalheira, of ABAL. “We are bound to 
become importers rather than exporters of primary 
aluminum. This so far has not happened, but may 
soon be the case, because unfortunately there is 
no clear sign showing the inversion of this trend”, 
concludes Carvalheira.
According to him, the industry’s companies continue 
attempting to restart their production units, but face 
huge difficulties. Expenses incurred with energy are 
about 30% of the cost of production of aluminum in 
Brazil and may vary from one supplier to another and 
by region of the country. In the case of bauxite, which 
basically involves its extraction, and alumina, given 
its lower demand for energy, no significant impact 
is caused on production. This explains why Brazil 
sustains high levels of supply and competitiveness 
of both items in the international market.

ShOrT CIrCuIT
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Pátio de estocagem em Juruti (PA): bauxita é matéria-prima para a produção da alumina 

Stockyard in Juriti (PA): bauxite is raw material for the production of alumina

Consumidor de peso

Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que 

o Canadá é um consumidor importante dos produ-

tos da cadeia do alumínio. Pelos números da Abal, 

das 6,8 milhões de toneladas de bauxita que ex-

portamos em 2012, quase um terço (27%) foi para 

lá. Com relação à alumina, o país comprou 32,6% 

dos 7,3 milhões de toneladas vendidas para o ex-

terior no mesmo ano. Ele é o principal destino da 

alumina brasileira e o segundo maior da bauxita, 

perdendo apenas para os Estados Unidos.

No cenário mundial, o mercado de alumí-

nio continua bastante promissor, incentivado 

por fortes tendências, como as de urbanização, 

mobilidade urbana e crescimento sustentável. A 

perspectiva positiva da demanda é um estímulo a 

mais para solidificar de vez as transações entre o 

Brasil e o Canadá nessa cadeia, com o crescente 

fornecimento brasileiro de bauxita e alumina para 

o parceiro da América do Norte. (EC) 
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notícias do cam

Depois de passar por várias cidades 
brasileiras, o Ciclo Nacional de Arbitra-
gem encerrou o calendário de 2013 em 
Porto Velho, na Universidade Federal de 
Rondônia. A próxima edição está mar-
cada para 12 de fevereiro, em Salvador.

Ciclo Nacional   
de Arbitragem

Tribunais 
internacionais
O Núcleo de Estudos em Tribunais e 
Cortes Internacionais da USP promoveu 
o IV Simpósio Brasileiro sobre Tribunais 
e Cortes Internacionais, com o tema “O 
Acesso à Justiça em Tribunais Interna-
cionais”. O encontro, realizado em no-
vembro na Faculdade de Direito do Lar-
go São Francisco, em São Paulo, teve 
palestra do presidente do CAM/CCBC, 
Frederico Straube.

A melhor de 2013  
A conceituada revista americana Acquisition 
International traz em sua última edição a 
excelência do trabalho promovido pelo 
CAM/CCBC, eleito pela publicação como 
a instituição arbitral de maior destaque 
em 2013. Contemplado com o prêmio 
“Lawyers Choice Award”, o Centro foi 
escolhido por meio de votação realizada 
com profissionais da área.

Seminário no Peru
O seminário internacional “Consolidação e os Cinco Anos de Vi-
gência da Lei de Arbitragem”, realizado no fim de novembro em 
Lima, reuniu cerca 300 participantes no Salão Nobre do Colégio 
dos Advogados. O secretário-geral do CAM/CCBC, Carlos Forbes, 
participou do painel Extensão da Convenção Arbitral às Partes não 
Signatárias. Para ele, as discussões foram bastante interessantes. 
Forbes destaca a “inexistência na lei de arbitragem brasileira de 
previsão semelhante à existente na lei peruana no que concerne 
à extensão dos efeitos da cláusula compromissória aos não signa-
tários”, diz. Ele afirma ainda que o nível elevado das discussões, 
aliado às experiências peruanas, indica a preocupação necessária 
ter na elaboração de contratos, nos quais devem constar a previ-
são da solução de eventual conflito pela arbitragem.
O debate teve coordenação do especialista Alfredo Bullard, do 
Peru, e contou também com a presença de Joseph Tirado, da 
Inglaterra, e de Manuel Garayo, da Espanha. Com patrocínio do 
CAM/CCBC, o seminário foi promovido pelo Centro de Arbitragem 
Arbitra Peru, vinculado ao Ministério da Justiça local, e pelo Insti-
tuto Peruano de Ar-
bitragem (IPA). 

Maior competição
A faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) está em festa. A equipe 
mineira foi destaque no Foreign Direct Investment 
Moot Competition (FDI Competition) – maior 
competição de arbitragem de investimento do 
mundo – ao ser contemplada com o “Baker & McKenzie Prize for the Hi-
ghest Ranked Team e o Investor State Law Guide Prize for Highest Ranked 
Team”, premiação concedida ao grupo com maior pontuação, incluindo 
fases escrita e oral. O CAM/CCBC, que tradicionalmente apoia estudantes 
em várias competições dentro e fora do País, patrocinou o grupo.

Especialistas 
reunidos: debate 

de alto nível
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CISG em Curitiba
A Conferência Internacional CISG será realizada nos dias 
19 e 20 de março, em Curitiba, e contará com a parti-
cipação de renomados especialistas e o apoio do CAM/
CCBC. Esse será o último grande evento da CISG antes 
da entrada em vigor das novas regras sobre transações in-
ternacionais de mercadorias, marcada para 1º de abril. O 
encontro é uma oportunidade para que profissionais brasi-
leiros compreendam melhor esse marco jurídico.
A Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Contratos 
de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG, 
na sigla em inglês) foi aprovada em 10 de abril de 1980, 
por uma conferência diplomática que contou com a parti-
cipação de 62 países. 

A medida entrou em vigor em 1º de janeiro de 1988, para 
os 11 primeiros países que aderiram às novas regras: Ar-
gentina, China, Egito, Estados Unidos, França, Hungria, 
Itália, Iugoslávia, Lesoto, Síria e Zâmbia. Com a adesão 
do Brasil, a CISG passa a ser adotada por 79 
nações, que, em conjunto, respondem pela 
maior parte do valor negocia-
do no comércio mundial. 

Experiência alemã
O seminário promovido pelo CAM/CCBC e o German Institution of Arbitration (DIS), 
para discutir a arbitragem em ambos os países, atraiu cerca de 80 participantes 
ao Renaissance São Paulo Hotel, em novembro. Com a presença especial do 
professor Karl-Heinz Böckstiegel (foto), um dos nomes mais respeitados em arbi-
tragem na Alemanha, entre outros especialistas, o evento permitiu, mais uma vez, 
a intensa troca de informações entre profissionais.

A segunda edição do curso sobre arbitragem internacional da 
University of Miami teve sua aula inau-
gural realizada no final de dezembro, 
no hearing center do CAM/CCBC. Pro-
movido pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), em 
parceria com a universidade america-
na, entre os dias 20 e 25 de janeiro, 
o curso foi coordenado pelo professor 
Paulsson. Além dos brasileiros, partici-
param alunos de Argentina, Chile, Co-
lômbia e México.

Aula inaugural

O debate sobre o setor de transporte no 
Brasil, realizado no Auditorium del Centro 
Culturale Brasile Italia Piazza Navona em 
Roma, que ocorreu em novembro, su-
perou as expectativas. Durante o evento 
foram discutidas as oportunidades de in-
vestimentos e a arbitragem no País. O pre-
sidente do CAM/CCBC, Frederico Straube, 
participou do painel Segurança Contratual 
e Arbitragem no Setor de Transporte. 

Encontro  
na Itália
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notícias da ccBc

Vinte e nove estudantes de MBA da Ivey Business School, escola de negócios da Western University, de Ontá-
rio, vieram ao Brasil recentemente para conhecer mais o mercado local. A programação incluiu um seminário 
organizado pela CCBC, durante o qual o vice-presidente 
adjunto Antonio Conde fez um retrospecto das relações 
comerciais entre os países e os serviços prestados pela 
instituição. O embaixador Regis Arslanian, por sua vez, 
falou sobre a conjuntura e as potencialidades do Brasil. O 
grupo também visitou o Chile e o Peru.

Visita de estudos

A Conferência Internacional Brasil-Canadá 3.0 reuniu 

recentemente empresas interessadas em discutir opor-

tunidades de negócios entre os países na área de tec-

nologia da informação e telecomunicações. O evento, 

do qual a CCBC foi patrocinadora, foi realizado em João 

Pessoa nos dias 5 e 6 de dezembro. No encontro, entre 

outras iniciativas, a entidade estimulou o contato e a 

aproximação comercial das companhias participantes e 

forneceu orientações para investimentos.

Na avaliação de Armínio Calonga Jr., analista comercial 

da CCBC, os setores contemplados pela conferência 

apresentam forte potencial de expansão na relação en-

tre os dois países. “Identificamos oportunidades e colo-

camos as empresas em contato, para unir demanda e 

oferta”, afirma. 

É a segunda vez que o evento acontece no Brasil. Des-

ta vez, as discussões foram centradas em “Processos 

criativos na indústria da convergência: oportunidades e 

desafios para a produção de conteúdo no ambiente da 

economia digital”. Durante a conferência, duas empre-

sas brasileiras foram premiadas com uma viagem para 

participar da versão canadense do evento, a Conferência 

Canadá 3.0, a ser realizada em Calgary, em maio.

Estímulo ao talEnto

Ao longo do evento também foi realizada uma com-

petição para incentivar novos projetos de tecnologia e 

mídias digitais. Vinte companhias (dez de cada país) 

concorreram ao prêmio. A vencedora pelo Canadá foi a 

Zighra, dedicada a serviços de segurança para dispositi-

vos móveis. A brasileira premiada foi a Estoks, especiali-

zada em gestão e comercialização de ativos e estoques 

excedentes de grandes companhias. 

Leia mais sobre negócios em TI e Telecom na seção 

Tecnologia desta edição.  

Potenciais parceiros
CCBC aproxima startups brasileiras e canadenses de TI e Telecom

Conferência abordou temas de desenvolvimento e inovação
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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

Errata: Diferente do que foi publicado na nota “Mina 
brasileira” (ed. 45), Antenor Silva não é diretor-executivo na 
MbAC Fertilizantes e sim vice-chairman e CEO da empresa.

A CCBC está nas redes sociais. Siga a 
entidade pelo Twitter (@Chamber_BrCa) 
e acompanhe os posts publicados no 
Facebook (www.facebook.com/camara-
comercio.brasilcanada).
O grupo Amigos do Canadá, que conta com 
o apoio da CCBC, também está presente 
em ambas as redes. No Twiter o endere-
ço é @amigosdocanada e no Facebook 
www.facebook.com/AmigosDoCanada.

Na rede

1. Esta é uma das mais incríveis belezas naturais 
canadenses, com queda-d’água de 83m, localizada em um 
parque na província de Québec:

a) Cataratas de Montmorency 
b) Cataratas de Niágara
c) Stanley Park

2. Prestes a completar 75 anos, o CAM/CCBC foi 
recentemente brindado com o anúncio de que o 
seu regulamento será adotado na mais importante 
competição internacional de arbitragem em 
2016. Qual é ela?

a) CAMARB
b) Willem C. Vis Moot
c) Frankfurt Investiment Arbitration 
Moot Court

R
ep

o
st

as
:

1–
a;

 2
–B

As questões abaixo são relacionadas a 
acontecimentos envolvendo Brasil e Canadá. 
Descubra o quanto você está por dentro.

Curiosidades

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

esPaço do leitor

Acompanhei a publicação da última edição da Brasil-
Canadá. Achei muito interessante a matéria de capa. 
Fiz inclusive um post no meu blog, repercutindo a 
matéria e abordando o mercado na área do vinho.

Bruno Santiago, Vancouver 

Agradeço a remessa do número 45 da 
revista. Cumprimento os editores pela 
qualidade e a natureza dos informes e 
artigos, todos de suma importância no 
relacionamento bilateral entre as duas 
grandes nações, o Canadá e o Brasil.

Gílson de Lima Garófalo,  
Professor Titular da FEA-PUCSP  

e Professor Associado da FEA-USP  
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notas   notícias rápidas do Canadá

Os modelos Boeing 
787 Dreamliner 
da Air Canada 
ganharam assentos com novo design, mais ergonômico 
e capaz de reclinar 180˚. Todas as poltronas também 
passaram a ter monitores touchscreen, com extensa 
programação de entretenimento, além de tomadas 
e entradas USB. A companhia receberá os primeiros 
modelos na primavera e, a partir de julho, a rota 
Toronto-Tel Aviv começa a operar com os novos aviões.

Conforto no ar

Incontáveis anotações

A província de Ontário está ampliando o investimento em 
empresas de tecnologia de ponta. Uma das beneficiadas é 
a Cisco Systems, que receberá incentivos governamentais 
de C$ 220 milhões para reforçar a expansão das suas 
atividades de pesquisa e desenvolvimento. As autoridades 
esperam com isso a geração de 1.700 empregos na região 
em seis anos.
A fabricante norte-americana de equipamentos de rede 
emprega hoje mais de 
1.300 pessoas na cidade.

tecnologia que gera emprego

Um caderno para escrever e apagar quantas vezes quiser. Esse é o 
Wipebook, projeto criado por um canadense da turma de MBA em 
empreendedorismo da Universidade de Ottawa. Divulgado no site 

de financiamento coletivo Kickstarter, o projeto 
recebeu aportes de mais de 1,8 mil investidores e 
acumula aproximadamente C$ 85,8 mil. 

Questão de soberania
O Canadá apresentou recentemente a 
reivindicação de soberania sobre o Polo Norte. 
O Ministério das Relações Exteriores do país 
entregou informação preliminar sobre os 
limites externos de sua plataforma continental 
no Ártico, além de uma proposta referente ao 
Oceano Atlântico, para a Comissão de Limites 
da Plataforma Continental da ONU, um grupo 
especial criado em 1982 para receber as 
reivindicações sobre 
o tema. A Rússia e a 
Dinamarca também lutam 
pelo domínio do território.

A revista Exame divulgou o seu novo Guia de 
Sustentabilidade, o maior e mais respeitado 
levantamento sobre o tema feito no Brasil. A 
publicação aponta 61 empresas consideradas 
as mais ambientalmente corretas do País em 20 
setores. Na área de mineração destacaram-se 
Votorantim, Anglo, Samarco, Vale e Yamana. 
O Guia está na 14ª edição e baseia-se 
na metodologia do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade, da Fundação Getúlio Vargas.

Respeito ambiental
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O Canadá lidera o ranking de 
competitividade elaborado pela 
Confederação Nacional da Indústria. 
A colocação engloba 15 países com 
características socioeconômicas 
semelhantes, considerando critérios 
como mão de obra, capital, 
infraestrutura e logística, tributos, 
ambiente macroeconômico e 
microeconômico, educação, tecnologia 
e inovação. O Brasil ocupa a penúltima 
posição, à frente apenas da Argentina.

Líder em 
competitividade

tendências pecuárias

Parceria estratégica

A Semex Brasil promoveu um intercâmbio entre pecuaristas brasileiros 
e canadenses durante visita à maior exposição de gado leiteiro do 
mundo, a Royal Winter Fair, realizada em Toronto no final do ano 
passado. Com a iniciativa, que reuniu 53 clientes e parceiros da 
companhia, os produtores nacionais puderam ver  de perto tecnologias 
utilizadas nos rebanhos, técnicas de manejo e tendências para 2014.

A BlackBerry anunciou parceria de cinco anos com a Foxconn, o maior fabricante mundial de 
produtos e componentes eletrônicos. Inicialmente a parceria se concentrará no lançamento de 
um smartphone para a Indonésia e outros mercados em rápida expansão no início de 2014. A 
Foxconn vai produzir os artigos nas fábricas da Indonésia e do México. A BlackBerry será detentora 
da propriedade intelectual e responsável pela certificação de qualidade dos aparelhos produzidos.

O Canadá inaugurou o primeiro caixa automático de bitcoins, a moeda 
virtual criada em 2008 por um programador com o pseudônimo de Satoshi 
Nakamoto. A máquina encontra-se ao lado de um conhecido café de 
Vancouver e é semelhante a um caixa eletrônico de banco. A proposta é criar 
um meio de pagamento “sem fronteiras”, aceito em transações eletrônicas 
e com potencial para ser convertido em moedas locais. Diferentemente 
de outras moedas, não há controle de um banco central e a segurança é 
garantida por um complexo esquema de criptografia.

Moeda virtual
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educação  education 

exchange program develops
young professionals who, besides 
studying at high-level universities, 
are a valuable source of knowledge

to everybody’s advantage

12 | Brasil-Canadá

Vantagem para 
todos intercâmbio forma jovens profissionais que, 

além de estudar em universidades de alto 
nível, são fonte valiosa de conhecimento

 as universidades canadenses estão entre 

as mais conceituadas do mundo. Para 

os bolsistas do programa Ciência sem 

Fronteiras, a parceria entre os dois governos pos-

sibilita o estudo das línguas inglesa ou francesa e 

estágio, que pode ocorrer dentro da universidade 

ou em empresas.  

Na temporada de verão de 2013 (maio a agos-

to, no Hemisfério Norte), 1.016 bolsistas fize-

ram estágio no Canadian Bureau of International 

Education (CBIE), sendo 76,8% deles na área de 

pesquisa dentro dos campi e os outros 23,2% 

em empresas. Para 2014 se espera a alocação 

de algo entre 1.600 e 1.800 estudantes para os 

estágios. E, segundo a gerente de programa do 

Ciência sem Fronteiras do CBIE, Vera Kiriloff, a 

perspectiva é que cerca de 50% deles sejam em 

companhias. “Estamos trabalhando para atingir 

esse percentual”, diz.

Canadian universities are among the most re-
nowned in the world. For the participants in 

the Science Without Borders scholarship pro-
gram, the partnership between the two govern-
ments makes it possible to study English and 
French and to take part in trainee programs, 
either at a university or in companies. 

In the summer course of 2013 (May to August 
in the northern hemisphere), 1,016 scholarship 
beneficiaries participated in a trainee program in 
the Canadian Bureau of International Education 
(CBIE), of which 76.8% did so in research activities 
on campus and the other 23.2% in companies. In 
2014, one expects the participation of between 1,600 
and 1,800 students in trainee programs. According to 
CBIE’s Science Without Borders program manager, 
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As estatísticas do consórcio formado por 

quatro das maiores universidades canadenses 

(Alberta, Laval, Dalhouise e Ottawa), chamado 

Caldo, também indicam essa direção. Dos 200 

estudantes que passaram pelos seus institutos 

no verão do ano passado, 150 fizeram estágios, 

85% em pesquisas dentro dos campi e 14% em 

empresas. Na atual temporada a expectativa é 

que 170 bolsistas optem pelos estágios.  

ExpEriências positivas

A canadense Lakes Environmental recebeu 

cinco estudantes para a temporada encerrada 

em agosto de 2013. “Foram os melhores estagi-

ários que já tive desde a fundação da empresa, 

há 15 anos”, considera o presidente da compa-

nhia, Jesse Thé. 

Os depoimentos dos estudantes também são 

positivos. “A experiência na BlackBerry foi única. 

Pude ver como as coisas funcionam em uma em-

presa e como as decisões são tomadas”, conta 

Flávio de Sousa Ramalho, que estudou na Uni-

versidade de Waterloo. “Estudo aquicultura. Meu 

estágio na Lyndon Fish Hatcheries Inc. foi muito 

valioso. Desenvolvi competências na solução de 

problemas, habilidades para trabalhar em equi-

pe, aprimorei o idioma e compreendi como as 

parcerias público-privadas propiciaram o desen-

volvimento dessa indústria no Canadá”, conclui 

Bernardo Ramos José, que estudou na Universi-

dade de Guelph. (EC) 

Vera Kiriloff, the outlook is that about 50% will be 
in companies. “We are working to reach that per-
centage figure”, says Kiriloff. Statistics publicized 
by the consortium comprising four of Canada’s 
largest universities (Alberta, Laval, Dalhouise and 
Ottawa), known by the name “Caldo”, confirm this 
trend. Of the 200 students who participated in the 
consortium’s program during the summer of last 
year, 150 enrolled in trainee programs, 85% in re-
search projects on campus and 14% in companies. 
In the current season, one expects 170 scholarship 
beneficiaries will opt for trainee programs. 

Positive exPeriences
The Canadian entity Lakes Environmental received 

five students in the season ended August 2013. “They 
were the best trainees I had since the company was 
founded 15 years ago”, states the company’s presi-
dent, Jesse Thé. 

Statements made by the students are also posi-
tive. “The experience at BlackBerry was unique. I 
could see how things work in a company and how 
decisions are made”, says Flávio de Sousa Ramalho, 
who studied at the University of Waterloo. “I study 
aquaculture. My traineeship program at Lyndon Fish 
Hatcheries Inc. was very valuable. I developed abili-
ties for problem solving, for teamwork, I improved my 
language skills, and I understood how public-private 
partnerships make it possible to develop this industry 
in Canada”, concludes Bernardo Ramos José, who 
studied at the University of Guelph. (EC) 

EntrE os primEiros
Até novembro de 2013, o Canadá era o terceiro país em 
número de bolsistas do Ciências sem Fronteiras, com 4,7 
mil pessoas, atrás de Estados Unidos e Reino Unido. Com a 
ida do grupo mais recente de brasileiros, no início de 2014, 
o país chega próximo dos 7 mil estudantes e ultrapassa 
o Reino Unido no ranking. Em oferta total de vagas ao 
longo dos quatro anos do programa, o Canadá é o segundo 
colocado, com 12 mil vagas, atrás dos Estados Unidos. Para 
a vice-cônsul e delegada comercial do Consulado-Geral 
do Canadá em São Paulo, Ramneet Sran, esse é mais um 
ponto a favor dos estudantes que vão para o país.

among the first
Until November 2013, Canada ranked third in terms of the 
number of scholarship beneficiaries in the Science Without 
Borders program, totaling 4,700 people, only behind the United 
States and the United Kingdom. Considering the most recent 
group of Brazilians that travelled in the beginning of 2014, the 
country reaches close to 7,000 students, passing the UK in the 
ranking. The total number of places offered in the four years of 
the program ranks Canada second behind the United States, 
with 12,000 places. For the vice-consul and trade commissioner 
of the Canadian Consulate-General in São Paulo, Ramneet 
Sran, this is another aspect favoring students going to Canada.
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entrevista  interview Benoit Préfontaine

Ciência sem fronteiras oferece bolsas de estudo no exterior e ajuda a estreitar 
laços entre os países. Para as empresas canadenses, o programa pode significar 
a disponibilidade de um grande número de brilhantes estágiários brasileiros

Conhecimento 
aplicado na prática

EstEla CangErana

the science without Borders program offers scholarships abroad and helps to 
tighten ties between countries. for Canadian companies the program may result 
in the availability of a large number of brilliant Brazilian interns

Knowledge applied in practice

a té 2015, o Canadá receberá cerca de 12 mil 

estudantes brasileiros de graduação e pós-gra-

duação (em nível de doutorado) para um perí-

odo de estudos e estágio como parte do programa Ci-

ência sem Fronteiras, mantido pelo governo do Brasil. 

Será uma oportunidade de aproximar os meios acadê-

micos dos países e aumentar a colaboração científica. 

Além dos benefícios em educação e pesquisa, o inter-

câmbio ajuda a fortalecer as relações comerciais, cul-

turais e sociais.

Nesta entrevista, o cônsul e comissário sênior do co-

mércio do Canadá, Benoit Préfontaine, conta como o 

programa é visto pelas instituições e autoridades cana-

denses e como as empresas de ambos os países po-

dem se beneficiar do grande número de estudantes du-

rante os próximos anos, oferecendo estágios para os 

bolsistas. Os 4,7 mil estudantes que já foram para lá pe-

lo programa (o número deve chegar a 7 mil neste início 

de 2014) podem fazer a diferença para as empresas.

Brasil-Canadá – Como o governo e as universi-

dades canadenses analisam o programa Ciên-

cia sem Fronteiras?

Until 2015, Canada will receive some 12,000 
Brazilian undergraduate and graduate 

(doctoral) students to study and participate in 
internships under the Science Without Borders 
program of the Brazilian federal government. 
This will be an opportunity to approximate the 
academic worlds of both countries and increase 
scientific cooperation. In addition to the benefits in 
the field of education and research, the exchange 
program helps to strengthen trade, cultural and 
social ties between the people of both nations.

in this interview, Canada’s consul and senior 
trade commissioner, Benoit Préfontaine, explains 
how the program is seen by Canadian institu-
tions and authorities and how companies of both 
countries stand to benefit from the large number 
of students in coming years, offering internship 
programs to scholarship beneficiaries. the 4,700 
students who already went to Canada under the 
program (expected to reach 7,000 in the beginning 
of 2014) could make a difference for companies.

Brasil-Canadá – How do the Canadian 

CCBC 46_Entrevista Benoit rev-ok.indd   8 1/20/14   3:40 PM



Brasil-Canadá | 9

Benoit Préfontaine  – Todo mundo no Canadá que 

conhece essa iniciativa brasileira fica bem impres-

sionado com sua força e com as grandes possibili-

dades e os benefícios que ela gera.  Para o gover-

no do Canadá, que busca fortalecer as relações bi-

laterais com o Brasil, principalmente nas áreas de 

ciência, tecnologia e inovação, o programa é um 

grande impulso para estabelecer projetos colabora-

tivos entre pesquisadores, professores e estudan-

tes, universidades e o setor privado de ambos os 

países. Quando nosso governador-geral veio aqui, 

um ano e meio atrás, anunciou que o Canadá teria 

12 mil vagas para receber os estudantes brasileiros 

integrantes do programa. O Canadá é um dos paí-

ses que oferece o maior número de vagas. 

BC – Por que essa oferta tão grande?

BP – Tradicionalmente, o Canadá é um dos paí-

ses que mais recebe estudantes estrangeiros no 

mundo. No ano passado, foram mais de 265 mil. 

O Canadá busca duplicar esse número até o ano 

2022. O Brasil está entre as prioridades. Pelo séti-

mo ano consecutivo, o Canadá é o destino núme-

ro um para brasileiros, mas apenas em algumas 

government and universities assess the Science 
Without Borders program?
Benoit Préfontaine – everybody in Canada who knows 
this Brazilian initiative is truly impressed by its reach 
and the great possibilities and benefits it generates. for 
the Canadian government, seeking to strengthen bilat-
eral relations with Brazil, mainly in the fields of science, 
technology and innovation, the program is a major boost 
to setting-up collaborative projects among researchers, 
professors and students, universities and the private sec-
tors of both countries. when our governor-general came 
here, one and a half years ago, he announced that Canada 
would welcome 12,000 Brazilian students participating in 
the program. Canada is one of the countries that receives 
the most students. 

BC – Why is Canada receiving so many students?
BP – traditionally, Canada has been one of the countries 
that most receive foreign students in the world. Last year, 
the number exceeded 265,000. Canada intends to double 
this number by the year 2022. Brazil is among the priori-
ties. for the seventh consecutive year, Canada has been 
the number one destination for Brazilians, but only in 
some educational categories. the majority come to learn 
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categorias de ensino. A maioria para aprender inglês 

ou para high school (equivalente ao ensino médio). 

Gostaríamos de ter mais estudantes brasileiros para 

os cursos universitários e para criar laços duradouros. 

E também desejamos que canadenses venham estu-

dar no Brasil.

BC – Como o programa funciona com relação 

ao Canadá?

BP – As associações de ensino, as organizações e 

os consórcios canadenses assinaram acordos com 

o governo do Brasil e lançaram chamadas para 

apresentação de propostas para receber estudan-

tes. Estes devem se inscrever e, após seleciona-

dos, recebem a confirmação de que foram admi-

tidos pela universidade canadense. O programa no 

Canadá inclui até três componentes: aprimoramen-

to do idioma antes de o semestre começar; estu-

do acadêmico ou de pesquisa em uma instituição, 

e estágio. Até agora, a maioria dos estágios foram 

realizados nas próprias universidades. Os estudan-

tes trabalham em laboratório, com um time de pes-

quisadores e outros participantes. Essa experiência 

permite que conheçam como é feita a pesquisa no 

Canadá, incluindo experiências fora da sala de au-

la e em laboratório, além de participar de projetos 

financiados pelo governo ou pela iniciativa privada. 

english or for high school. we would like to have 
more Brazilian students in university courses and 
to create strong linkages. we would also like to 
see Canadians come to study in Brazil. 

BC – How does the program work with respect 
to Canada?
BP – Canadian educational associations, organi-
zations and consortia have celebrated agreements 
with the Brazilian government and tendered pro-
posals for receiving students, who are required to 
enroll, and following their selection, receive notice 
of admission from the respective Canadian univer-
sity. the program in Canada includes up to three 
components: improving english and french lan-
guage skills prior to the start of the semester; ac-
ademic studies or research at a Canadian institu-
tion and an internship. Until now, most internships 
took place inside the universities. in this scenario, 
students work in labs with a team of researchers 
and other participants. this experience allows 
them to learn how research is done in Canada, 
including experiences outside of classrooms and 
in laboratories, while participating in projects fi-
nanced by the government or private sector.   

BC – What are the advantages for the companies?

Até 2015, o 
Canadá receberá 

aproximadamente 
12 mil estudantes 

brasileiros

Until 2015, Canada will 
receive some 12,000 

Brazilian students
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BC – Quais as vantagens para as empresas?

BP – A primeira é ter estudantes dedicados à em-

presa, com conhecimento avançado dos produtos 

e que lembrarão dessa vivência. A segunda é que 

a empresa ganha deles suas impressões e o co-

nhecimento sobre o Brasil. Eles podem dizer se 

um produto funciona no mercado brasileiro, quais 

os competidores, sugerir aprimoramentos e faci-

litar contatos com quem possa estar interessa-

do no mercado canadense. O terceiro benefício, 

e esse será a minoria dos casos, é o estudan-

te terminar os estudos e continuar trabalhando 

com a empresa canadense, não necessariamen-

te contratado por ela no Brasil, mas por compa-

nhias brasileiras que fazem negócios com cana-

denses. Estou certo de que há outras maneiras 

de as empresas e os estudantes se beneficiarem, 

mas esses são apenas alguns exemplos. 

BC – Quanto tempo mais as empresas terão 

para receber esses estagiários?

BP – O Ciência sem Fronteiras tem previsão de 

terminar em dois anos e meio. Estamos comuni-

cando essa oportunidade para as  empresas que 

têm operações nos dois países. É uma daque-

las chances que só surgem de vez em quando.  

BC – O incremento comercial amplia o interes-

se de estudantes e empresas?

BP – Sim. É uma ferramenta importante, mas 

não apenas para a relação comercial. Os 12 mil 

alunos brasileiros que estudarão no Canadá terão 

uma influência importante em cada dimensão da 

relação bilateral. Provavelmente, teremos alunos 

que vão se casar com canadenses e isso é im-

portante de diversas maneiras. Acrescentaria que 

até agora falamos de educação e comércio, mas 

outra importante prioridade no relacionamento 

entre Canadá e Brasil é a inovação científica e 

tecnológica. Nossos países assinaram um acordo 

de cooperação científica há alguns anos. É fan-

tástico que o programa Ciência sem Fronteiras te-

nha vindo logo após isso. 

BP – the first is to have students dedicated to the com-
pany, with deep knowledge of its products, who will always 
remember the experience they had. the second aspect is 
that a company receiving an intern will gain the student’s 
insight and knowledge about Brazil. the intern can say 
whether or not a product is suited for the Brazilian mar-
ket, who the competitors are, suggest improvements and 
even facilitate contacts with someone interested in the Ca-
nadian market. the third benefit, which is the least com-
mon, is that a student finishes his or her studies and then 
continues working for that Canadian company, not neces-
sarily being hired in Brazil, but rather by Brazilian com-
panies doing business with that company. i am sure there 
are other ways for companies and students to benefit, but 
these are only some examples.

BC – How much more time do companies have to receive 
interns?
BP – the science without Borders program is expected to 
end in two and a half years. we are informing companies with 
operations in both countries about this opportunity, which is 
one of a kind that only comes about every now and then. 

BC – Does the growth in trade increase the interest of 
students and companies?
BP – Yes. it is an important tool, but not only for the trade 
relationship. the 12,000 Brazilian students who will 
study in Canada will play an important role in every as-
pect of the bilateral relationship. Certainly some Brazil-
ian students will marry Canadians and this is important 
in several ways. i would like to add that until now we 
have only talked about education and trade, but another 
important priority in the Canada – Brazil relationship 
is scientific and tech-
nological innovation. 
our countries signed a 
scientific cooperation 
agreement a few years 
ago. it is wonderful 
that the science with-
out Borders program 
came about soon af-
terwards.  

Para saber mais
Como obter um estagiário do programa CsF?
Para mais informações, entre em contato com:
commerce.br@international.gc.ca
lEarn MOrE
How can I get an intern under the Science 
Without Borders program?
For more information, contact:
commerce.br@international.gc.ca
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Esther Donio B. Nunes*
cada vez maior e mais forte

CCBC’s track record, in the course of its 40-year history, has 
truly been marked by the trade approximation of Brazil and 

Canada, but we are aware of the fact that much work lies ahead, 
to make use of the still unexploited business potential of the two 
countries. This conviction encourages us to bet on the continuous 
strengthening of the entity and the preparation of its infrastructure 
to face the challenges of today’s business world and the scenarios 
we foresee for the future.

During last year, we worked to improve CCBC’s organizational 
structure and to increasingly intensify the undertaken initiatives 
and their efficiency. Together with our partners, we must pursue 
the objective of increasing bilateral trade, fostering business under 
the leadership of our members, promoting social and cultural 
approximation and encouraging cooperation between the two 
nations in various fields.

In these early days of 2014, a short review of last year’s accom-
plishments provides us the overview of the most recent initiatives 
and the forthcoming challenges we face.

Ready to move foRwaRd
During 2013, we further encouraged the activities of the sectorial 

committees for foreign trade, mining, economic affairs and legal 
matters, as well as specific work groups such as the Aerospace 
Task Force, all of which are currently fully operational. In com-
bination with said activities, a CCBC publicity campaign directed 
at companies interested in relations with Canada resulted in an 
almost 50% increase in membership.

Supported by the Brazilian Agency for the Promotion of Exports 
and Investments (“Apex-Brasil”) and with the participation of other 
partnering entities, we developed the program Doing Business in 
Canada, an initiative whose objective is to help Brazilian companies 
export their various products to Canada. Said initiative may pos-
sibly stand-out in the new year as the Chamber’s lead initiative.

We attended business promotion events of both countries, par-
ticularly Futurecom, the Brasil-Canadá 3.0 conference, a games 
exhibition in Montreal and Toronto and the Imagine Studying in 

trajetória da CCBC, ao longo dos seus 40 anos de 

existência, tem sido reconhecidamente marcada 

por avanços na aproximação comercial entre Bra-

sil e Canadá, mas sabemos que temos um longo trabalho 

pela frente para aproveitar o potencial de negócios ainda 

inexplorado entre os dois países. Essa convicção nos esti-

mula a apostar no fortalecimento contínuo da entidade e na 

preparação da sua estrutura para enfrentar os desafios do 

atual mundo dos negócios e os cenários que vislumbramos 

para o futuro. 

Trabalhamos no último ano para aprimorar a estrutura 

organizacional da CCBC e imprimir mais dinamismo e eficá-

cia nas iniciativas desenvolvidas. Juntamente com nossos 

parceiros devemos continuar a buscar nossos objetivos de 

aumentar as transações bilaterais, estimular os negócios 

liderados pelos nossos associados, promover a aproximação 

sociocultural e incentivar a cooperação entre as nações nas 

mais diversas áreas.

Neste início de 2014, uma breve retrospectiva das reali-

zações do último ano nos dá a dimensão das mais recentes 

atividades e dos desafios que temos pela frente.

PreParados Para seguir adiante

Ao longo de 2013, estimulamos ainda mais as atividades 

das comissões setoriais de comércio exterior, mineração, 

assuntos econômicos e assuntos jurídicos, além de grupos 

de trabalho específicos, como a Aerospace Task Force, to-

dos hoje em plena atividade. Aliada a essas atividades, uma 

campanha de divulgação da CCBC junto às empresas inte-

ressadas nas relações com o Canadá fez com que o número 

de associados crescesse quase 50%.

Com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Ex-

portações e Investimentos (Apex-Brasil) e a participação de 

outros parceiros, colocamos em marcha o programa Doing 

Business in Canada, iniciativa que tem por objetivo auxiliar 

empresas brasileiras a exportar seus mais variados produtos 

a
increasingly larger and stronger
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Canada fair, among others. We also hosted important missions, 
such as that of the Atlantic Provinces, the delegation from Mani-
toba, and representatives of the University of Alberta and the 
Ivey Business School. In the field of communication, we began 
publicizing the digital version of the Chamber’s magazine, which 
has already logged 2,000 hits, in a process that increases with 
each new edition.

Internally, we went about improving the HR policies and com-
puter and telephone systems. But we did more: we expanded 
the facilities, inaugurating new and modern installations to meet 
the growing demand for services provided by the Arbitration and 
Mediation Center of the Brazil-Canada Chamber of Commerce.

In fact, CAM/CCBC’s achievements should be highlighted. Besides 
expanding its facilities, the Center increased the number of case 
administrators, got its ISO certification renewed, implemented the 
National Arbitration Cycle (with events held in five cities and its pro-
gram for 2014 already defined), celebrated new international partner-
ships, attended the most important events in Brazil and abroad and 
awarded scholarships to foster the development of professionals.

Yet another achievement is reason for pride: it has been an-
nounced that CAM/CCBC’s set of rules will be adopted as the refer-
ence for the world’s most important arbitration competition, the 
Willem C. Vis Moot, in 2016. There could be no greater recognition 
of our activities at this point in time when CAM/CCBC is getting 
ready to commemorate its 35-year history, next September.

The new year has just begun, but I am sure we will experience 
another period of new and valuable achievements, so that CCBC, 
with the experience and energy of the recently completed four 
decades of activities, may continue to grow, get stronger and fulfill 
its catalyzing mission of fostering relations between two giants 
of the Americas: Brazil and Canada.  

para o Canadá e promete ser o carro-chefe da Câmara neste 

novo ano.

Estivemos presentes em eventos de promoção de negó-

cios entre os dois países, com destaque para a Futurecom, a 

conferência Brasil-Canadá 3.0, uma exposição de games em 

Montreal e Toronto e a feira Imagine Estudar no Canadá, en-

tre outras. Também recebemos importantes missões, como 

a das províncias do Atlântico, a delegação de Manitoba e a 

de representantes da Universidade de Alberta e da Ivey Busi-

ness School. Na área de comunicação, passamos a divulgar 

a versão digital da revista, que já registra 2.000 acessos, 

num processo que aumenta a cada edição.

Internamente, aprimoramos as políticas de recursos huma-

nos e os sistemas de informática e telefonia. E mais: amplia-

mos a estrutura física, com a inauguração de novas e mo-

dernas instalações para atender a crescente demanda pelos 

serviços do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá.

As conquistas do CAM/CCBC, a propósito, merecem desta-

que especial. Além de ampliar as suas instalações, o Centro 

aumentou o número de secretários (case administrators), 

teve a certificação ISO renovada, implantou o Ciclo Nacional 

de Arbitragem (realizado em cinco cidades e com uma pro-

gramação já definida para 2014), celebrou novas parcerias 

internacionais, esteve presente nos mais relevantes eventos 

no Brasil e no exterior e concedeu bolsas internacionais de 

estudos para estimular a formação de profissionais.

Outra conquista que nos orgulha: foi anunciado que o regu-

lamento do CAM/CCBC será adotado como regra para a mais 

importante competição de arbitragem do mundo, a Willem C. 

Vis Moot, em 2016. Não poderia haver reconhecimento maior 

neste momento em que o CAM/CCBC se prepara para celebrar 

os seus 35 anos, a serem completados em setembro.

O ano está apenas começando e estou certa de que vamos 

ter mais um período de novas e valiosas conquistas, para que 

a CCBC, com a experiência e energia das suas quatro déca-

das de atuação recentemente completadas, siga crescendo, 

se fortalecendo e cumprindo a sua missão catalisadora de 

estimular as relações entre dois gigantes das Américas: Bra-

sil e Canadá.  

* esther donio B. nunes, Presidente da CCBC | President of CCBC

Much work lies ahead of us to make 
use of the still unexploited 

business potential

Temos um longo trabalho pela 
frente para aproveitar o potencial de 

negócios ainda inexplorado
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editorial

Claras prioridades
ntre os setores com potencial para expandir as transações comerciais com o 

Canadá, alguns se destacam de maneira especial, conforme apontaram os 

estudos do programa Doing Business in Canada, mantido pela CCBC. Cinco 

deles serão trabalhados mais fortemente neste primeiro semestre: tecnologia 

da informação, utilidades domésticas, doces, café e rochas ornamentais. As iniciati-

vas, descritas na principal reportagem desta edição, envolvem um conjunto de even-

tos que visam estimular a interação entre empreendedores dos dois países.

O ano, como se poderá constatar nas páginas a seguir, começou bastante aque-

cido e com boas perspectivas de negócios. Além das ações relacionadas aos cinco 

setores mencionados, há iniciativas programadas em diferentes áreas, do agrone-

gócio à tecnologia. Todas elas com o objetivo de aproveitar valiosas oportunidades 

ainda pouco exploradas.

Acompanhe também a reportagem sobre os possíveis incrementos das transa-

ções na cadeia de produção de alumínio, em decorrência do crescimento da de-

manda mundial e de particularidades das duas nações. Na seção “Tecnologia”, al-

gumas das novidades apresentadas pelas companhias de TI e telecom em duas fei-

ras do setor realizadas no Brasil.

Destaque também para o segmento de transportes, que concentra o maior número de 

itens entre as 20 primeiras posições das exportações brasileiras rumo ao país da América 

do Norte. Com relação ao agronegócio, o produto do momento é o trigo. Em 2013, a com-

pra do produto canadense cresceu vistosamente. Entenda por que isso aconteceu.

O tema da “Tecla SAP” é o esforço envidado pelos países para adequar a forma-

ção profissional às necessidades do mercado de trabalho, que registra déficits no-

táveis nos níveis técnicos. Essa questão, bastante recorrente, é fator estratégico de 

desenvolvimento econômico mundo afora.

Para começar a leitura, um tema da mais alta importância envolvendo também 

qualificação profissional: o programa Ciência sem Fronteiras. Ele é o assunto da en-

trevista com o cônsul Benoit Préfontaine, que aponta a necessidade de as empresas 

privadas concederem estágio para enriquecer a formação dos bolsistas e, ao mes-

mo tempo, beneficiarem-se das contribuições dadas por eles e dos laços estabele-

cidos a partir dessa vivência.  

Vale conferir!
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TORONTO CAMPUS
80 BLOOR ST. W. SUITE 800, TORONTO, 
ON, M5S2V1, CANADA 
EMAIL. INFO@CACENGLISH.COM
TEL. +1-416-218-0044 
FAX. +1-416-218-0055

VANCOUVER CAMPUS
987 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, 
BC, V6Z 1L3, CANADA
EMAIL. INFO@CACENGLISH.COM
TEL. +1-604-844-7660 
FAX. +1-604-687-3586

www.cacenglish.com

INTERCÂMBIO 
COMO NENHUM OUTRO

Por quê a Cornerstone?
A Cornerstone Academic College ensina Inglês útil para o ambiente de 
trabalho, desde os níveis iniciais. O foco na evolução acadêmica faz com que 
o aluno desenvolva as habilidades  da língua inglesa  e esteja preparado para  
um âmbito internacional. Os cursos e programas oferecidos pela escola farão 
com que o intercambista alcance seu objetivo com confiança e sucesso.

Destaques!
-  Campi Toronto e Vancouver no centro das cidades, próximos das maiores atrações
-  Escolas de tamanho médio, com variedade de programas e atenção individualizada 
    aos estudantes
-  Transferência entre campi sem custo adicional
-  Selo e certificação de qualidade "Languages Canada"
-  Profissionais capacitados e preparados
-  Multinacionalidade de estudantes
-  Foco acadêmico, seriedade e 
    comprometimento com o aluno.

Visite o nosso blog:
cacenglish.wordpress.com

Toronto
Vancouver

VEN
HA PARA O CANADÁ!

O Canadá é conhecido mundialmente 
pela excelência na qualidade de vida e 
educação. Ter a experiência de estudar 
uma língua estrangeira e vivenciar 
uma cultura diferenciada abrirá novas 
oportunidades pessoais e profissionais 
para o intercambista. 

ASSOCIATI ON D E L’I NDUSTR IE  D E L A L ANGUE

LA NGUAGE I NDUSTR Y ASSOCIATI ON

Essencial √

Diferenciado √ 

Exclusivo √

  Motive-se

www.cacenglish.com SEARCH

Para mais informações, visite o nosso website 

PROGRAMAS, CURSOS E SERVIÇOS

•  Orientação para estudantes

•  ESL - General English

•  Aulas Eletivas

•  Curso Business English

•  Curso Real Speaking (fala, vocabulário, pronúncia)

•  Preparatório para testes - TOEFL, TOEIC, IELTS

•  Capacitação para professores de Inglês - TESOL, TEYC

•  Encaminhamento para Universidade - CAD/USA

•  Work and Study

•  Orientação e colocação para trabalhos e estágios

•  Homestay (acomodação em casa de família)

•  Atividades extra curriculares semanais

•  Turismo, passeios e Viagens

•  Summer Camp.
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