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EDITORIAL

Novidades a caminho

O 
Brasil se consolidou em 2014 como o quarto maior consumi-
dor global de soluções em Tecnologia da Informação e Comu-
nicação. Tamanha importância tem despertado a atenção de 
empresas de todo mundo, conforme pôde ser visto na Future-
com, a maior feira do segmento da América Latina, realizada 

em São Paulo no mês de outubro. Entre todas as nações que vieram mostrar 
aos brasileiros o que têm a oferecer, o Canadá é uma das mais promissoras 
para negócios com o País, como mostra a reportagem de capa desta edição.
Um novo passo para estimular negócios nessa área entre os dois países acaba 
de ser dado com o lançamento de um programa de fomento para startups. A 
iniciativa, anunciada durante a semana de tecnologia Tech Week, deve estimu-
lar empresas brasileiras a entrar no mercado internacional via Canadá e cana-
denses a aproveitar as oportunidades no Brasil. 
Neste número, acompanhe também os resultados da missão empresa-
rial do setor de café ao 
Canadá, uma repor-
tagem sobre os atrati-
vos do estado do Para-
ná para investimentos, 
uma análise do setor 
de franchising brasilei-
ro e canadense e as 
parcerias estabeleci-
das em produções de 
cinema e TV. Para com-
pletar, a inauguração 
de uma exposição pro-
movida pelo Instituto 
Cultural Brasil-Canadá. 
Mais novidades vêm 
por aí. Já na próxi-
ma edição, a revis-
ta Brasil-Canadá ga-
nhará nova estrutura 
editorial e um moder-
no projeto gráfico. As 
mudanças são parte 
do processo de aper-
feiçoamento dos veí-
culos de comunicação 
da CCBC e refletirão a 
nova identidade visual 
da entidade. Aguarde!
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REVISTA

NEWS ON THE WAY
In 2014 Brazil has been ranked the fourth largest 
global consumer of IT and Communication 
solutions. Such importance has called the 
attention of companies from all over the world, 
as it could be seen at Futurecom, the largest fair 
in the segment in Latin America, which took place 
in October in São Paulo. Among all the nations that 
have come to show the Brazilians what they have 
to offer, Canada is one of the most promising, as 
shown in the front page of this edition.
A new step to encourage business in the area 
between both countries has just been taken with 
the launching of a new program for development of 
startups. The initiative, announced during the Tech 
Week, shall encourage Brazilian companies to enter 
the international market via Canada and Canadians 
to seize the opportunities Brazil has to offer. 
In this edition, you can also follow the results of 
the coffee exporters mission to Canada, a story 
on the attractiveness for investments in the 
state of Parana, an analysis of the Brazilian and 
Canadian franchising sector and the partnerships 
for cooperation in TV and movies production. In 
addition, the opening of an exhibition promoted 
by the Cultural Institute Brazil-Canada. 
More news is coming. In its next edition, the 
magazine Brazil-Canada will have a new editorial 
structure and a modern graphics project. The 
changes are part of the improvement process of 
CCBC communication vehicles and will reflect the 
new visual identity of the entity. Wait and see!

Impressão realizada em papel com 
certificação FSC, que garante 
adequado manejo florestal.
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Air Canada inaugura novo 
voo a partir do Rio de 
Janeiro e traça planos para 
seguir crescendo no Brasil 
e no mundo

A partir de 12 de dezembro, os clientes da 

Air Canada contarão com um novo voo 

a partir do Rio de Janeiro para Toronto, 

ampliando a oferta atual de um voo diário direto 

a partir do aeroporto de Guarulhos. Agora, será 

possível combinar a viagem saindo da capital flu-

minense e retornar por São Paulo ou vice-versa 

e ainda utilizar os aeroportos Santos Dumont e 

Congonhas, para os trechos domésticos. Além 

dos destinos canadenses, os brasileiros poderão 

escolher o voo para chegar aos Estados Unidos via 

Toronto. Isso porque, a partir da maior cidade do 

País, a Air Canada oferece cerca de 20 voos diários 

para os três aeroportos ao redor de Nova York (JFK, 

La Guardia e Newark) e para outros 48 destinos 

norte-americanos. Giancarlo Takegawa, diretor-ge-

ral da companhia no Brasil, explica que nesse caso 

o controle de imigração norte-americano é realiza-

do no aeroporto de Toronto e que o desembarque 

nos Estados Unidos é feito pelo setor doméstico, o 

que é uma grande facilidade. “As malas são despa-

Voando longe

Air Canada customers will count on a 
new flight from Rio de Janeiro to To-
ronto, from December 12, extending the 

offer of one direct daily flight from Guarulhos 
airport. Now, it will be possible to combine the 
trip leaving from Rio de Janeiro capital and re-
turn via São Paulo or vice-versa and also to use 
Santos Dumont and Congonhas airports, for 
the domestic flights.

In addition to the Canadian destinations, 
Brazilians may choose the flight to get to the 
United States via Toronto. This is possible, be-
cause from the largest city in the Country, Air 
Canada provides about twenty daily flights to 
the three airports around New York (JFK, La 
Guardia and Newark) and to another 48 North 
American destinations. Giancarlo Takegawa, 
the company’s general manager in Brazil, ex-
plains that in this case the North American 
immigration control is carried out at Toronto 
airport and the landing in the United States is 

Air Canada opens new 
flight from Rio de Janeiro 
and develops plans to keep 
on growing in Brazil and 
in the world

Flying 
away
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Giancarlo Takegawa, 
diretor-geral da  
Air Canada no Brasil 

Giancarlo Takegawa, 
CEO of Air 
Canada in Brazil

chadas para o destino final, sem necessidade de 

retirada na conexão em Toronto”, afirma o executi-

vo. Essas e outras vantagens e novidades são abor-

dadas por ele na entrevista a seguir.

Brasil-Canadá – O que motivou o lançamen-

to do novo voo entre Rio e Toronto? 

Giancarlo Takegawa – Voar para o Rio de Janei-

ro era um projeto interno e também um desejo dos 

nossos clientes. O plano começou a se tornar rea-

lidade com o empenho dos governos canadense e 

brasileiro ao assinar, em 2011, um acordo bilate-

ral, o “Open Skies”, que permitiu aumentar o nú-

mero de voos. Até então, uma empresa canaden-

se estava autorizada a operar apenas sete voos por 

semana. E levamos em conta que o Rio de Janei-

ro tem um importante mercado corporativo e é um 

dos maiores destinos de lazer e turismo do País. 

Esses fatores, aliados a outros aspectos de mer-

cado, motivaram a decisão. Nossos clientes mere-

ciam um voo direto a partir da Cidade Maravilhosa.

BC – Qual o investimento realizado?

GT – Em relação a aeronaves, desde 2013 adqui-

rimos cinco novas aeronaves Boeing 777-300ER, 

e mais duas serão incorporadas à frota. Este ano 

começamos a receber os Boeings 787 Dreamliner. 

Seis já foram entregues, e a previsão é que mais 

11 cheguem em 2015 e 20 em 2016. Em março 

de 2014 foi finalizado o contrato com a Boeing pa-

ra a compra de 33 737 MAX 8 e 28 737 MAX 9. As 

duas primeiras chegam em 2017 e as outras até 

2021. Além disso, abrimos uma loja de passagens 

no centro do Rio. Também fizemos promoções pa-

ra o consumidor em revistas e na internet. A pro-

posta é tornar o voo conhecido pelos clientes. Para 

completar, a nossa equipe comercial tem realizado 

eventos para promover o voo no Rio de Janeiro e 

em outras capitais brasileiras. 

BC – Recentemente, a operação brasileira su-

perou a média de ocupação global da empresa. 

Como manter a preferência dos passageiros? 

made by the domestic sector, which is a great 
facilitator. “The bags are shipped to the final 
destination, with no need of removing them at 
the Toronto connection”, states the executive. 
He brings up these and other advantages and 
news in the interview below.

Brazil-Canada – What has motivated the 
launching of the new flight between Rio 
and Toronto? 
Giancarlo Takegawa – Flying to Rio de Janeiro 
was an internal project and also a desire of our 
customers. The plan started to come true with the 
effort of the Canadian and Brazilian governments 
after signing a bilateral agreement in 2011, the 
“Open Skies”, which allowed an increase in the 
number of flights. So far, a Canadian company 
was authorized to operate only seven flights a 
week. We have also taken into consideration that 
Rio de Janeiro has an important corporate mar-
ket and one of the largest leisure and touristic 
destinations in the Country. These factors, to-
gether with other market aspects, motivated the 
decision. Our customers deserved a direct flight 
from “Cidade Maravilhosa”(Wonderful City). 

MARCELO COUTO



8 | Brasil-Canadá | 9

ENTREVISTA  INTERVIEW GIANCARLO TAKEGAWA

GT – Gostaria antes de falar sobre a Air Cana-

da de forma global, cuja performance se reflete 

na operação brasileira. Somos a única compa-

nhia na América do Norte com a classificação 

“4 estrelas”, e eleita a melhor companhia aé-

rea da região por cinco anos consecutivos pela 

pesquisa da Skytrax. Além disso, a Air Canada 

tem outras premiações, concedidas por entida-

des da indústria do turismo. No Canadá a em-

presa foi eleita uma das cem melhores para se 

trabalhar. É líder nos voos domésticos canaden-

ses, em transborder (para EUA) e em voo inter-

nacional. Com uma fantástica malha aérea, a 

empresa transporta 36 milhões de passageiros 

por ano. A Air Canada também é membro-fun-

dadora da Star Alliance, aliança de 27 compa-

nhias aéreas. Para completar, mantém uma joint 

venture, a A++, com a United e a Lufthansa, 

para os voos que cruzam o Atlântico.

No que diz respeito às aeronaves, todos os Boeing 

777-300ER e Boeing 777-200LR serão reconfigu-

rados com três cabines ajustando-se à nova cate-

goria “Premium Economy” e ficando em linha com 

as novas cabines do Boeing 787 Dreamliner. 

No Brasil não somos diferentes. Muitos profis-

sionais da equipe trabalham conosco desde o 

início das operações. A razão de termos uma 

ocupação acima da média mundial é resultado 

dessa estrutura, do produto que oferecemos e 

do atendimento oferecido aos clientes.

BC – A Air Canada está operando agora no 

novo terminal de Guarulhos. Que melhorias 

passou a desfrutar com essa mudança?

GT – O novo terminal 3 remete à experiência de 

outros grandes aeroportos. O estacionamento de 

carros é coberto, a leitura do código de barras 

do cartão de embarque é automática. No portão 

de embarque a leitura também passou a ser ele-

trônica, agilizando o processo. No desembarque, 

a área de bagagem é ampla e com várias posi-

ções de imigração, para reduzir filas. O passagei-

ro notará o conforto, que inclui diversas lojas e 

BC – What is the amount of the investment?
GT – As regards to the aircrafts, since 2013 we 
have acquired five new Boeing 777-300ER and 
two other will be added to the fleet. This year we 
started receiving the Boeings 787 Dreamliner. 
Six of them have already been delivered, and 
we expect that eleven more will arrive in 2015 
and 20 in 2016. In March 2014, the contract with 
Boeing for the purchase of 33 737-MAX8 and 28 
737-MAX9 was concluded. The first two ones 
will arrive in 2017 and the others until 2021.
In addition, we opened a ticket store in down-
town Rio. We also made promotions to the 
consumer in magazines and on the Internet. 
The purpose is to make the flight known by the 
customers. Besides, our commercial team has 
organized events in order to promote the flight 
in Rio de Janeiro and in other Brazilian capitals. 

BC – Recently, the Brazilian operation 
surpassed the average of the company’s 
global occupation. How do you keep the 
passengers’ preference?      
GT – First I’d like to talk about Air Canada in a 
global way, whose performance is reflected in 
the Brazilian operation. We are the only com-
pany in North America with “4 stars” classi-
fication, and elected the best air company in 
the region for five consecutive years by Skytrax 
survey. Moreover, Air Canada has other awards, 
granted by the tourism industry entities. In 
Canada the company was elected one of the 
“one hundred best companies to work for”. It 
is the leader in the Canadian domestic flights, 
in transborder (to USA) and in international 
flights. With a fantastic air route network, the 
company transports 36 million passengers a 
year. The company is also the founder-member 
of Star Alliance, alliance of 27 air companies. It 
also has an A++ joint venture with United and 
Lufthansa, for flights crossing the Atlantic.
Concerning the aircraft, all Boeing 777-300ER 
and Boeing 777-200LR will be reconfigured 

with three cabins adjusting to the new category 
“Premium Economy” and staying in line with 
the new Boeing 787 Dreamliner cabins. 
In Brazil we are not different. A lot of the team’s 
professional have been working for us since the 
beginning of the operations. The reason for having 
an occupation above the world average is a result 
from this structure, from the product we offer and 
from the service provided to the customers.

BC –Air Canada is now operating in the new 
Guarulhos terminal. What improvements have 
arisen from this change?
GT – The new terminal 3 remits to the experi-
ence of other big airports. The parking lot is 
covered; the boarding pass bar code reading is 
automatic. In the boarding gate the reading is 
also electronic, speeding up the process. Upon 
the arrival, the luggage area is large with sev-
eral immigration positions, to reduce lines. 
The passenger will notice the comfort, which 
includes different shops and restaurants and a 
huge duty free store. In terminal 3 we also have 
an exclusive Star Alliance VIP room, one of the 
best in the world. In the 1,350 m² we provide to 
the first-class, business class and Star Alliance 
Gold status passengers, environments to spend 
the time, relax, eat and even work. There is Wi-
Fi connection and printing and several energy 
points, among other services and facilities.
 
BC – What is your evaluation of the market 
and the forecasting of aviation in Brazil and in 
the world? 
GT – The current scenario is far different from 
the previous one. The price of the oil barrels has 
dropped approximately 25% this year, we have a 
presidential post-election period with no definition 
on the course of the economy, the US dollar rate 
with a great variation, even surpassing R$ 2.50. As 
a favorable point, we have the reduction of expen-
ditures with fuel. But still, there is a certain decline 
in the acquisition of international air tickets, quot-

restaurantes e uma enorme loja de duty free. No 

terminal 3 temos ainda uma sala VIP exclusiva 

da Star Alliance, uma das melhores do mundo. 

Nos 1.350 m² oferecemos aos clientes de pri-

meira classe, classe executiva e com status Star 

Alliance Gold ambientes para passar o tempo, 

relaxar, se alimentar e até trabalhar. Há conexão 

e impressora Wi-Fi e diversos pontos de energia, 

entre outros diversos serviços e facilidades.

 

BC – Qual sua avaliação do mercado e prog-

nósticos da aviação no Brasil e no mundo? 

GT – O cenário atual é bem diferente do que vi-

nha ocorrendo. O preço do barril do petróleo regis-

tra queda de aproximadamente 25% no ano, te-

mos um período pós-eleição presidencial com in-

definição sobre o rumo da economia, a taxa do dó-

lar com grande variação, chegando a ultrapassar 

R$ 2,50. De favorável temos a redução dos gas-

tos com combustível. Mas mesmo assim há certo 

recuo na aquisição de bilhetes aéreos internacio-

nais, cotados pelo dólar comercial. Há receio dos 

passageiros com a instabilidade cambial. Entendo, 

porém, que em breve teremos uma estabilização.

A Air Canada, de sua parte, tem investido muito na 
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expansão internacional. Além do voo do Rio de Ja-

neiro, a companhia vem adicionando novos voos 

para Caribe, Estados Unidos, Europa e Ásia. Essas 

iniciativas se deram principalmente depois da cria-

ção da subsidiária Air Canada rouge em 2013, em-

presa dedicada ao mercado de lazer. A meta é fe-

char o ano de 2016 com 41 aeronaves. Aposta-

mos muito nesses novos mercados, que têm ex-

celente oportunidade de crescimento e de retorno.

Os brasileiros descobriram a oportunidade de 

viajar de avião, e nos últimos dez anos o setor 

cresceu de forma espetacular, com aumento da 

demanda média anual de 13,1%. Justamente 

por isso, uma das oportunidades de crescimen-

to está no Brasil. Temos que continuar investin-

do para que a Air Canada esteja preparada para 

continuar sendo uma das melhores opções para 

os brasileiros chegarem ao Canadá, e aos outros 

121 destinos que atendemos. Não é uma via 

de mão única, e estes acessos também estarão 

disponíveis para os canadenses e outros estran-

geiros que têm o Brasil como destino.

BC – Quanto a empresa deve faturar neste 

ano e o que espera de 2015?

GT – Desde a entrada do nosso presidente e CEO 

Mr. Calin Rovinescu, a empresa passou a focar 

quatro pilares principais que são “Cost Reduc-

tion and Transformation”, “International Growth”, 

ed in the commercial US dollar. The passengers 
fear the foreign exchange instability. I understand, 
however, that we will soon have stabilization.
Air Canada has invested a lot in the interna-
tional expansion. In addition to the Rio de Ja-
neiro flight, the company has been adding new 
flights to Caribe, United States, Europe and 
Asia. These initiatives occurred mainly after the 
creation of the subsidiary Air Canada Rouge in 
2013, a company dedicated to the leisure mar-
ket. The target is to end 2016 with 41 aircrafts. 
We bet on these new markets, which provide an 
excellent growth and return opportunity.
Brazilians have discovered the opportunity of 
travelling by air, and in the latest 10 years the 
sector has grown incredibly, with 13.1%. In-
crease of the annual average demand. Exactly 
for this reason, one of the growth opportunities 
is in Brazil. We have to keep on investing so that 
Air Canada be prepared to continue being one 
of the best options for Brazilians to travel to 
Canada, and the other 121 destinations offered. 
It is not a one way direction, and these services 
are also available for the Canadians and other 
foreigners having Brazil as their destination.

BC – How much should the company earn this 
year and what is expected for 2015?
GT – Since our president and CEO Mr. Calin 

Rovinescu took office, the company has been 
focusing on four main pillars: “Cost Reduction 
and Transformation”, “International Growth”, 
“Customer Engagement” and “Culture 
Change”. We focus on the whole and we can 
achieve these results in a sustainable and con-
sistent way. Every year we have beaten the re-
cord, and we shall work to keep these results. 
This year’s numbers will not be different from 
the first half of 2014. In the first six-month pe-
riod we increased our revenues at 6%, and the 
operating profit increased 169%. We have just 
announced the third quarter result. It was our 
best result in the 77 years of Air Canada, with an 
increase in revenues in relation to the prior year 
quarter of 9.4%. An adjusted net income of $ 457 
million, operating profit of $526 million and EBI-
TAR of $ 749 million. 2015 shall go hand in hand 
with the positive results we have achieved.

BC – What are the other next initiatives?
GT – We hope to close an agreement with a Bra-
zilian air company which will allow code shar-
ing flights to other points besides São Paulo 
and Rio de Janeiro, and also an agreement for 
the customers to use their miles in the mileage 
programs of both air companies. 

BC – What else would you like to highlight?
GT – First, the fantastic work that the Canadian 
government has carried out in the latest months 
in the sector of Brazilians visas’. The imple-
mentation of Visa Request Centers in Rio de 
Janeiro, Brasília and São Paulo, the online visa 
application and, mainly, the simplicity and speed 
for issuance, evidence the improvement in the 
process. At last, I wish to thank our customers,  
all those involved in the promotion of Canada as 
a destination for Brazilians, and , for sure, Air 
Canada team in Brazil, whose competence, pro-
fessionalism, dedication and perseverance have 
allowed us to reach new flights. We expect much 
more for the future. 

“Customer Engagement” e “Culture Change”. Te-

mos o foco no conjunto e podemos obter esses 

resultados de forma sustentável e consistente. A 

cada ano temos batido recordes e devemos tra-

balhar para manter esses resultados. O ano de 

2014 não será diferente do primeiro semestre 

de 2014. Nos primeiros seis meses tivemos au-

mento de 6% em receitas, e o lucro operacional 

cresceu 169%. Acabamos de anunciar o resul-

tado do terceiro trimestre. Foi o melhor resulta-

do que tivemos nos 77 anos da Air Canada, com 

um aumento nas receitas em relação ao trimes-

tre do ano anterior de 9,4%. Um lucro líquido 

ajustado de C$ 457 milhões, lucro operacional 

de C$ 526 milhões e EBITAR de C$ 749 mi-

lhões. O ano de 2015 deverá estar em sintonia 

com os resultados positivos que temos obtido.

BC – Que outras iniciativas vêm por aí?

GT – Esperamos concluir um acordo com uma 

companhia aérea brasileira que permitirá com-

partilhar nosso código de voos para outros pon-

tos além de São Paulo e Rio de Janeiro, e ain-

da um acordo para que os clientes utilizem su-

as milhas nos programas de milhagem das 

duas companhias aéreas. 

BC – O que mais gostaria de destacar?

GT – Primeiro, o fantástico trabalho que o go-

verno canadense realizou nos últimos meses no 

setor de emissão de visto para brasileiros. A im-

plantação dos Centros de Solicitações de Vis-

tos no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, a 

aplicação do pedido de visto on-line e, princi-

palmente, a facilidade e a rapidez para a emis-

são mostram que o processo melhorou muito. 

Por fim, agradeço a nossos clientes, a todos os 

envolvidos na promoção do Canadá como desti-

no para brasileiros e, claro, à equipe da Air Ca-

nada no Brasil, cuja competência, profissiona-

lismo, dedicação e perseverança tem nos per-

mitido alcançar novos voos. Esperamos muito 

mais para o futuro. 
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Homenagem literária
A Feira do Livro de Porto Alegre escolheu o Canadá como país homenageado em sua 
60ª edição, realizada entre 31 de outubro e 16 de novembro de 2014. Durante o 
evento, os visitantes puderam conhecer os autores canadenses convidados, como 
a repórter Isabel Vincent, de Toronto, que 
recebeu prêmios pela cobertura do combate às 
drogas nas favelas cariocas em 1994; Claire 
Varin, de Montreal, que publicou um estudo 
sobre as relações biográficas contidas na obra 
de Clarice Lispector; e Pierre Ouellet, poeta e 
romancista membro da Academia de Letras do 
Quebec e da Sociedade Real do Canadá, entre 
outros. Editores interessados na aproximação 
entre os mercados das duas nações também 
aproveitaram para fazer contato de negócios 
com o assessor para assuntos de diplomacia 
pública e educação, Gilles Mascle, e com 
Lígia Carbonneau, assessora para assuntos 
institucionais e culturais, ambos do escritório do 
governo do Quebec em São Paulo.

Representantes da instituição canadense EQMBO-Enterprises, que 
presta consultoria em engenharia industrial para o setor madeireiro, 
estiveram no Paraná para conhecer o trabalho desenvolvido pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A comitiva 
visitou as instalações do Instituto Senai de Tecnologia de Madeira 
e Mobiliário, em Arapongas, cidade que abriga um importante 
polo industrial com 150 empresas ligadas ao segmento. Além da 
troca de experiências, o encontro rendeu um acordo de parceria 
entre as instituições, com o objetivo de realizar projetos conjuntos 
de pesquisa e de assistência técnica por meio do intercâmbio de 
conhecimentos técnicos. Em novembro, especialistas do Senai de 
Arapongas foram ao Quebec  para participar de um treinamento na 
sede da entidade canadense.

Troca de conhecimento
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Filmes canadenses marcaram presença na 38ª Mostra Internacional de 
Cinema, realizada na capital paulista entre 16 e 29 de outubro. Nesse 

período, o público teve a chance de assistir a dez longas do Canadá 
e outros cinco coproduzidos em parceria com países como 

França, Itália, Alemanha e Finlândia. Nessa edição, 
a maioria das produções veio do Quebec. Entre os 
selecionados: “Henri Henri”, primeiro filme do diretor 
e roteirista Martin Talbot, o longa “Félix e Meira”, que 
conta o romance entre um franco-canadense e uma 
judia ultraortodoxa, além do documentário “Nosso 

homem em Teerã”, que narra a história do embaixador 
canadense Ken Taylor durante a Revolução Iraniana 

(1979), quando acolheu diplomatas americanos em casa. 
O festival exibiu mais de 300 títulos de diversos países em 

quase 30 salas de cinemas, espaços culturais e museus.

Mostra de cinema

Membros do Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap) 
viajaram a Ottawa a convite do 
Canadian Bureau for International 
Education (CBIE). Nos dias 18 e 
19 de novembro, pesquisadores 
brasileiros de diversas áreas 
estabeleceram contato com 
pesquisadores canadenses visando 
formar novas parcerias, identificar 
sinergias de trabalho, discutir 
oportunidades de pesquisas 
conjuntas e de como obter 
mecanismos de financiamento. O 
encontro, que buscou a interação 
científica entre países, foi apoiado 
pelo Canadian Institutes of Health 
Research, pelo Natural Sciences 
and Engineering Research Council 
of Canada e pelo Social Sciences 
and Humanities Research Council 
of Canada.

Pesquisas  
em sinergia

Especialistas de diversas áreas se reuniram para discutir os mais novos conceitos sobre problemáticas 
mundiais durante a primeira edição do TEDGlobal organizada na América Latina. Durante cinco dias, mais 
de 50 palestrantes, incluindo artistas, pesquisadores, ativistas e cientistas, subiram ao palco do fórum 
realizado em outubro no Rio de Janeiro para compartilhar ideias inovadoras. Dois canadenses estavam 
entre os convidados da conferência: a astrônoma Wendy Freedman e o pesquisador e especialista em 
segurança pública Robert Muggah. Freedman relatou os avanços do projeto  Giant Magellan Telescope, um 
imenso telescópio que será instalado no Observatório Las Campanas, no Chile. O aparelho, dez vezes mais 
preciso que o telescópio Hubble, segundo ela, ajudará a responder a diversas incógnitas da astronomia. Já 
o pesquisador Muggah, radicado no Rio de Janeiro há três anos, narrou sua experiência como diretor de 
pesquisa do Instituto Igarapé, centro de referência em estudos sobre segurança pública. Depois de passar 
pelo Brasil, o evento chegará a Vancouver, em março.

Ideias inovadoras
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Retomada  
do crescimento
As perspectivas econômicas de o Brasil retomar o rumo do 
desenvolvimento foram abordadas pelo economista Rober-
to Castello Branco (foto) durante encontro promovido no 
final de setembro, na capital fluminense, pela CCBC e pelo 
Consulado-Geral do Canadá no Rio de Janeiro.
Durante o evento, Castello Branco, que também é vice-
-presidente da CCBC no Rio de Janeiro, mostrou como as 
fraquezas estruturais brasileiras motivaram o baixo cresci-
mento em relação a outros países emergentes. Segundo 
o especialista, a alta dependência do consumo, o baixo 
investimento em infraestrutura e a retração da produtivi-
dade fizeram o País perder oportunidades de expansão 
econômica, além de gerar uma série de incertezas que 
precisarão ser tratadas com atenção pelo novo governo. 

Trabalho conjunto
A Brazil-Canada Chamber of Commerce 
(BCCC), com o apoio da CCBC, promoveu 
em Toronto o seminário “Doing Business 
in Brazil”, com o objetivo de discutir opor-
tunidades para as companhias canadenses 
interessadas em atuar ou investir no merca-
do verde-amarelo. Durante o encontro, em 
setembro, foram analisados os fundamentos 
da economia brasileira e as perspectivas de 
crescimento, além de aspectos relaciona-
dos a joint ventures, tributação e aspectos 
legais e financeiros. Entre os palestrantes, 
estiveram o ministro das Finanças de On-
tário, Charles Sousa, o embaixador do Ca-
nadá no Brasil, Jamal A. Khokhar, o cônsul-
-geral do Brasil em Toronto, José Vicente de 
Sá Pimentel, e o vice-presidente da CCBC, 
Antonio J. M. Morello.

Manutenção de aeronaves
Com o apoio da CCBC, a Viex Americas promoveu um fórum para discutir o tema “Manutenção de aeronaves – mercado e 
regulação no Brasil”. O evento, realizado na capital paulista em outubro, reuniu empresas de táxi aéreo, fabricantes de aviões 
e helicópteros, centros de manutenção, fornecedores de peças, membros do governo e pilotos. Na pauta, a necessidade de 
modernização da frota, demandas do mercado de peças, certificação e importação de suplementos aeroviários e também os 
procedimentos necessários para a manutenção de aeronaves segundo as normas internacionais. 

Interesse por intercâmbio
Organizada pelo governo do Canadá, com o apoio da CCBC, a feira de 
intercâmbio “Imagine Estudar no Canadá” chegou à quarta edição e mais 
uma vez fez sucesso nas cidades por onde passou. Apenas em São Paulo, 
o Centro de Exposições Frei Caneca, que abrigou o evento, recebeu mais 
de 13 mil pessoas nos dias 27 e 28 de setembro, número que se aproxi-
ma da totalidade de participantes em todas as cidades da edição passada, 
que contou com a presença de 15,5 mil visitantes. Além de São Paulo, 
a feira deste ano foi organizada em Brasília (dia 18), Belo Horizonte (21) 
e Rio de Janeiro (23). Os participantes puderam obter informações sobre 

cursos de ensino fundamen-
tal, high school, graduação, 
pós-graduação e de idiomas, 
oferecidos por aproximada-
mente 80 instituições cana-
denses. Alguns expositores 
participaram também da 
Eduexpo, em Florianópolis, 
Porto Alegre, Curitiba, Cam-
pinas e Recife.

Arte na  
palma da mão
O Instituto Cultural da CCBC fechou uma 
parceria com o Instituto Campana e o Con-
nected Information Services (CIS) para o de-
senvolvimento do aplicativo Mundo Mobile. 
A ferramenta digital permitirá que o usuá-
rio tenha uma experiência interativa com 
o extenso acervo de criações dos irmãos 
Fernando e Humberto Campana, 
designers brasileiros reconhe-
cidos internacionalmente pela 
concepção de móveis e inter-
venções urbanas, entre muitos 
outros trabalhos nos quais 
aplicam os mais variados 
materiais com grande 
originalidade. 

Financiamento empresarial
A Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC promoveu, em 
novembro, um seminário voltado a empresas investido-
ras. O advogado e consultor Klermann Caldas Neto apre-
sentou as modalidades de financiamento via mercado de 
capitais, além de fazer uma análise das estruturas 
regulatórias de fundos de investimento no Brasil. 
O especialista analisou ainda as operações e 
opções dos chamados fundos estruturados, 
demonstrando como as empresas podem 
acessar esses modelos de financiamento.

Aproximação estratégica
A convite da Federação das Indústrias do Paraná e da Terra Roxa 
Investimentos, a CCBC apresentou a empreendedores de Londrina 
e Maringá o grande potencial de exportação de alimentos e bebidas 
ao sexto maior importador desse tipo de produto do mundo, o Ca-
nadá. No mês de outubro, o responsável pelo departamento comer-
cial da CCBC, Arminio Calonga Júnior, falou sobre as oportunidades 
de negócios na próxima Sial Canadá, um dos maiores eventos do 
setor alimentício, a ser realizado em abril de 2015. 
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Acordos de cooperação
O CAM-CCBC assinou um acordo de cooperação com a Corte Per-
manente de Arbitragem (PCA), sediada em Haia (Holanda), pre-
vendo apoio mútuo entre as instituições para promover o uso da 
arbitragem internacional. Na prática, o tratado facilita a atuação de 
uma entidade no território da outra, inclusive com a possibilidade 
de uso das instalações físicas da parceira. O acordo foi assinado no 
Palácio da Paz, em Haia, pelo presidente do CAM-CCBC, Frederico 
José Straube, e pelo secretário-geral da PCA, Hugo H. Siblesz.
Recentemente, a entidade brasileira assinou acordos com outros 
organismos, como o francês Centre de Médiation et d’Arbitrage 
e a Société de Legislation Comparée, outras parcerias es-
tão a caminho, envolvendo interessadosde diversos países.

O Brasil tem forte presença em negócios com 
abrangência internacional e, ao mesmo tempo, 
possui excesso de demandas no judiciário, o que 
resulta na necessidade de mecanismos céleres 
e eficazes para a resolução de conflitos, como 
é o caso da mediação. Mesmo em condições 
de se tornar referência mundial na aplicação do 
método, ainda falta ao País maior reconhecimento 
dos benefícios obtidos com a mediação. É 
necessário recuperar o tempo perdido, e tenho 
certeza de que isso acontecerá. O Brasil já está 
trabalhando corretamente para aperfeiçoar a 
legislação e legitimar o conceito, o que contribuirá 
para a disseminação do método no País.

Mediação em foco
O mediador Peter Lichtman, da prestigiada instituição norte-americana Judicial Arbitration and Mediation 
Services (JAMS), esteve em setembro no Brasil para ministrar um treinamento no CAM-CCBC. Ele abordou 
a evolução da mediação no País e discutiu questões como a formação do quadro de mediadores e o 
incentivo ao uso do método de resolução de conflitos. Em entrevista à Brasil-Canadá, Lichtman analisou 
a mediação brasileira no cenário internacional. Eis os três principais pontos abordados por ele: 

Pelo Brasil afora

Uma década de estudos
O Núcleo de Estudos de Mecanismos de 
Solução de Conflitos, ligado à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, pro-
moveu o debate “O papel do novo profissio-
nal de Direito e os métodos alternativos de 
resolução de conflitos”. O evento, realizado 
em 24 de outubro, foi parte das celebrações 
dos dez anos de atividades do núcleo.

A hesitação inicial brasileira pode até se tornar um benefício, 
pois permite que as comportas se abram com o devido ama-
durecimento. Como parte da caminhada, é necessário abor-
dar questões como: quem comporá o quadro de mediadores? 
Serão juízes aposentados, advogados ou os dois? Depois, 
qual estilo de mediação será adotado? É preciso contar com 
pessoas experientes e passar a desenvolver a própria técnica, 
respeitando a cultura local.

2. Passos fundamentais

O Ciclo Nacional de Arbitragem continua percorrendo o Brasil. Em 
setembro, passou por Ponta Grossa (PR), onde contou com a atua-
ção de Cláudio Finkelstein, Napoleão Casado Filho, Wagner Menezes 
e Rodrigo Vidal. O tema central foi “A arbitragem no novo Projeto 
de Lei”. No início de outubro, o ciclo chegou a Recife e discutiu 
questões como a relação entre arbitragem e Estado, a Convenção 
de Viena (CISG) e as tendências em Direito Comparado. No final de 
novembro será a vez de João Pessoa. 

Simpósio – Ainda em setembro, a CEU-IICS realizou o IX Simpó-
sio de Direito Civil, com o tema “Análise econômica dos contratos e 
eficiência dos negócios jurídicos”, para o qual foi convidado o profes-
sor e jurista Natalino Irti, da Faculdade de Direito da Universidade de 
Roma I – La Sapienza.

Workshops de mediação, como o realizado 
pelo CAM-CCBC, são importantes para colocar 
em pauta o modelo e os critérios a serem 
adotados na implementação da mediação, 
de forma a conferir-lhe total credibilidade.

1. Mediação brasileira

3. Credibilidade

Impactos da CISG 
O posicionamento do Brasil a partir 
da vigência da Convenção de Viena 
sobre Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias (CISG) foi o tema da rodada 
de debates promovida pela Escola de 
Direito do Instituto Internacional de Ciências 
Sociais (CEU-IICS) em setembro. Estiveram 
em debate o impacto da regulamentação 
no ordenamento jurídico, na arbitragem e 
na tributação das transações comerciais, 
entre outros aspectos. Em outubro foi 
publicado o decreto que faltava para 
a efetiva promulgação e efetivação da 
CISG no Brasil, que é signatário desta 
convenção da ONU desde 2012.
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“Riscos e desafios da arbitragem 
internacional”. Esse foi o tema da 8ª 
Conferência de Arbitragem e Mediação 
Internacional realizada em novembro no 
escritório de advocacia Pinheiro Neto, em 
São Paulo. A iniciativa foi desenvolvida em 
conjunto entre o International Centre for 
Dispute Resolution (divisão internacional 
da Associação Americana de Arbitragem), 
o CAM-CCBC e o Centro de Arbitragem 
da Câmara de Comércio Americana.

A Sociedade de Estudos Jurídicos Brasil-Alemanha organizou um 
simpósio em Hamburgo para tratar de assuntos relacionados aos 
investimentos alemães no Brasil nos próximos cinco anos. A utili-
zação da arbitragem na administração pública, os Jogos Olímpicos 
de 2016, o financiamento de infraestrutura, o direito de concor-
rência no Brasil, entre outros temas, foram debatidos no simpósio, 
realizado em setembro durante o Encontro Econômico Brasil-Ale-
manha. O CAM-CCBC esteve presente. 

Investimentos alemães 

A conferência anual da International Bar Association (IBA), realizada 
entre 19 e 24 outubro, em Tóquio, teve mais de 180 sessões, 
incluindo oficinas e painéis. Em debate, estiveram a convergência 
do direito empresarial e os direitos humanos, as melhores práticas 
legais com relação ao tráfico humano e questões sobre mudanças 
climáticas. O CAM-CCBC foi um dos patrocinadores. 

Direitos humanos

Infraestrutura brasileira
Especialistas brasileiros participaram do fórum organizado em 
Nova York, no início de novembro, para discutir oportunidades de 
investimento em infraestrutura no Brasil. O uso da arbitragem na 
resolução de conflitos envolvendo os contratos firmados foi um dos 
temas. O CAM-CCBC, o Centro de Arbitragem da Câmara de Co-
mércio Americana, o Brazil Infrastructure Institute e a FGV Projetos 
foram os idealizadores do evento. Melhores práticas

Conferência no Egito
O CAM-CCBC marcou presença na Conferência 

de Sharm El Sheikh V, no Egito, em 16 e 17 de 
novembro. O encontro estimulou as discussões 
sobre o desenvolvimento legislativo e institucio-
nal da arbitragem comercial pelo mundo afo-
ra e particularmente nos países árabes, bem 
como a abordagem comparativa das práticas 
judiciais com relação à aplicação do método.

Pelo terceiro ano consecutivo, o 
Centro de Arbitragem Internacional de 
Hong Kong realizou a sua Semana de 
Arbitragem (de 14 a 17 de outubro). 
O Brasil foi representado pelo CAM-
CCBC no painel que discutiu práticas 
para proteger investimentos estrangeiros 
e assegurar acordos comerciais.

Semana de Arbitragem
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Um nobre 
companheiro

Sócio-fundador e vice-presidente da Câ-

mara de Comércio Brasil-Canadá, mas 

acima de tudo um dos maiores entusias-

tas e incentivadores do trabalho da entidade. É 

assim que o nome de Antonio Flávio de Castro e 

Conde certamente ficará marcado na história da 

CCBC e na memória dos incontáveis profissio-

nais com os quais trabalhou.

Conde foi um dedicado e competente profissio-

nal, detentor de elevados princípios éticos e morais. 

Quando faleceu, na tarde de 21 de setembro, tinha 

uma agenda cheia de compromissos. Nos últimos 

tempos, entre outros projetos, vinha se dedicando 

à realização de um sonho: reativar e ver florescer as 

atividades do Instituto Cultural Brasil-Canadá. Fa-

lava dessa iniciativa com paixão, da mesma forma 

que fazia com tudo a que se dedicava. Habilidoso 

e comunicativo, buscava a todo momento criar um 

ambiente de colaboração, para unir forças, superar 

desafios e concretizar projetos.

Formado em Direito e Relações Públicas, era 

o mestre de cerimônia natural de quase todos os 

eventos da CCBC, aproveitando o talento de orató-

ria, o bom humor capaz de superar qualquer impre-

visto, a experiência adquirida nos tempos de Alcan 

e nas suas atividades de relações governamentais, 

além do expertise na área de comunicação.

Embora sua atuação tenha sido decisiva nos ru-

mos da Câmara, fazia questão de se manter dis-

creto. Criativo e paciente, sabia bem lidar com dife-

renças de personalidades e conciliar divergências. 

Mesmo nas questões profissionais, estava atento 

às preocupações pessoais do interlocutor, pronto a 

dar uma palavra de conforto.

A presidente da CCBC, Esther Nunes, após par-

ticipar da missa de sétimo dia do amigo, escreveu 

uma mensagem à família dele e aos colaboradores 

da entidade. Em tom testemunhal, com palavras 

inspiraram também esta homenagem, a carta 

resgata memórias da convivência com Conde. Em 

determinado trecho resume a sensação de todos 

aqueles que conviveram com o mestre: “[Ele] deixa 

um vazio imenso nos nossos corações.” Lembra 

ainda que ele gostava de viver e falava em planejar 

a Câmara para os próximos 40 anos. Conde tinha 

prazer em trabalhar e cuidar da família.

Conhecido pelo sobrenome, que é título de no-

breza, Conde foi um inesquecível companheiro. A 

propósito, “companheiro” é o significado original 

de “conde” em latim. Nada é por acaso, como ele 

frequentemente costumava enfatizar!  
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Mais de 130 reuniões de negócio em 

dois dias com 21 compradores cri-

teriosamente selecionados, uma 

venda imediatamente fechada e uma parceria 

acertada. Esses são alguns dos resultados com-

putados durante a missão comercial Doing Busi-

ness in Canada – Brazilian Coffee, que esteve no 

país da América do Norte entre os dias 22 e 28 

de setembro. Para os próximos meses, a expec-

tativa é de que as conquistas sejam ainda maio-

res, com a efetivação de mais vendas. A primeira 

comitiva organizada pela Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá (CCBC) com o setor de café levou a 

Montreal e Toronto sete exportadores do produto 

que entraram em contato com cafeterias, torrefa-

dores, distribuidores e importadores canadenses.

O know-how da CCBC para organizar match 

makings com exatidão na escolha de compradores 

que se ajustem à oferta dos vendedores foi apon-

tado pelos participantes como fundamental para o 

sucesso alcançado. Nomes importantes do merca-

do local, como a rede Tim Hortons, recentemente 

adquirida pelo Burger King, e a torrefação Mother 

Parkers, a quarta maior da América do Norte, esti-

veram ao lado de cafeterias gourmets interessadas 

em um produto com perfil mais artesanal. 

Entre os exportadores brasileiros, havia grandes 

e pequenos produtores de qualidade diferencia-

da do sul de Minas Gerais, interior de São Paulo 

More than 130 business meetings in two 
days with 21 carefully selected buyers, a 

prompt closed sale and an agreed partnership. 
These are some of the results achieved during the 
commercial mission Doing Business in Canada – 
Brazilian Coffee, which has been held in the North 
American country from September 22 to 28. For 
the next months, the expectation is that the gains 
should be even higher, with the confirmation of 
more sales. The first delegation organized by the 
Chamber of Commerce Brazil- Canada (CCBC) 
for the coffee sector brought seven exporters 
to Montreal and Toronto, to meet with business 
representatives from coffee shops, roasters, 
distributors and importers.

CCBC’s expertise in match making, by 
identifying buyers that accurately fit the sales 
offers and profiles, was pointed out by the 
participants as fundamental to the success 
achieved. Important names from the local 
market, such as Tim Hortons’ chain of coffee 
shops, recently purchased by Burger King, and 
the Mother Parkers roaster, the fourth biggest 
one in North America, were together with 
gourmet coffee shops interested in a product 
with a more handmade profile.

Among the Brazilian exporters, there were big 
and small producers of differentiated quality from 
the south of Minas Gerais, São Paulo countryside 
and North of Parana. The biggest private coffee 
cooperative in the world, Cooxupé, was one of 
them. The entity has already exported to Canada, 
but it had not participated in any similar mission in 
the country yet.” The participation of the Brazilian 
product in the Canadian market falls far short of 
what it could be. Brazil produces approximately 
50 million bags per year, it is the biggest Arabica 
producer in the world, but accounts for only a little 
more than 20% of the Canadian coffee import. 
We see a huge potential to increase our market 
share over there”, says Paulo Gustavo Finocchio 
Martins, Cooxupé coffee trader.

From the direct contact with the purchasers, 

Missão brasileira de exportadores 
de café volta do Canadá com 

mais de uma centena de reuniões 
de negócios, vendas, parcerias 

e muito conhecimento de 
mercado na bagagem

Brazilian coffee exporters mission 
returns from Canada with more than 

one hundred business meetings, 
sales, partnerships and a strong 

market knowledge in the luggage

Total 
success

ESTELA CANGERANA

Sucesso 
absoluto

Delegação de 
exportadores 
participou de 

treinamento logístico 
e tarifário com a 

Canadian National 

Exporters’ delegation 
attended logistics 
and tariff training 

at the Canadian 
National’s office
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oportunidade possível graças ao encontro com o 

dono dessa propriedade durante a missão.

O grupo ainda aproveitou para fazer uma imer-

são no país, com visitas técnicas para explora-

ção do mercado, visita ao Porto de Montreal, 

treinamento logístico e tarifário com a Canadian 

National (CN), uma das mais importantes em-

presas do setor, e a participação na Canadian 

Coffee and Tea Show. Houve degustação de café 

brasileiro em um happy hour para o público local 

em Montreal e um coquetel na casa do cônsul-

-geral do Brasil em Toronto.

“Sabíamos que a missão seria bem-sucedida 

com base no criterioso processo de seleção de 

compradores e no agendamento de reuniões, 

mas os resultados superaram as nossas expec-

tativas”, afirma o superintendente de Relações 

Institucionais e de Negócios da CCBC, Paulo de 

Castro Reis. “Fechar negócios em uma viagem 

desse tipo, como ocorreu nessa missão, é algo 

verdadeiramente incomum, uma vez que o obje-

tivo é fazer um primeiro contato de aproximação 

entre as partes. Tivemos mais uma confirmação 

de que estamos no caminho certo”, completa. 

De acordo com Castro Reis, a resposta da ação 

comercial foi tão positiva que já está programada 

uma segunda missão do setor de café para 2015. 

Com base nos trabalhos do projeto Doing Busi-

ness in Canada, da CCBC, também serão feitas 

pelo menos mais quatro outras missões de seg-

mentos distintos no ano que vem. 

Cooxupé closed a sale still during the trip and is 
feeling optimistic about the concrete prospects 
of more business in the following months.“We 
identified key companies for our business”, 
he says.

The same view is shared by Luís Gustavo 
Matias, director of Labareda do Catitu, company 
of the group Labareda Agropecuária that sells 
coffee from Alta Mogiana Paulista region, and 
who was also integrating the mission to Canada.” 
The personal contact makes the business easier. 
We are in the right way”, he assures. “We have 
met those we wanted to meet, the right clients, 
both the large and the small ones who buy our 
product”, he adds. The group sells to Europe and 
Asia, but had never exported to Canada. Such 
situation is feasible to be changed now, according 
to Matias, due to negotiations for shipment in the 
following months. Besides these transactions, 
the trip was productive for Labareda do Catitu to 

close a partnership to represent one more farm   
that was possible due to the meeting with this 
property owner during the mission.

The group also had the opportunity to do 
an immersion in the country, with technical 
visits in order to explore the market and the 
Montreal Port, logistics and tariff training with 
the Canadian National (CN), one of the most 
important companies of the sector, and the 
participation in the Canadian Coffee and Tea 
Show. There was a Brazilian coffee tasting during 
a happy hour for the local people in Montreal and 
a cocktail party at the Brazilian Consul General’s 
home in Toronto.

“We knew that the mission would be successful, 
based on the strict selection process of buyers 
and on the meetings schedules, but the results 
overcame our expectations”, says the CCBC Chief 
Officer of Institutional Relations and Business 
Affairs, Paulo de Castro Reis. “Closing deals in 
this kind of trip, as happened during this mission, 
is something really unusual, once the target 
is to establish the first approach between the 
parties. This shows that we are working in the 
right direction”, he adds.

According to Castro Reis, the results obtained 
were so positive that a second mission for the 
coffee sector is already being planned for 2015. 
CCBC’s Doing Business in Canada Project will 
also promote  at least four more missions of 
distinct segments  next year.   

e norte do Paraná. A maior cooperativa privada 

de café do mundo, a Cooxupé, foi uma delas. 

A entidade já exportava ao Canadá, mas ainda 

não havia participado de missão similar no país. 

“A participação do produto brasileiro no mercado 

canadense está muito aquém do que poderia ser. 

O Brasil produz aproximadamente 50 milhões de 

sacas por ano, é o maior produtor de arábica no 

mundo, mas responde por apenas pouco mais 

de 20% das importações canadenses de café. 

Vemos um potencial gigantesco para aumentar 

nosso market share lá”, afirma Paulo Gustavo Fi-

nocchio Martins, coffee trader da Cooxupé. 

A partir do contato direto com os compradores, 

a Cooxupé fechou uma venda ainda durante a via-

gem e está otimista com a perspectiva concreta 

de mais negócios nos próximos meses. “Identifica-

mos empresas-chave para o nosso negócio”, diz.

Uma visão igual a essa tem Luís Gustavo Ma-

tias, diretor da Labareda do Caititu, empresa do 

grupo Labareda Agropecuária que comercializa 

cafés da região da Alta Mogiana paulista, o qual 

também integrou a missão ao Canadá. “O con-

tato pessoal facilita o negócio. Estamos no cami-

nho certo”, afirma. “Foi possível encontrar quem 

queríamos encontrar, os clientes certos, tanto 

os grandes como os pequenos, que compram o 

nosso produto”, completa. O grupo vende para 

Europa e Ásia, mas nunca havia exportado para 

o Canadá. Situação que tem tudo para mudar 

agora, de acordo com Matias, em virtude da ne-

gociação para embarques nos próximos meses. 

Além dessas transações, a viagem foi produtiva 

para a Labareda do Caititu fechar uma parce-

ria para a representação de mais uma fazenda, 

✦  AMSC  http://www.amsc.com.br  

✦  Brasil Juta   http://www.brasiljuta.com.br 

✦  Cafeeira Masson   http://www.cafeeiramasson.com.br 

✦  Cocamar   http://www.cocamar.com.br 

✦  Cooxupé   https://www.cooxupe.com.br  

✦  Folikafe   http://folikafe.ca 

✦  Labareda do Caititu   http://www.labaredaagropecuaria.com.br

Conheça as sete empresas integrantes da missão

Brasil produz aproximadamente 50 milhões de sacas por ano, 
é o maior produtor de arábica no mundo

Brazil produces approximately 50 million bags per year,  
it is the biggest Arabica producer in the world

Paulo Gustavo 
Finocchio Martins, 
coffee trader da 
Cooxupé

Paulo Gustavo 
Finocchio Martins, 
Cooxupé coffee trader
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Crescimento e 
receptividade do 
mercado brasileiro 
de tecnologia 
da informação e 
comunicações animam 
empresas canadenses

IT and communications 
Brazilian market 

growth and 
receptivity encourage 
Canadian companies

ESTELA CANGERANA

    Negócios   
         em alta

Business are 
booming

O Brasil ganha mais espaço entre os maiores 

mercados mundiais para a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) a cada 

ano. De acordo com a consultoria norte-americana 

IDC, em 2014 o País deve se consolidar no quarto 

lugar do ranking global do setor, com investimentos 

de cerca de US$ 175 bilhões na área e venda de 

71 milhões de unidades de Smart Connected Devi-

ces (desktops, notebooks, tablets e smartphones). 

Os números despertam o interesse de empresas do 

mundo todo, conforme comprovou a mais recente 

edição da maior feira do setor da América Latina, 

a Futurecom, que aconteceu em outubro, em São 

Paulo, e reuniu 15 mil participantes de 52 países. A 

feira mostrou também que, entre tantas nações, o 

Canadá é uma das mais promissoras para negócios 

com o Brasil no setor.

O pavilhão canadense na Futurecom mais uma 

vez foi o maior entre os espaços dos países, tendo 

reunido 33 expositores, que apresentaram solu-

ções de valor agregado para diferentes ramos da 

indústria de TIC. Ao todo, mais de mil pessoas visi-

taram o pavilhão durante os três dias de feira.

“O Canadá é reconhecido pela sua tecnolo-

gia e desperta o interesse do Brasil. Pudemos 

perceber uma total receptividade do mercado 

às empresas que participaram do pavilhão, não 

apenas nesta edição, mas também nas anterio-

res”, afirma a trade commissioner da área de TIC 

Every year, Brazil is gaining more attraction 
among the largest world markets for 

IT and Communication (ITC). According to the 
American advisory company IDC, in 2014 the 
Country shall consolidate the fourth place in 
the sector global ranking, with investments of 
about US$ 175 billion in the area and sales of 
71 million of Smart Connected Devices units 
(desktops, notebooks, tablets and smartphones). 
The numbers arouse the interest of companies 
from all over the world, as evidenced in the 
latest edition of the largest fair in the sector in 
Latin America, Futurecom, which took place in 
October, in São Paulo, and gathered 15 thousand 
participants from 52 countries. The fair has also 
shown that, among so many nations, Canada is 
one of the most promising countries for business 
with Brazil in the sector.

The Canadian pavilion in Futurecom has once 
more been the largest among the countries 
spaces, having gathered 33 exhibitors, which 
presented added value solutions for different 
branches of the ITC industry. Overall, more than 
one thousand people have visited the pavilion 
during the three days of fair.

“Canada is recognized for its technology 
and arouse Brazil’s interest. We could notice 
a total responsiveness from the market to the 
companies that participated in the pavilion, not 

Pavilhão canadense 
na Futurecom mais 
uma vez foi o maior 

entre os espaços 
dos países, com 33 

empresas expositoras

Canadian pavilion in 
Futurecom was once 

more the largest 
among the countries’ 

space, with 33 
exhibiting companies
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do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, 

Sheila Dantas Santos. 

No Canadá, o setor apresenta alto nível de de-

senvolvimento e números significativos para a eco-

nomia do país. São 33 mil empresas no ramo, que 

geraram C$ 155 bilhões (US$ 137,4 bilhões) em 

receitas no ano de 2011 (dado mais recente dis-

ponível), o que significou um crescimento de 5,6% 

em relação ao ano anterior, liderado pelo setor de 

software e serviços. No período relativo aos  cin-

co anos anteriores, ou seja, entre 2007 e 2011, 

essa expansão atingiu 16%. A atividade manufa-

turada do segmento é fortemente voltada à expor-

tação, com cerca de 58% de seus produtos ven-

didos ao exterior em 2011, de acordo com dados 

oficiais do governo canadense. 

O pavilhão canadense na Futurecom, uma das 

maiores ações comerciais do Consulado, é uma 

presença constante na feira desde 2007. “Nesse 

período, tivemos grandes mudanças no mercado 

e uma visível abertura de portas, que levou, inclu-

sive, ao fechamento de negócios com operadoras 

brasileiras.” Do lado das companhias canaden-

ses, segundo Sheila, também se pode perceber 

a intensificação do interesse no Brasil. “As empre-

sas canadenses estão sentindo o potencial que o 

mercado brasileiro tem e estão confiantes”, diz.

only in this edition, but also in the prior ones”, 
states the trade commissioner of the ITC area of 
the Consulate General of Canada in São Paulo, 
Sheila Dantas Santos. 

In Canada, the sector presents high 
development level and significant numbers for 
the country’s economy. There are 33 thousand 
companies in the field, which generated C$ 155 
billion (US$ 137.4 billion) in revenue for 2011 
(latest available datum), a 5.6% growth in relation 
to the previous year, led by the software and 
services sector. In the previous five year period, 
i.e. from 2007 to 2011, this expansion reached 
16%. The segment manufactured activity is 
strongly addressed to the export, with about 58% 
of its products sold abroad in 2011, according to 
official data of the Canadian government. 

The Canadian pavilion at Futurecom, one of the 
largest commercial actions of the Consulate, has 
been a constant presence in the fair since 2007. “In 
this period, great changes occurred in the market, 
notably opening doors, leading to new business 
deals  with Brazilian companies.” According to 
Sheila, the intensification of the interest in Brazil 
by the Canadian ones can also be noticed. “Canadian 
companies believe in the Brazilian market potential 
and feel confident about it”, she says.

NOVAS PROPOSTAS

Isso ficou claro durante o evento de São Pau-

lo não apenas por conta das expositoras, mas 

também devido à presença de companhias que 

estavam buscando conhecer melhor o Brasil. 

Uma delas era a Star Solutions, especializada 

em equipamentos de comunicação sem fio. De 

acordo com o CEO da companhia, Jack K. Mar, 

que veio para a Futurecom, a empresa está em 

uma fase de pesquisa exploratória do mercado, 

para entender como ele funciona, buscando 

potenciais parceiros e consumidores. “Nossas 

soluções de comunicação wireless são endere-

çadas aos segmentos corporativo e rural, que 

potencialmente têm boas oportunidades no 

Brasil para nós”, afirma.

Outra iniciante no mercado brasileiro e que 

também saiu da Futurecom animada com as 

perspectivas de negócios foi a fabricante Data-

Wind. Segundo o vice-presidente executivo de 

desenvolvimento de negócios internacionais da 

empresa, Derek Kopke, a participação no pavi-

lhão canadense foi bastante interessante para 

identificar possíveis parceiros para o futuro. A in-

tenção é lançar, juntamente com operadoras na-

cionais, o phablet, uma espécie de smartphone 

e tablet em um único produto, desenvolvido pela 

companhia e que ofereceria um ano de internet 

grátis ilimitada já incluída em seu preço.

“O mercado brasileiro é grande, e há uma 

parcela significativa da população que se bene-

ficiaria do nosso conceito de internet grátis”, diz 

Kopke. “O País é muito aberto à tecnologia, e o 

número de tablets usados para fins educacionais 

é também considerável”, completa o executivo.

New proposals
This was clear during the event in São Paulo not 

only by the exhibitors but also by the presence of 
companies searching for a better knowledge of 
Brazil. One of them was Star Solutions, specialized 
in wireless communication equipment. According 
to the company’s CEO, Jack K. Mar, who came for 
Futurecom, the company is in a market research 
phase, to understand its operation, searching for 
potential partners and consumers. “Our wireless 
communication solutions are addressed to the 
corporate and rural segments, which provide 
potential opportunities for us in Brazil”, he says.

Another beginner in the Brazilian market, which 
has also been enthusiastic about the prospects 
of business at Futurecom, was the manufacturer 
DataWind. According to the company’s executive 
vice-president for development of international 
business, Derek Kopke, the participation in the 
Canadian pavilion was quite interesting to identify 
possible partners in the future. The intention is 
to launch, together with national traders, the 
phablet, a type of smartphone and tablet in a 
single product, developed by the company and 
providing one year of free unlimited internet 
already included in its price.

“The Brazilian market is large, and a significant 
part of its population would benefit from our 
concept of free internet”, says Kopke. “The 
Country is very open to technology, and the 
number of tablets used for educational purposes 
is also considerable”, adds the executive.

The director from the advisory company Paseli, 
Pamela Ariane da Silva, shares the view from 
the Canadian government representative and the 

A feira mostrou que, 
entre tantas nações, 
o Canadá é uma das 
mais promissoras para 
negócios com o Brasil

The fair has shown 
that, among so many 
nations, Canada is one 
of the most promising 
countries for business 
with Brazil

Brasil deve fechar 2014 com investimento de 
US$ 175 bilhões na área de TIC

Brazil shall close 2014 with investment of 
US$ 175 billion in the ITC area
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A diretora da consultoria Paseli, Pamela Ariane da 

Silva, compartilha da opinião da representante do 

governo e dos empresários canadenses. “O Brasil 

já está acostumado a usar tecnologia estrangeira, é 

um mercado totalmente receptivo para tecnologia e 

inovação. As perspectivas são muito boas”, afirma. 

A especialista destaca o governo brasileiro como 

um grande consumidor dessa área. Entre janeiro e 

julho deste ano, as compras públicas totais de bens 

e serviços movimentaram R$ 30,4 bilhões (US$ 

12,3 bilhões), através de 98,6 mil projetos. Des-

ses, 8,5 mil foram referentes a gastos com TIC, no 

valor de R$ 2,86 bilhões (US$ 1,16 bilhão). 

PRESENÇA FORTE

Entre as empresas canadenses que já estão 

instaladas no Brasil, as perspectivas futuras são 

igualmente animadoras. A Smart Technologies 

é uma das que já têm sua marca consolidada, 

através da presença de mais de dez anos no 

País. A empresa, pioneira em lousas interativas, 

com a chamada Smart Board, é especializada 

em educação colaborativa e tem no Brasil o seu 

principal foco de atuação na América Latina. 

“Enquanto na América do Norte cerca de 60% 

das salas de aula já possuem esses recursos, 

e em locais como o Reino Unido esse número 

chega a 90%, no Brasil apenas 2,3% das salas 

oferecem lousas digitais”, afirma o especialista 

em soluções educacionais para a América Latina 

da Smart, Nuno Fernandes. 

Recentemente, a empresa transferiu sua sede 

da América Latina, que era em Bogotá (Colôm-

bia), para a cidade de São Paulo, onde também 

inaugurou um showroom. Durante a Futurecom, 

a Smart lançou o software de aprendizado cola-

borativo Smart Notebook 14.2 e divulgou o pro-

jetor de curta distância V 30.

Outra canadense que vem ganhando mercado 

no Brasil é a Mitel, especialista em comunicações 

corporativas, suportando mais de 2 bilhões de co-

nexões por dia e incluindo cerca de 33 milhões de 

conexões em nuvem, a chamada cloud computing. 

Os recursos oferecidos pela empresa e os benefí-

cios da comunicação em nuvem foram o tema da 

palestra do vice-presidente de engenharia de ven-

das da Mitel, Joshua Haslett, durante o evento. 

A empresa cresceu 43% no ano passado, quan-

do incorporou a Astra. “A Mitel é uma marca em 

ascensão, e ter o governo do Canadá para auxiliar 

a abertura de portas no setor de TI é um grande 

apoio”, afirma Nivaldo Sancinetti, country manager 

da Mitel no Brasil. Durante a Futurecom, a compa-

nhia anunciou uma parceria com a integradora de 

sistemas e distribuidora Phonoway, com o objetivo 

de ampliar sua participação nos setores público e 

privado. “Com a nova parceria vamos expandir ain-

da mais nosso alcance no Brasil”, diz Sancinetti. 

Canadian businessmen. “Brazil is already used to 
the foreign technology, is a fully receptive market 
for technology and innovation. The expectations 
are quite good”, she states. 

The specialist highlights the Brazilian 
government as a great consumer in this area. 
From January to July 2014, the total public 
purchases of assets and services mobilized 
R$ 30.4 billion (US$ 12.3 billion), through 98.6 
thousand projects.  8.5 thousand of which was 
related to expenditures with ITC, in the amount 
of R$ 2.86 billion (US$ 1.16 billion). 

Strong presence
Among the Canadian companies already 

installed in Brazil, the future prospects are 
likewise exciting.  Smart Technologies is one 
with its brand already consolidated, with more 
than ten years in the Country. The company, 
pioneer in interactive white boards, with the so 
called Smart Board, is an expert in collaborative 
education with its main focus in Brazil for its 
performance in Latin America. “Whereas in 
North America, about 60% of the classrooms 
already have these resources, and in places like 
the United Kingdom this number reaches 90%, 
in Brazil only 2.3% of the classrooms provide 
digital white boards”, states Nuno Fernandes, 
the specialist in educational solutions for Smart’s 
Latin America. 

The company has recently transferred its Latin 
America headquarter, from Bogota (Colombia), to 
the city of São Paulo, where it has also opened a 
showroom. During Futurecom, Smart launched the 
collaborative teaching software Smart Notebook 

14.2 and disclosed the short distance projector V 30.
Mitel is another Canadian gaining the 

Brazilian Market, a company specialized in 
corporate communication, with more than 
2 billion connections a day and including 
about 33 million of connections in cloud, the 
so called cloud computing. The resources 
provided by the company and the benefits from 
cloud communication were the theme of the 
lecture given by Mitel’s vice-president of sales 
engineering, Joshua Haslett, during the event. 

Last year the company grew 43% upon the 
merger of Astra. “Mitel is a growing brand, 
and having the Canadian government to assist 
the opening of doors in the IT sector is a great 
support”, states Nivaldo Sancinetti, country 
manager of Mitel in Brazil. During Futurecom, 
the company announced a partnership 
with the systems integrator and distributor 
Phonoway, in order to expand its market share 
in the private and public sectors. “With the new 
partnership we will further expand our range in 
Brazil”, says Sancinetti.

A empresa canadense 
Smart Technologies 
é pioneira no 
desenvolvimento de 
lousas interativas

Canadian company 
Smart Technologies 
is pioneer in the 
development of 
interactive white board

No Canadá, o dado mais recente indica que 33 mil 
empresas geraram receita de C$ 155 bilhões em 2011
In Canada, the latest datum points out that 33 thousand 
companies generated revenue of C$ 155 billion in 2011
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O fortalecimento e o desenvolvimento de 

startups brasileiras podem ser feitos em 

um ambiente ideal – os hubs de tec-

nologia no Canadá. Um programa de fomento 

foi lançado na Brazil-Canada Tech Week deste 

ano, que começou em São Paulo, em setem-

bro. O programa auxilia a entrada de empresas 

brasileiras no mercado internacional via Canadá 

e a vinda das canadenses para o mercado brasi-

leiro. Quatro empresas brasileiras e cinco cana-

denses já foram escolhidas para o intercâmbio. 

“O acesso americano por meio do Canadá é fá-

cil”, diz o cônsul-geral canadense em São Paulo, 

Stéphane Larue, organizador da Tech Week. Ele 

aponta a grande oferta de mão de obra no país, 

o apoio ao empreendedorismo de universidades 

como Toronto e Waterloo, o sistema tributário 

descomplicado e a facilidade de visto como al-

guns dos fatores de atração.

O programa é uma parceria entre a Canadian 

Programa bilateral lançado 
pelo governo do Canadá 
em São Paulo acolherá 
empresas para uma 
adaptação aos mercados de 
ambos os países Bilateral program launched by  Canada government 

in São Paulo will host companies to adapt them to 
the market of both countries ELIANA HABERLI

Free way for 
the startups

Caminho  
livre para  
as startups

The strengthening and the development of 
Brazilian startups can be conducted in an 

ideal environment – the hubs of technology in 
Canada. A fostering program was launched this 
year at the Brazil-Canada Tech Week, which 
started in São Paulo, in September. The program 
helps the entrance of Brazilian companies into the 
international market via Canada and the arrival of 
Canadian companies to the Brazilian market. Four 
Brazilian companies and five Canadian companies 
have already been chosen for the interchange. “ 
The American access through Canada is easy”, 
says the Consul General of Canada in São Paulo, 
Stéphane Larue, organizer of Tech Week. He 
points out the big offer of workforce in the country, 
the support to entrepreneurship from Universities 
such as Toronto and Waterloo, the hassle-free 
tax system and visa easiness as some of the 
attracting factors.

The program is a partnership between the 

Digital Media Network (CDMN) e a brasileiro-

-canadense Project-1, com apoio dos governos 

canadenses de Ontário e Quebec. Ricardo So-

dré, CEO da Project-1, diz que, como o Brasil, o 

Canadá evoluiu muito na criação de entidades 

de apoio. “A diferença é que no Canadá já exis-

tem pontes para o empreendedor chegar aos 

apoiadores e, no Brasil, ainda não”. 

Kevin Tuer, da CDMN, destaca a importância 

de estratégias para o fortalecimento de startups. 

“Promovemos a colaboração entre empreende-

dores em todo o país”, diz. As empresas brasi-

leiras escolhidas pelo programa se hospedarão 

inicialmente nos escritórios da CDMN. Os es-

critórios da Project-1 no Brasil hospedarão, da 

mesma forma, os empreendedores canadenses.  

Durante os painéis da Tech Week, a inovação 

tecnológica, as respostas a demandas de clientes 

e usuários e as mudanças no mercado foram am-

plamente abordados. Investidores ressaltaram a 

importância do potencial de valorização de uma no-

va empresa e sua capacidade de mudar o mercado 

como condições para obter o apoio financeiro. 

A programação da Tech Week se estendeu em 

seguida para Porto Alegre, durante evento orga-

nizado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS).

As quatro empresas brasileiras escolhidas pa-

ra desembarcar no Canadá se enquadram na 

categoria de empresas inovadoras que precisam 

se globalizar: GIC, ApData, Inmetrics e Psystem. 

As cinco canadenses que chegam ao Brasil são 

Mob Safety, Ready Portal, Secure City Solutions, 

Slim Cut Media e Victory Square Games. 

Canadian Digital Media Network (CDMN) and the 
Canadian-Brazilian Project – 1, with the support 
of the Canadian governments of Ontario and 
Quebec. Ricardo Sodré, the Project 1 CEO, says 
that, as Brazil, Canada has developed a lot in the  
creation of supporting entities. “The difference is 
that in Canada there are already  many ways for 
the entrepreneur to get to the supporters, while 
it is not the case in Brazil.”

Kevin Tuer, from CDMN, highlights the 
importance of strategies for the startups 
strengthening.” We promote the collaboration 
among the entrepreneurs all over the country”, 
he says. The Brazilian companies chosen by the 
program will stay, initially, at the CDMN offices. 
The Project-1 offices in Brazil will host, likewise, 
the Canadian entrepreneurs.

During the Tech Week panels, the technological 
innovation, the answers to the clients and 
users’ demands and the market changes were 
extensively addressed. Investors highlighted the 
importance of the potential valuation of a new 
company and its capacity for changing the market 
as a way to obtain the financial support.

The Tech Week program was extended to Porto 
Alegre, during an event organized by the Pontifical 
Catholic University of Rio Grande do Sul (PUC-RS)

The four Brazilian companies chosen to go 
to Canada fit into the category of innovative 
companies which need to be globalized: GIC, 
ApData, Inmetrics and Psystem. The five Canadian 
ones arriving in Brazil are: Mob Safety, Ready 
Portal, Secure City Solutions, Slim Cut Media 
and Victory Square Games.
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Diversão 
para todos

A obra La Sagouine inspirou 
um importante espetáculo 

acadiano; acima, fachada da 
National Gallery e apresentação 

musical na Ilha Cape Breton; 
no alto, detalhes da vinícola 

Inniskillin   

Brunswick. As atrações fazem parte da coletânea 

de 41 experiências canadenses únicas, selecio-

nadas pela Comissão Canadense de Turismo e 

que estão sendo mostradas nesta série especial. 

DESCOBRINDO O ICEWINE

Uma das especialidades canadenses, o icewine, 

pode ser descoberto em uma inesquecível experi-

ência na vinícola Inniskillin, localizada no coração 

da região do vinho da charmosa Niagara-on-the-

-Lake. A visita não é apenas para a degustação de 

diferentes tipos de bebidas, ela inclui uma imersão 

para entender o processo de produção. Aprendem-

-se curiosidades como a de que as uvas são pro-

tegidas com redes no inverno para concentrar e 

intensificar seu sabor e que a colheita só acontece 

após a temperatura estar abaixo de 8°C negativos. 

Quando ir: aberto o ano todo, exceto nos principais 

feriados. Onde: Niagara-on-the-Lake (Ontário). 

AVENTURA RÚSTICA NO PARQUE ALGONQUIN

O turista que quiser vivenciar uma aventura 

rústica, com direito a passar noites em uma ca-

bana de madeira e conhecer lagos a bordo de 

uma canoa, terá a oportunidade no Parque Al-

gonquin. O passeio é feito na companhia de um 

guia e inclui caminhadas por trilhas, piqueniques 

e tour pelos lagos da região. 

Quando ir: o ano todo. Onde: Parque Provincial 

Algonquin (Ontário).

O MELHOR DA ARTE CANADENSE  

NA NATIONAL GALLERY 

A visita à National Gallery, criada em 1880 e 

uma das mais antigas instituições de cultura ca-

nadense, começa com a descoberta de sua beleza 

externa. A fachada de vidro e granito do prédio im-

pressiona logo na chegada. Lá dentro, o espetáculo 

fica por conta de esculturas, pinturas, gravuras, de-

senhos, fotografias e instalações, que mostram o 

desenvolvimento e as mudanças na percepção dos 

artistas ao longo do tempo. Vale ainda conferir a 

incrível capela Rideau Street, que foi salva de uma 

demolição em 1972, após ser separada em mil 

peças, guardada e reconstruída dentro da galeria.

Quando ir: o ano todo. Onde: Ottawa (Ontário).

FESTIVAL INTERNACIONAL DAS CORES CELTAS

O mês de outubro é a época de celebrar a cul-

tura celta na Ilha Cape Breton. Durante o festival, 

é possível reconhecer o ritmo escocês na voz de 

gerações que deixaram sua terra natal e participar 

de antigas tradições que são mantidas pelos lo-

cais, como a canção dos moinhos do século XVIII. 

O cenário se completa com as lindas cores trazi-

das pelo outono em Cape Breton, marcado pelas 

folhas douradas e vermelhas. Uma boa pedida é 

fazer os passeios pelo Bras d’Or Lakes e pela trilha 

Cabot Trail, com shows em uma capela francesa 

reconstruída ou em um moderno centro musical. 

Quando ir: em outubro. Onde: Cape Breton Is-

land (Nova Escócia).

CULTURA ACADIANA PURA

Le Pays de la Sagouine é uma das mais impor-

tantes performances artísticas da cultura acadia-

na, inspirada na obra do romancista franco-cana-

dense, Antonine Maillet, e em sua personagem 

mais famosa, a lavadeira La Sagouine, que fala 

sempre a verdade e é considerada a voz do povo 

acadiano. As apresentações de teatro, música e 

dança nas ruas e as dicas dos Arautos, guias que 

contam histórias da aldeia e revelam onde está 

a diversão, agitam o verão em Bouctouche. As 

atrações podem incluir desde uma cômica “bri-

ga” entre dois vizinhos ao prazer de saborear a 

bagosse, uma bebida alcoólica caseira disponível 

nos bares locais. A culinária típica, com petiscos, 

como bolinhos de batata feitos no vapor, também 

deve ser experimentada.

Quando ir: de 23 de junho a 2 de setembro. 

Onde: Bouctouche, a 40 minutos de Moncton 

(New Brunswick).

Na próxima edição, embarcamos rumo aos 

encantos do Quebec. (EC)

Ontário, Nova Escócia e New Brunswick 
reservam surpreendentes aventuras, 
mergulhos na história, tradições culturais, 
boa comida e bebida e muita diversão

Da experiência de pernoitar em uma caba-

na de madeira, passando por um passeio 

de canoa ao estilo dos pioneiros coloni-

zadores até a sofisticação de degustar bebidas 

premiadas e apreciar obras de arte, tudo pode 

fazer parte de uma viagem inesquecível ao Ca-

nadá. Nesta edição, a Brasil-Canadá continua 

desbravando Ontário e traz uma amostra do que 

se pode experimentar na Nova Escócia e em New 
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De um lado, um mercado que faturou R$ 

115 bilhões (cerca de US$ 48 bilhões) 

e teve crescimento de 11,9% em 2013, 

composto por 2,7 mil redes e 114 mil pontos 

de vendas, que geram 1,1 milhão de empre-

gos. De outro, um faturamento anual em torno 

de US$ 100 bilhões, com 900 marcas e quase 

80 mil pontos de vendas, empregando também 

1 milhão de pessoas. Os números grandiosos 

são das associações que representam o setor 

de franquias no Brasil e no Canadá, respectiva-

mente. Mesmo diante do enorme potencial de 

negócios, empresários do setor de ambos os pa-

íses, até recentemente, pouco haviam conver-

sado. A situação, porém, parece estar prestes 

a mudar. Com a compra da rede de cafeterias 

canadense Tim Hortons pelo Burger King, con-

trolado pelo grupo brasileiro 3G Capital, surge a 

dúvida se a marca, que é uma franquia, poderá 

vir também para o Brasil.

A empresa ainda não se manifestou sobre a 

possibilidade. Se isso ocorrer, a marca não será 

a primeira canadense em território nacional, mas 

fará parte de um grupo que, embora seja crescen-

te, ainda tem poucos participantes. Antes dela, 

nos próximos meses, outra rede de alimentação 

O n one hand, a market that made R$ 115 
billion (around US$ 48 billion) and grew  

11.9% in 2013, formed by 2.7 thousand networks 
and 114 thousand sales points , which generate 
1.1 million jobs. On the other hand, an annual 
revenue around US$ 100 billion, with 900 brands 
and almost 80 thousand sales points, also employ-
ing 1 million people. The high numbers are from 
the associations that represent the franchising 
sector in Brazil and Canada, respectively. Even 
in the face of the enormous business potential, 
entrepreneurs from both countries sector, haven’t 
had much contact. The situation seems to be about 
to change though. And a new fact may have given 
an impulse for the franchises of a country to start 
viewing the other’s market. With the purchase of 
the Canadian coffee shops chain Tim Hortons by 
Burger King, controlled by the Brazilian group 
3G Capital, the doubt arises whether the brand, 
which is a franchise, could also come to Brazil.

The company has not expressed an opinion yet. If 
this happens, the brand will not be the first Cana-
dian in national territory, but will be part of a group 
which, although growing, still has few participants. 
Before it, in the next months, another food net-
work from the country, Booster Juice, leader in 

Specialists assure Canadian franchises can find good 
chances to gain Brazilian market and vice versa

There is a lot to 
be explored

TECLA SAP  SAP KEY 

Há muito  
a ser explorado
Franquias canadenses 
podem encontrar boas 
chances de ganhar 
mercado no Brasil e 
vice-versa, garantem 
especialistas

do país, a Booster Juice, líder no segmento de 

smoothies no Canadá, pretende desembarcar 

com força por aqui. A marca está buscando fran-

queados máster e individuais e pretende expandir 

seus negócios por todo o País, começando por 

São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Além do apelo da alimentação saudável e do 

prestígio de ter seu proprietário, Dale Wishewan, 

eleito empreendedor do ano pela Ernest Young 

no Canadá, a franquia aposta na repetição do 

sucesso que faz em seu país natal, onde detém 

60% do mercado e na receptividade do mercado 

brasileiro. “Marcas canadenses têm sido muito 

bem recebidas pelos brasileiros, que associam 

os conceitos com negócios de qualidade. O 

ramo de alimentação corresponde a 24% dos 

negócios franqueados no Brasil e a 21% de seu 

faturamento, portanto, o brasileiro é receptivo 

a novos conceitos nesse setor”, afirma Daniel 

Alberto Bernard, diretor-geral da NetplaN Con-

sultoria, empresa que assessora a Booster Juice 

nesse projeto. 

Além da rede de smoothies, Bernard já auxiliou 

the smoothies segment in Canada, intends to 
land here in full force. The brand is searching for 
master and individual franchisers and intends to 
expand its business all over the country, starting 
in São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná.

Besides the appeal for healthy food and the pres-
tige in having its owner, Dale Wishewan, elected 
as the entrepreneur of the year by Ernest Young in 
Canada, the franchise bets on the success that it 
usually has in its home country, where it holds 60% 
of the market and in the Brazilian market feedback. 
“Canadian brands are being welcome by Brazil-
ian people, who associate the concepts with qual-
ity business. The food sector corresponds to 24% 
of the franchised business in Brazil and to 21% of 
its revenue, therefore, Brazilian people welcome 
new concepts in this sector”, says Daniel Alberto 
Bernard, general head of Netplan Consulting, an 
advising company for Booster Juice in this project.

Besides the smoothies chain, Bernard has al-
ready assisted other four Canadian franchising 
companies to enter the country, Yougen Fruzz 
(frozen yogurt), Maple Bear (in the education sec-
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TECLA SAP  SAP KEY 

exploratória para o Canadá. A viagem fez parte 

do programa de exportação de franquias e da 

atração de capital que a entidade possui em par-

ceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). “Fo-

mos conhecer o mercado canadense, fizemos 

contato com os organismos que representam o 

setor no país e preparamos um relatório de inte-

ligência de mercado.”

Como resultado, o Canadá passou a ser um 

mercado de prospecção recomendado pela ABF. 

“Mesmo com o frio, há boas chances de negó-

cios o ano todo e todas as condições financeiras 

do país são favoráveis, a economia é estável, a 

inflação é baixa, a flutuação do dólar canadense 

é pequena e o mercado tem alto poder de aquisi-

ção”, analisa Camargo. E a relação entre a ABF e 

a Canadian Franchise Association (CFA) deve se 

estreitar. Na próxima feira da entidade brasileira, 

em junho de 2015, a instituição canadense es-

tará entre as convidadas. (EC) 

outras quatro franquias a entrarem no País, a Yo-

gen Fruz (de frozen yogurt), a Maple Bear (na área 

da educação), a WSI (marketing digital) e a Uni-

globe (agência de viagens). “Sem dúvida, existe 

um grande potencial para redes canadenses aqui. 

Somente 7% das 2,7 mil redes de franquia que 

operam no Brasil são de origem estrangeira. Re-

des canadenses estão acostumadas a lidar com 

mercados pulverizados, com unidades geografica-

mente dispersas. Além dos Estados Unidos, Mé-

xico e Europa, elas podem obter muito sucesso 

caso desçam mais ao Sul e decidam operar no 

Brasil, o maior mercado da América Latina e do 

Hemisfério Sul”, acredita.

Internacionalização
O caminho oposto também é um bom negócio. 

E, apesar de não ter atuado com nenhuma marca 

brasileira que tenha buscado o Canadá, Bernard 

aposta que essa realidade pode mudar em bre-

ve. “Marcas como Colcci e Dumond já operam no 

Canadá.” Ele cita praças como Toronto, Montreal 

e Vancouver como possibilidades interessantes 

para as franquias de empresas brasileiras.

A mesma opinião tem o diretor executivo da 

Associação Brasileira de Franquias (ABF), Ricar-

do Camargo. As três cidades fizeram parte do 

estudo de mercado que a instituição elaborou 

em julho do ano passado, durante uma missão 

tor), WSI (digital marketing) and Uniglobe (travel 
agency). “For sure, there is a huge potential for 
Canadian chains over here. Only 7% of 2.7 thou-
sand franchising chains, which operate in Brazil, 
are originally from abroad. They are used to deal 
with fragmented markets, with geographically 
spread units. Besides United States, Mexico and 
Europe, they can succeed if they come to the 
south and decide to operate in Brazil, the largest 
Latin America and Southern hemisphere mar-
ket”, he believes.

Internationalization
The opposite way, according to the consultant, is 

also a good business. Despite of not working with 
any Brazilian brand which has seeked for Canada, 
Bernard bets on the change of such reality soon. 
“Brands such as Colcci and Dumond are already 
operating in Canada”. He mentions places like 
Toronto, Montreal and Vancouver as interesting 
possibilities for Brazilian franchising companies.

The same opinion has the executive director of 
Brazilian Association of Franchises (ABF), Ricardo 
Camargo. The three cities were part in the market 
study that the institution prepared in July last year, 
during a fact-finding mission to Canada.  The trip 
was part of the program for franchise export and 
the capital investment attraction that the entity 
has in partnership with Brazilian Agency for Ex-

Antes de decidir por se estabelecer no Canadá, é importante 
conhecer algumas características locais. O sistema de franquias 
canadense é regulamentado por lei específica em cinco de suas 
dez províncias: Alberta, Ontário, New Brunswick, Ilha do Príncipe 
Eduardo e Manitoba. A Colúmbia Britânica está em processo de 
implantação de sua legislação do setor e as demais províncias são 
regulamentadas pelo Código Comum (Common Law), de origem 
britânica, com exceção do Quebec, que é regulamentado pelo Código 
Civil, assim como ocorre na França.
A estrutura das redes e sua pulverização também são fatos que 
chamam a atenção. De acordo com Ricardo Camargo, diretor 
executivo da ABF, o modelo canadense é muito similar ao 
norte-americano, com menos marcas e alto índice de difusão 
das existentes. “Há uma tendência forte de desenvolvimento 
de franquias”, diz. Os estudos da ABF identificaram, ainda, que 
há grande presença de marcas europeias e norte-americanas, 
porém, os conceitos brasileiros podem se destacar justamente por 
apresentarem diferenciais nacionais. E há interesse e espaço nos 
shopping centers, que buscam sempre novidades para seu mix.

To better know the market
Before deciding to establish itself in Canada, it is important 

to know some local characteristics. The Canadian franchis-
ing system is regulated by a specific Law in five of its ten 
provinces: Alberta, Ontario, New Brunswick, Prince Edward 
Island and Manitoba. The British Columbia is implementing 
its sector legislation and the other counties are regulated 
by the Common Law, from British origin, except for Quebec, 
which is regulated by the Civil Law, as it is in France.

The chain structures and its spreading are also factors that 
call the attention. According to Ricardo Camargo, executive 
head of ABF, the Canadian model is very similar to the North 
American one, with less number of brands and a high level 
of spreading the ones that already exist.  “There is a high 
trend to develop franchises”, he says. The ABF studies also 
identified that there are many European and American brands 
present; however, the Brazilian concepts may be highlighted 
especially for presenting national differentials. And there 
is interest and space in shopping malls, which are always 
searching for innovation for their mix.

PARA CONHECER MELHOR O MERCADO 

ports Promotion and Investments (Apex-Brasil). 
“We went in order to know the Canadian market, 
we were in touch with institutions representing 
the sector in the country and prepared a market 
intelligence report. It was a very successful mis-
sion”, Camargo assures.

As a result, Canada started being a prospect-
ing market recommended by ABF. “Even with the 
cold climate, there are good chances for business 
during the whole year and the financial situation of 
the country is favorable, with a stable economy, low 
inflation, the Canadian dollar oscillation is small and 
the market has a high acquisition power”, the head 
of the association analyzes. According to him, fash-
ion, shoes, clothes, beauty, food and health sectors 
are among the most promising ones for Brazilian 
franchises. And the relationship between ABF and 
the Canadian Franchise Association (CFA) shall be 
reinforced. According to Camargo, during the next 
Brazilian franchise fair, in June 2015, the Canadian 
institution will be among those invited. 
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MOSAICO

Encontro  
de duas 
culturas
A exposição “Olhares 
Cruzados” revela em 38 
imagens as impressões de 
dois artistas, um brasileiro 
e um canadense, no país 
um do outro

Explorar a visão do novo e as impressões 

de um mergulho em uma cultura muito 

diferente e, ao mesmo tempo, similar na 

essência de sua formação multiétnica. Com essa 

proposta, dois fotógrafos, o brasileiro Renato Ne-

grão e o canadense Luc Dubois, partiram há al-

guns meses em direção às cidades um do outro. 

Suas descobertas estarão expostas na Fundação 

Nemirovsky, dentro da Estação Pinacoteca, em 

São Paulo, a partir do dia 6 de dezembro. Elas 

também poderão ser admiradas na Maison de 

la Culture Maisonneuve, em Montreal, no Cana-

dá, em 2015. São 38 imagens que compõem a 

exposição “Olhares Cruzados: imagens de duas 

culturas”, com curadoria de Claudinei Roberto da 

Silva (ECA/USP, Museu Afro Brasil), produção da 

Conceito Humanidades e coordenação do Insti-

tuto Cultural Brasil-Canadá. 

O projeto propõe a aproximação e a troca 

de olhares entre as culturas brasileira e cana-

dense a partir da retomada do princípio ime-

morial do conhecimento e da interpretação 

pelo estranhamento, fator que foi base para 

a formação do pensamento ocidental. Negrão 

foi a Montreal, Dubois veio a São Paulo. Um 

mergulhou na cultura do outro e construiu a 

narrativa desse “olhar entrecruzado”. Todo o 

Serviço

Exposição “Olhares Cruzados: imagens de duas culturas”
De 6/12/2014 até 31/1/2015
Onde: Fundação Nemirovsky, no segundo andar da Estação Pinacoteca – Rua General Osório, 66, República – São Paulo/SP
De terça a domingo, das 11h às 16h.  
Mais informações em www.ccbc.org.br

processo e as experiências da vivência pude-

ram ser acompanhadas em tempo real pelas 

redes sociais, em páginas alimentadas em 

conjunto pelos dois profissionais. E a essência 

do trabalho foi selecionada para a exposição. 

“Olhares Cruzados” recebeu o apoio institu-

cional do Consulado-Geral do Canadá em São 

Paulo e do Bureau du Québec a São Paulo 

e conta com o patrocínio da Intec, Annexe, 

Everlast Energy Drink, Tech Supply e Perrotti e 

Barrueco Advogados. (EC)  

Detalhes de 
Montreal pelas 
lentes do brasileiro 
Renato Negrão

Capital paulista 
(acima e na página 
ao lado, no alto) pelo 
olhar do canadense 
Luc Dubois
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CINEMA E TV   MOVIE AND TV 

ESTELA CANGERANA

Nas 
telonas 
e na 
telinha

Primeira série premium de TV feita em 
coprodução entre brasileiros e canadenses 

será exibida em mais de 60 países

40 | Brasil-Canadá

First TV premium series in co-production  
between Brazilians and Canadians will be  
broadcasted in more than 60 countries

On big 
screens 
and small 
screens

N
a metade de 2015, deve estrear nos 

cinemas o longa-metragem que dará 

início à série de TV “Rio Heat”. A exi-

bição do filme já está confirmada em 

500 salas brasileiras e pelo menos em mil mexica-

nas, além de estar em negociação em outros países 

das Américas. No início de 2016, a série, que deve 

ser transmitida em mais de 60 canais de televisão 

do mundo todo, estreia na Fox brasileira. A impor-

tância de “Rio Heat”, porém, não se deve apenas à 

quantidade de canais ou salas em que será exibida, 

mas, sim, ao fato de ser a primeira série premium de 

televisão feita por uma produtora brasileira indepen-

dente, a Biscoito Filmes, em coprodução com a ca-

nadense Canazil Entertainment Group. Se o projeto 

for bem-sucedido, a série pode abrir caminho para 

várias outras produções, preenchendo uma lacuna 

de obras de qualidade que atendam às exigências 

da Lei 12.485/2011, a Lei da TV Paga.

A legislação obriga os canais pagos a exibirem no 

mínimo três horas e meia por semana, em horário 

nobre, de conteúdo nacional e pelo menos metade 

desse material precisa ser feito por uma produtora 

brasileira independente. Desde então, os canais 

premium, que precisam manter seu padrão de qua-

lidade em tudo o que exibem, vêm se esforçando 

para encontrar produtos que atendam essa exigên-

cia. “Os canais claramente estão em busca de um 

conteúdo bom. Existe um espaço considerável nes-

sa área”, afirma o produtor executivo da série e di-

retor financeiro da Biscoito Filmes, Eduardo Villela.

“Rio Heat” parece ter todos os requisitos neces-

sários para atender essa demanda. O roteiro cana-

dense tem apelo internacional, o diretor e também 

produtor executivo é o premiado Jon Cassar (o mes-

mo da série “24 Horas”) e o elenco mistura um time 

de atores de primeira linha, brasileiros e estrangei-

ros, como o cubano Andy Garcia (de “Os Intocá-

veis” e “O Poderoso Chefão III”), o norte-americano 

Laurence Fishburne (de “Matrix”), entre outros. A 

I n mid-2015, the pilot film  which will also 

initiate the TV series Rio Heat will be launched. 

The film screening is already confirmed in 500 

Brazilian theaters and in at least one thousand 

Mexican theaters, besides being under negotiation 

in other American countries. At the beginning of 

2016, the series, which might be broadcasted 

in more than 60 TV channels all over the world, 

debuts at Brazilian Fox. The importance of Rio 

Heat, however, is not only due to the number 

of channels or rooms screening it, but to the 

fact of being the first Premium TV series made 

by an independent Brazilian producer, Biscoito 

Filmes, in co-production with the Canadian 

Canazil Entertainment Group. If the project 

succeeds, the series may work towards several 

other productions, filling out a gap of quality work 

meeting the requirements of Law 12, 485/2011, 

the pay TV Law.

The legislation requires the paid channels to 

screen at least three hours and a half per week, 

in prime time, of local content and at least half of 

this material has to be made by an independent 

Brazilian producer. Since then, the premium 

channels, which need to keep their standard quality 

patterns in all screenings, have been trying hard 

to find products meeting this requirement. “The 

channels are clearly searching for good content. 

There is a considerable space in the area”, states 

the executive producer of the series and financial 

director of Biscoito Filmes, Eduardo Villela.

Rio Heat seems to have all the necessary 

requirements to meet this demand. The Canadian 

script has international appeal, the director and 

also executive producer is the awarded Jon Cassar 

(the same from the series 24 Hours) and the cast 

comprises a team of prime actors, both Brazilian 

and foreigners, as the Cuban actor Andy Garcia 

(The Untouchables and Godfather III), the North 

American Laurence Fishburne (Matrix), among 
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história policial, que mistura ação e mistério com 

um toque de romance, se passa no Rio de Janeiro e 

promete agradar às famílias. No centro da ação, um 

casal de detetives (ele, canadense, ela, brasileira) 

contratados por um milionário para desvendar ca-

sos que envolvem esquemas internacionais. 

Em sua primeira temporada, “Rio Heat” terá 

13 episódios e será distribuída por dois nomes 

fortes no mercado mundial. A 20th Century Fox 

responderá pela distribuição no Brasil e na Amé-

rica Latina, enquanto a canadense Entertainment 

One (a eOne, que possui afiliados em 150 países 

e contatos com mais de 500 emissoras) cuida-

rá dos mercados da América do Norte, Europa, 

Oriente Médio e Ásia. A chance de uma exposi-

ção internacional interessante vem chamando a 

atenção de empresas de diferentes segmentos, 

e pelo menos sete delas já fecharam pequenas 

participações em ações sutis de merchandising.

Aproximação
Além do roteiro, a Canazil cuidará da pós-pro-

dução, que será feita em Vancouver. O filme e a 

série serão totalmente rodados no Rio de Janeiro, 

sob a responsabilidade da Biscoito Filmes. A par-

ceria entre as produtoras brasileira e canadense 

se enquadrou nos termos do acordo de coprodu-

ção audiovisual firmado entre o Brasil e o Canadá 

em 1995, o qual tem por objetivo desenvolver o 

relacionamento bilateral nesta área. O Brasil pos-

sui tratados semelhantes de parceria com outros 

países, em um modelo que vem crescendo ano a 

ano. O Canadá é reconhecido internacionalmente 

pela sua qualidade na atividade.

E, assim como acontece em outras áreas do 

conhecimento, as trocas no setor de audiovisual 

têm sido muito bem-sucedidas. “Nossa relação é 

muito positiva. Os canadenses são um povo multi-

cultural fantástico. São curiosos, demostram inte-

resse real pela nossa cultura e nossa língua, além 

de serem de uma simpatia, presteza e eficiência 

impressionantes no trabalho”, afirma Villela, que 

revela que a iniciativa do projeto conjunto partiu, 

inclusive, da empresa canadense.

A união tem dado tão certo que as duas produ-

toras já se preparam para, pelo menos, mais dois 

projetos em conjunto, outro longa-metragem e uma 

série de TV, que deve se chamar “Rio 2019”. Isso 

sem falar nas próximas temporadas de “Rio Heat”, 

que está em fase de pré-produção e deve começar 

a filmar a primeira temporada em janeiro.

No ano que vem, outras coproduções entre Bra-

sil e Canadá deverão ser vistas nas telas. O filme 

Zoom, dirigido por Pedro Morelli da O2 Filmes, é 

uma delas. A obra está em fase de pós-produção 

e deve estrear um pouco depois de “Rio Heat” nos 

cinemas. Trata-se de uma comédia sarcástica, 

gravada nos dois países, que mistura live-action 

(atores) com animação. No elenco, estão nomes 

como os das brasileiras Mariana Ximenes e Clau-

dia Ohana e os de galãs internacionais como Gael 

García Bernal e Jason Priestley.  

CINEMA E TV  MOVIE AND TV

others. The detective story, mixing action and 

mystery with a touch of romance, happens in Rio 

de Janeiro and is expected to please the families. 

At the center of the action, a detective couple (he, 

Canadian, she, Brazilian) contracted by a millionaire 

to solve cases involving international schemes. 

In its first season, Rio Heat will have 13 episodes 

and will be distributed by two strong names in the 

world market. 20th Century Fox will be responsible 

for the distribution in Brazil and in Latin America, 

whereas the Canadian Entertainment One (eOne, 

with affiliates in 150 countries and contacts in 

more than 500 TV stations) will take care of the 

North America, Europe, Middle East and Asia 

markets. The chance of an interesting international 

exhibition has been calling the attention of 

companies from different segments, and at 

least seven of them have already closed small 

participations in subtle merchandising actions.

Approaching

In addition to the script, Canazil will take 

care of the post-production, that will be made 

in Vancouver. The movie and the series will 

be totally shot in Rio de Janeiro, under the 

responsibility of Biscoito Filmes. The partnership 

between the Brazilian and Canadian producers 

has fit into the terms of the agreement of 

audiovisual co production executed between 

Brazil and Canada in 1995, which aims at 

developing  the bilateral relationship in this area. 

Brazil has similar partnership treaties with other 

countries, in a model that has been growing 

every year. Canada is internationally recognized 

for its quality in the activity.

And, as in other areas of knowledge, the 

exchanges in the audiovisual sector have been 

quite successful. “Our relationship is very positive. 

The Canadians are a fantastic multi-cultural 

people. They are curious, show actual interest for 

our culture and language, besides being extremely 

friendly, helpful and efficient in work”, assures 

Villela, who discloses that the joint project initiative 

has come from the Canadian company.

The union has been so successful that both 

producers are already preparing for, at least, 

two more joint projects, another film and a TV 

series, which shall be called Rio 2019. Not to 

mention the next seasons of Rio Heat, in pre-

production stage with the first season to be 

shot in January.

Next year, other co-productions between Brazil 

and Canada shall be seen on screens. The movie 

Zoom, Pedro Morelli director from O2 Filmes, is 

one of them. The work is in post-production stage 

and shall be released a little later than Rio Heat 

in the theaters. It is a sarcastic story, recorded 

in two countries, mixing live-action (actors) with 

animation. The cast includes names like the 

Brazilian Mariana Ximenes and Claudia Ohana 

and international stars like Gael García Bernal 

and Jason Priestley.  
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Infraestrutura acima da média brasileira, 

oferta de mão de obra qualificada com cus-

tos competitivos, melhor qualidade de vida, 

localização privilegiada e proximidade de São 

Paulo. Essas são apenas algumas das carac-

terísticas do Paraná que chamam a atenção do 

governo e de empresas canadenses e que estão 

fazendo do Estado um polo de atração de inves-

timentos, parcerias e intercâmbio comercial em 

vários segmentos.

Nos últimos três anos, o fluxo de visitas 

foi intenso dos dois lados. No ano passado, 

membros do governo de Manitoba, em missão 

ao Brasil, incluíram o Estado no roteiro. E o 

ministro do Empreendedorismo, Treinamento 

e Comércio da província, Peter Bjornson, vol-

tou de lá impressionado com as similaridades 

entre as cidades de Londrina e Winnipeg. A 

Universidade de Alberta, por sua vez, estabe-

leceu parceria com a Universidade Federal do 

Paraná e com a Pontifícia Universidade Católi-

ca do Paraná (PUC-PR) para um programa de 

intercâmbio de alunos.

Em setembro de 2013, uma grande comitiva 

do norte do Paraná, composta por lideranças lo-

cais de indústria, associações comerciais, uni-

versidades, governo e Serviço de Apoio à Micro 

e Pequena Empresa (Sebrae) esteve nas pro-

víncias de Ontário e Quebec. Representantes da 

Prefeitura de Curitiba também foram a Montre-

al, no Quebec, para conhecer o modelo local de 

desenvolvimento urbano, em especial no setor 

de transportes. Antes disso, já havia acontecido 

uma viagem similar com o intuito de estudar o 

projeto de estruturação de bairros com voca-

ções específicas, como inovação e cultura.

A história do relacionamento do Paraná com 

o Quebec, porém, é bem anterior ao uso do 

destino como benchmarking para a administra-

I nfrastructure above the Brazilian average, 
qualified workforce offer with competitive costs, 

better quality of life, privileged location close to São 
Paulo. These are just some of the Parana features 
that calls the  attention of Canadian companies’ 
and the government, and which turned the state 
into an investment pole, attracting partnerships 
and commercial exchange in several segments.

In the last three years, the visit flow was intense 
in both sides. Last year, members from Manitoba 
government, on mission in Brazil, included the 
state on the route. And the county Minister of 
Entrepreneurship, Training and Commerce, Peter 
Bjornson, was impressed with the similarities 
between the cities of Londrina and Winnipeg, 
when he returned. The Alberta University, on 
its turn, has established a partnership with 
the Federal University of Paraná and with the 
Pontifical Catholic University of Paraná (PUCPR) 
for a student exchange program.

In September 2013, a big delegation from 
the North of Paraná, composed by the local 
industry leaderships, commercial associations, 
universities, government and the Brazilian 
Support Service for Small Business (Sebrae) was 
in the provinces of Ontario and Quebec.

Representatives from Curitiba Municipality also 
went to Montreal, in Quebec, in order to know the 
local model of urban development, particularly 
at the transport sector. Before that, there had 
already been a similar trip with the intention of 
studying the structuring project for districts with 
specific interests such as innovation and culture.
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Fora do eixo Rio-São Paulo, 
cidades paranaenses têm sido 
ponto de parada quase obrigatória 
para missões comerciais e 
institucionais canadenses dos 
mais diversos setores

Outside the Rio-São Paulo region, 
cities from Parana have been 

a mandatory stop for Canadian 
commercial and institutional 

missions from different sectors

Intense 
exchange

Intenso  
intercâmbio 
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ção municipal de Curitiba. Foi justamente com 

a província que, há mais de 20 anos, começou 

a cooperação bilateral que se mantém forte até 

hoje. A região canadense foi importante para o 

desenvolvimento da indústria leiteira do Estado 

brasileiro. Essa colaboração se estendeu para 

outros segmentos, entre eles o de vacinas.

“Temos vínculos em diversos sentidos”, afir-

ma a diretora do Bureau du Québec à São Pau-

lo, Elise Racicot. Ela lembra que, desde 2004, o 

Estado e a província firmaram um acordo bilate-

ral de cooperação e, desde 2009, há reuniões 

do comitê de assuntos econômicos conjuntos.

RELAÇÃO ANTIGA

A amplitude da atuação é grande. Vai do 

agronegócio, ciência e tecnologia, à saúde, 

meio ambiente, cultura e educação. Há trocas 

de experiências, desenvolvimento de currículos 

e de competências para cursos, festivais cul-

turais, como o de Curitiba, que tem a partici-

pação de palestrantes e artistas do Quebec, e 

até projetos de nanotecnologia. A perspectiva 

futura é de que esses contatos cresçam ainda 

mais, e não apenas com o Quebec. “Há cerca 

de três anos iniciamos um grupo informal de 

trabalho com o governo do Estado. Não ficamos 

somente em Curitiba, saímos para conhecer 

todo o Paraná e fizemos missões com parcei-

ros diferentes em várias regiões”, afirma o trade 

commissioner do Consulado-Geral do Canadá 

em São Paulo, que abrange também o Estado 

paranaense, Marcio Francesquini. Segundo ele, 

não só os contatos devem aumentar, mas tam-

bém as trocas comerciais bilaterais. 

OPORTUNIDADES

O interesse dos brasileiros pelos canadenses 

também é grande. Em fevereiro, a Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá (CCBC), em parceria 

com a Terra Roxa Investimentos (agência de 

desenvolvimento do norte do Paraná), realizou 

duas palestras multissetoriais dentro do projeto 

comercial Doing Business, apresentando o país 

da América do Norte e suas oportunidades para 

empresários da região. Os eventos, que ocor-

reram em Londrina e Maringá, receberam mais 

de 100 pessoas cada, renderam por volta de 

30 atendimentos individuais e já colhem frutos. 

A missão vendedora de café que a CCBC pro-

moveu no último mês de setembro no Canadá 

contou com a participação de paranaenses. E, 

em outubro, a convite da agência e da Federa-

ção das Indústrias do Paraná (Fiep), a Câmara 

voltou a fazer apresentações nas duas cidades, 

dessa vez sobre as oportunidades no mercado 

de alimentos e bebidas. 

“A pauta com o Canadá é extensa, e quere-

mos trabalhá-la no longo prazo”, diz Alexan-

dre Farina, diretor executivo da Terra Roxa. Ele 

lembra que o Estado tem expertise em várias 

culturas, como soja, milho, trigo e feijão, e 

Old Relationship
The story about the relationship between 

Parana and Quebec, however, is longer than the 
use of the destination as benchmarking for the 
Municipal administration of Curitiba. It was exactly 
with the provinces that have started, more than 
20 years ago, the bilateral cooperation which is 
strong so far. The Canadian region was important 
for the Brazilian state dairy industry development, 
which nowadays is recognized for the product 
quality. This collaboration has been spread to 
other segments, among them the vaccine one.

“We have links in several ways”, says the 
Bureau du Quebec à São Paulo director, Elise 
Racicot. She reminds that, since 2004, the state 
and the province have established a bilateral 
cooperation agreement and, since 2009, there 
have been meetings of the joint financial 
affairs committee.

The range of performance is big. It covers 
from the agribusiness, science and technology, 
to health, environment, culture and education. 
Experiences are exchanged, development of 
curriculum and competences for courses, 

cultural events, as the one in Curitiba, which has 
the participation of Quebec lecturers and artists, 
and even nanotechnology projects.

The future prospect is that this relationship 
grows even more, and not only with Quebec. “About 
three years ago we started an informal work team 
with the state government. We did not stay only in 
Curitiba, we travelled all around Parana and we 
participated in missions with different partners 
in several regions”, says Marcio Francequini, the 
trade commissioner of the Consulate General of 
Canada in São Paulo, which also encompasses the 
Parana state. According to him, not only the contacts 
shall increase but also the bilateral commercial 
exchanges, which shall have a significant expansion.

Opportunities
Brazilians are also very interested in Canadians. 

In February, the Chamber of Commerce Brazil-
Canada (CCBC), in partnership with Terra Roxa 
Investments (development agency from  the 
North of Parana), presented two multi sector 
lectures  within  the commercial project Doing 
Business, introducing the North American country 
and its opportunities to the entrepreneurs of the 
region. The events that took place in Londrina 
and Maringa, received more than 100 people 
each, with around 30 individual consultations 
and are already getting the benefits .The coffee 
selling mission promoted by CCBC in Canada 
last  September had the participation of Parana 
producers. And, in October, invited by the Industry 
Federation of Parana ( FIEP), the Chamber gave 
presentations again in both cities, this time about 
the opportunities in food and beverage market.

“The agenda with Canada is extensive and we 
want to work it out in the long term”, says Alexandre 
Farina, Terra Roxa executive director. He reminds 

Representantes 
da Prefeitura de 
Curitiba foram a 
Montreal conhecer 
o modelo local de 
desenvolvimento urbano

Representatives from 
Curitiba Municipality 
went to Montreal in 
order to know the 
local model for urban 
development

A província do Quebec iniciou cooperação com o Paraná há 20 anos
20 years ago Quebec province started a cooperation with the state of Parana 
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possui um dos melhores índices de produti-

vidade nacionais, além de ser muito forte na 

exportação de aves. Leite e melhoramento ge-

nético bovino são outros destaques. Isso ape-

nas no setor de agronegócio. 

“Observamos um desenvolvimento muito 

grande na região e podemos dizer que temos 

vantagens atrativas, como uma boa conexão 

férrea com o Porto de Paranaguá, custos em 

torno de 30% menores em relação aos grandes 

centros brasileiros e, ainda, uma localização 

privilegiada, uma vez que estamos próximos de 

São Paulo”, afirma Farina.

A gerente do Centro Internacional de Negócios 

da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), 

Janet Castanha Pacheco, complementa: “O 

Brasil é um receptor de tecnologia, e o Paraná é 

o Estado que mais investe em desenvolvimen-

to tecnológico. Há muitas complementaridades 

entre o Paraná e o Canadá. O potencial dessa 

relação é positivo, tanto do lado da comerciali-

zação como no de trocas tecnológicas.” 

that the state has expertise in several crops, as 
soybean, corn, wheat, beans, and has one of the 
highest national productivity level, besides being 
very strong in the poultry export market. Other 
highlights are milk and bovine genetic improvement. 
This ,considering only the agribusiness sector.

“We noticed a huge development in the region 
and we can say that we have attractive advantages, 
as a good railroad connection with Paranaguá 
Port, costs around 30% lower than the big Brazilian 
centers and, also, a privileged location, as we are 
very near São Paulo, the biggest economic center 
of the country, Farina states.

Janet Castanha Pacheco, manager of the 
Business International Center of the Parana 
Industry Federation (FIEP), adds. “Brazil is a 
technology receiver, and Parana is the state 
that most invests in technological development. 
There are many complementary issues between 
Parana and Canada. This relationship potential is 
positive both from the sales viewpoint and from 
technological exchanges.”  

Paraná possui um dos 
melhores índices de 
produtividade nacionais, 
além de ser muito forte 
na exportação de aves

Parana has has one of 
the highest national 
productivity level, besides 
being very strong in the 
poultry export market
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During three days, at the last week of October, 
São Paulo’s capital city hosted some of the 

most important names of the international arbi-
tration, from more than 20 different nationalities. 
Discussions on the development, challenges and 
prospections of the method in the continent were 
held at the 1st Pan-American Congress of Arbi-
tration. An audience of around 250 people, filled 
the Tivoli Mofarrej Hotel’s convention room dur-
ing the presentations and debates. The relevance 

Durante três dias, no final de outubro, 

a capital paulista recebeu alguns dos 

maiores nomes da arbitragem interna-

cional, de mais de 20 nacionalidades, e acolheu 

discussões de alto nível sobre o desenvolvimen-

to, os desafios e as perspectivas do modelo no 

continente, no 1º Congresso Pan-Americano 

de Arbitragem. Os debates foram acompanha-

dos por uma plateia de quase 250 pessoas, 

que lotou a sala de convenções do hotel Tivoli 

Desafios e oportunidades  
da arbitragem nas Américas

Mofarrej durante os trabalhos. A expressivida-

de do evento, organizado pelo Centro de Arbi-

tragem e Mediação da CCBC (CAM-CCBC) em 

parceria com o Instituto Peruano de Arbitragem 

(IPA), e a qualidade dos debates confirmaram 

mais uma vez a importância e a aceitação da 

arbitragem na região. 

Em um cenário fortemente globalizado como 

o atual, a segurança proporcionada pelo uso da 

prática arbitral, com bases sólidas para a solu-

ção de conflitos, se torna um fator de estímulo 

aos investimentos e aos negócios entre partes de 

diferentes países. Esse fator pode ser elemento-

-chave para a tomada de decisão e impactar 

diretamente no crescimento econômico de uma 

região. Oportunidades de analisar o estágio de 

desenvolvimento, uso e aceitação de modelos 

alternativos de solução de controvérsias, como 

as oferecidas pelo 1º Congresso, têm sua impor-

tância multiplicada dentro desse contexto.

O Brasil tem dado frequentes mostras de que 

of the congress, organized by the Arbitration and 
Mediation Center of CCBC (CAM-CCBC) in part-
nership with the Arbitration Institute of Peru 
(IPA), and the quality of the debates, attested 
once again the importance and the growing ac-
ceptance of arbitration in the region. 

Within a strong globalized scenario as the cur-
rent one, the safety provided by the arbitration 
practice as a solid basis for conflicts resolution, 
encourages investments and business between 
parties from different countries. This factor may 
be a key-element for decision making and directly 
impact on the economic growth of a region. Op-
portunities to analyze the development stage, the 
use and acceptance of alternative models of dis-
pute resolutions, as offered by the 1st Congress, 
have multiplied their importance in this context.

Brazil has often shown that it can offer a 
friendly and safe environment for the arbitra-
tion. Some examples are the constant support of 
the Judicial Courts regarding the method, and, 

A expressividade 
do evento e a 
qualidade dos 

debates confirmaram 
mais uma vez 

a importância e 
a aceitação da 

arbitragem na região

The relevance of 
the congress and 
the quality of the 
debates, attested 

once again the 
importance and the 

growing acceptance of 
arbitration in 
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oferece um ambiente seguro e amigável para a ar-

bitragem. Exemplo disso são as contínuas manifes-

tações de respeito do Judiciário ao método, e, mais 

recentemente, a adesão do País à Convenção de 

Viena sobre Contratos de Compra e Venda de Mer-

cadorias (Cisg). Ao lado de países como Peru, Chile, 

Colômbia e México, o Brasil tem demonstrado ao 

mundo que o continente americano possui credi-

bilidade, seriedade e aceitação ao modelo arbitral. 

Logo no primeiro dia do Congresso, especialis-

tas de vários países fizeram um diagnóstico atual 

dos métodos alternativos de solução de confli-

tos (ADRs, da sigla em inglês) na região pan-

-americana e discutiram sua evolução. Foi ponto 

pacífico que a tendência é de fortalecimento do 

modelo, a partir de uma já existente cultura arbi-

tral local, propiciado pelo incremento do comér-

cio exterior. “Apesar dos questionamentos em 

relação ao sistema econômico liberal que vêm 

ocorrendo em alguns governos latinos, isso não 

deve afetar a propagação do uso da arbitragem. 

A classe empresarial vai manter o uso do método 

forte”, afirmou a advogada, árbitra e diretora de 

procedimentos arbitrais do Centro de Mediação 

e Arbitragem Comercial da Câmara Argentina de 

Comércio, Maria Laura Velazco.

Segundo ela, os institutos sérios, de países 

que ofereçam maior previsibilidade, jurisprudên-

cia e um marco legal, serão os mais eleitos para 

serem sedes de arbitragem na região. 

Os critérios e as condições para a escolha da 

sede foram alguns dos pontos discutidos no pai-

nel de abertura dos trabalhos do segundo dia do 

Congresso. O jurista e professor de Direito Her-

mes Marcelo Huck levantou a questão de que 

a vocação da arbitragem é ser transnacional ou 

supranacional, mas ela precisa se basear em al-

guma sede e isso a leva a “viver uma crise de 

identidade geográfica”. 

“A escolha da sede tem grande importância 

quanto à lei da execução da sentença e a even-

tual possibilidade de anulação. É uma temerida-

more recently, Brazil joining the Vienna Conven-
tion about the Contracts for the Purchase and 
Sales of Goods (CISG). Besides, as Peru, Chile, 
Colombia and Mexico, Brazil has shown to the 
world that the American continent has reliabil-
ity, seriousness and acceptance of the arbitra-
tion model. 

At the very first day of the Congress, some 
specialists from different countries have made a 
current diagnosis of the alternative methods of 
conflict resolution (ADRs) in the Pan-American 
region and discussed its evolution. It was under-
stood that the trend is to strength the method, 
from an already existing local arbitration cul-
ture, provided by the increase of foreign trade. 
“Despite the questioning related to the liberal 
economic system that has been happening in 
some Latin American governments, this may not 
affect the spread of the arbitration use. The com-
panies will keep the use of arbitration”, stated 
the lawyer, arbitrator and director of arbitration 
procedures of the Mediation and Commercial 
Arbitration Centre of the Argentine Chamber of 
Commerce, Maria Laura Velazco.

According to her, the reliable institutes from 

de não deixar isso bem definido entre as partes”, 

disse ele. Afirmou que é comum ter processos de 

arbitragem feitos sob a ótica das leis brasileiras, 

com partes brasileiras e advogados brasileiros, 

cuja sentença é proferida em Paris e, pelo lo-

cal da sede, estará submetido à lei francesa. É 

necessário pesar a escolha e, se possível, bar-

ganhar para que seja definida a melhor lei para 

cada caso.”

No mesmo painel, Jeffrey Elkinson, especia-

lista em mediação e arbitragem originário da Ir-

landa e estabelecido nas Bermudas, disse que o 

Brasil é um grande mercado em surpreendente 

processo de internacionalização. Segundo ele, a 

escolha do local e da lei de arbitragem deve se-

guir o critério de onde eles são mais adequados 

para o propósito do “enforcement” (efetiva apli-

cação da sentença). Ele defendeu que a escolha 

da lei que prevalecerá deve ser claramente expli-

citada no contrato inicial entre as partes. 

ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Também estiveram em pauta, no segundo dia 

de debates, o papel das instituições no fomento 

ao desenvolvimento do modelo arbitral, a homo-

countries offering more predictability, jurispru-
dence and a legal landmark, will be the most 
elected to host arbitrations in the region. 

The criteria and conditions for the seat selec-
tion were some of the issues discussed at the 
work opening panel in the second day of the Con-
gress. The jurist and law professor Hermes Mar-
celo Huck raised the question that the arbitration 
vocation is to be transnational or supranational, 
but it needs to be based on a seat and this leads it 
to “ live a geographic identity crisis”.  

“The seat’s choice is very important as re-
gards to the Law of the execution of the arbitra-
tion award and the possibility of annulment. It is 
a risk if this situation is not well-defined by the 
parties”, he said. He stated that it is usual to have 
arbitration proceedings under the Brazilian laws 
perspective, with Brazilian parties and Brazilian 
lawyers, whose award is issued in Paris and, due 
to the seat geographic location, it will be subject-
ed to the French law. “It is necessary to evaluate 
the choice, and if possible to bargain, so that the 
best law for each case is defined.”

In the same panel, Jeffrey Elkinson, the arbi-
tration and mediation specialist from Ireland and 
based in Bermuda, said that Brazil is a great mar-
ket in a surprising internationalization process. 
According to him, the selection of the seat and 
the arbitration law should follow the criteria from 
where they are more appropriate for the “en-
forcement” purpose (effective application of the 
sentence). He defended that the selection of the 
law that will prevail should be clearly explained in 
the initial contract between the parties.

Arbitration in the Public Administration
The agenda also included, in the second day of 

debates, the institutions role to foster the devel-
opment of the arbitration model, the sentences 
homologation in the Pan-American countries and 
the relationship with the public administration. 
On the occasion, the president of CAM-CCBC, 
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logação de sentenças nos países pan-americanos 

e a relação com a administração pública. Na oca-

sião, o presidente do CAM-CCBC, Frederico José 

Straube, apresentou a Resolução Administrativa 

n° 3/2014 do Centro, que explicita a adequação 

do trabalho de arbitragem com a administração 

pública no Regulamento do Centro. Straube sa-

lientou que as regras do CAM-CCBC já incluíam 

essas possibilidades, que foram agora mais bem 

detalhadas na resolução. A medida mais uma vez 

confirma o preparo e a antecipação do Centro 

para atender às demandas futuras.

“Essa ação do CAM-CCBC reflete primeiro a es-

pecialidade de mercado, característica do centro. 

Segundo, mostra que a entidade soube adequar 

seus procedimentos, mantendo seu pioneirismo. 

E, terceiro, revela a necessidade, agora, para as 

câmaras brasileiras que queiram se projetar como 

apropriadas para esses julgamentos de atualizar 

a lista de árbitros com a formação específica”, 

afirmou o professor e doutor em Direito Gustavo 

Justino de Oliveira, coordenador da Comissão de 

Administração Pública do CAM-CCBC, 

Para ele, o momento é de novas oportuni-

dades para o setor, diante da iminente abertu-

ra para o segmento público. “Nós estamos em 

um bom momento do uso e desenvolvimento da 

arbitragem aplicada aos contratos públicos. De 

uma maneira geral, o Poder Judiciário encampa 

essa possibilidade e a adequação da escolha da 

arbitragem para a solução de litígios dos contra-

tos públicos. Sobretudo o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) mostra em algumas de suas deci-

sões que os contratos públicos contemporâneos 

no Brasil, como em todo o mundo, envolvem re-

cursos muito vastos e especificidades vinculadas 

a tecnologias muito atuais”, afirmou. 

ABERTURA AO MODELO

De acordo com o jurista e professor de Direito 

Sidnei Beneti, recém-aposentado do cargo de mi-

nistro do STJ, há no Judiciário uma boa receptivida-

de à atuação das câmaras e institutos de arbitra-

gem. “Os que acompanham algumas dificuldades 

da alteração da lei de arbitragem imaginam que 

há uma resistência, mas não há. O que há é des-

conhecimento”, afirmou. “No meu modo de ver”, 

continuou, “os agentes de arbitragem devem con-

tinuar seu trabalho sabendo que o Judiciário acha 

que esse é um meio muito útil de fazer justiça. A 

justiça não se faz só por meio do Judiciário, tam-

bém pode ser feita por meio da jurisdição arbitral.”

A relação entre os poderes judiciários e as cortes 

arbitrais nos diversos países  do continente foi um 

tema citado com frequência durante o 1º Congres-

so Pan-Americano. Para Carlos Soto, presidente do 

IPA, essa convivência deve estar na pauta de deba-

tes da região. “Em alguns países há a constitucio-

nalização e a judicionalização da arbitragem, o que 

leva a interferências no modelo. Mas eu acredito 

que o Judiciário e a arbitragem são complementa-

res, não se opõem nem se excluem.” Ele também 

ressaltou que não se pode esquecer o papel indis-

pensável que o Poder Judiciário tem de fazer com 

que se cumpram as sentenças arbitrais.

Soto colocou ainda como um desafio a uniformi-

dade em toda a América Latina no reconhecimento 

Frederico José Straube, presented the content 
of the CAM-CCBC Administrative Resolution n. 
3/2014, which shows the adequacy of the arbitra-
tion with the public administration in the Center’s 
rules. Straube emphasized that the CAM-CCBC 
rules already included these possibilities, which 
were now better detailed in the resolution. The 
measure once more attests the effort and effi-
ciency of the Center to meet future demands.

“This action firstly reflects CAM-CCBC’s char-
acteristic of market expertise. Secondly, shows 
that the entity knew how to adapt its procedures, 
keeping its pioneer spirit. And thirdly, points out 
the need, for the Brazilian chambers that want 
to project themselves as suitable for these judg-
ments, to update the arbitrators list with experts 
with specific background” stated the Law pro-
fessor and doctor Gustavo Justino de Oliveira, 
coordinator of the Public Administration Com-
mission of CAM-CCBC.  

For him, the moment brings up new opportuni-
ties for the sector, in face of the imminent open-
ing for the public segment. “We are in a good mo-
ment for the use and development of arbitration 
applied to the public contracts. In general, the 

Judicial Courts consider this possibility and the 
suitability of arbitration for the dispute settle-
ment of public contracts. Especially the Superior 
Court of Justice (STJ) shows in some of its deci-
sions that the contemporary public contracts in 
Brazil, as worldwide, involve a wide range of re-
sources and specificities linked to very updated 
technologies”, he mentioned.

Opening to the model
According to the jurist and Law professor Sid-

nei Beneti, recently retired from the STJ minister 
position, there is a good Judiciary receptivity to 
the arbitration chambers and arbitration insti-
tutes. “Those who follow up some difficulties 
of the arbitration Law amendment imagine that 
there is a resistance, but there is not. Instead 
there is a lack of knowledge”, he stated. “In my 
point of view”, he said, “the arbitration agents 
should continue their work knowing that the Ju-
diciary thinks this is a very useful way to achieve 
justice. The justice is not made only through the 
Judiciary; it also can be made through the arbi-
tration jurisdiction.”

The relationship between the judicial courts 
and the arbitration courts in different countries 
in the continent was a theme frequently men-
tioned during the 1st Pan American Congress. For 
Carlos Soto, IPA president, this should be in the 
agenda of debates in the region. “In some coun-
tries there is the constitutionalization and the 
judicionalization of the arbitration, what leads to 
interferences in the model . But I believe that the 
Judiciary and the arbitration are complementary, 
are not opposed and are not mutually exclusive”. 
He also emphasized that we cannot forget how 
indispensable is the role of the judicial courts for 
the arbitral awards enforcement.

Soto also set as a challenge the uniformity in 
the entire Latin America in the recognition and 
the execution of the foreign sentences. He also 
proposed the unification of the arbitration legis-
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e execução de sentenças estrangeiras. Ele também 

propôs uma unificação das legislações arbitrais dos 

países que compõem a região. “Não me refiro a um 

‘copy-paste’ das normas entre os Estados, mas que 

cada um recorra aos princípios fundamentais da ar-

bitragem baseado na Lei Modelo da Uncitral [United 

Nations Commission on International Trade Law].”

CRESCIMENTO NOTÁVEL 

Apesar dos ajustes a serem feitos, na opinião 

dos especialistas, é impressionante o grau de 

amadurecimento atingido pelo método de solu-

ção de conflito nas Américas. “O crescimento da 

arbitragem nos países pan-americanos tem sido, 

na verdade, notável”, afirmou o advogado e ár-

bitro português Manuel Barrocas. “Isso se deve, 

sem dúvida, ao fato de existir nesses países uma 

escola de arbitralistas muito bem preparados.”

O árbitro e ex-secretário-geral da Corte Interna-

cional de Arbitragem da Câmara de Paris (CCI) Yves 

Derains acompanhou de perto esse movimento de 

fortalecimento da arbitragem na América Latina. 

“O crescimento começou há aproximadamente 15 

anos. Antes, a arbitragem era totalmente desco-

BASTIDORES DA HISTÓRIA / HISTORY BACKSTAGE

Um dos pontos altos do 1º Congresso Pan-Americano de 
Arbitragem foi a abertura, que contou com a aula magna 
dada por dois dos maiores nomes mundiais do setor, Eric 
Bergsten e Martin Hunter. Os dois mestres compartilharam 
com a plateia sua experiência de mais de meio século 
na arbitragem, revelando detalhes dos bastidores das 
negociações de instrumentos jurídicos internacionais 
relacionados ao método. 

Com riqueza de detalhes, eles relataram os ambientes 
em que esses debates aconteciam e a influência de 
fatores como o cenário tenso da época da Guerra Fria nos 
encontros, que gerava a desconfiança dos representantes 
da então União Soviética no secretariado da Uncitral. 
Bergsten e Hunter ainda lembraram do emblemático 
tribunal que envolveu Irã e Estados Unidos, e destacaram 
os conflitos de visões diferentes nas negociações 
dos acordos, que, ao mesmo tempo, davam uma 
oportunidade única de conhecimento de outras culturas e 
maneiras de lidar com as controvérsias.

Os tratados comentados pelos dois grandes especialistas, 
como a Convenção de Nova York, são base e referência 
até hoje da arbitragem mundial e das legislações que se 
referem a ela.

One of the 1st  Pan – American Congress high points 
was the opening, with the master lecture of two of the 
greatest world names of the sector, Eric Bergsten and 
Martin Hunter. Both masters shared their experiences 
with the audience of more than half a century in 
the arbitration, disclosing details of the negotiation 
backstage of international instruments related 
to the method. 

They reported the environments in which such debates 
happened and the influence of factors as the stressed 
scenario of the Cold War period, in a very detailed way, 
which generated the mistrust from the then Soviet Union 
representatives at the UNCITRAL Secretary. Bergsten and 
Hunter also remembered the emblematic court which 
involved Iran and the United States, and highlighted 
the conflicts from different views in the negotiations 
of agreements, which, at the same time, gave a sole 
opportunity of knowing how other cultures usually deal 
with the controversies.

The agreements commented by both great specialists, 
as the New York Convention, are so far the basis and 
reference for the world of arbitration and the legislations 
related to it.

lation of the countries that are part of the region. 
“I do not mean a copy-paste of the rules among 
the States, but that each one appeals to the basic 
principles of arbitration based on the UNCITRAL 
(United Nations Commission on International 
Trade Law) Model Law.

Remarkable growth 
Despite the needed adjustments, in the spe-

cialists’ opinion, it is surprising the level of ma-
turity achieved by the method of solving conflicts 
in the Americas. “The arbitration growth in the 
Pan-American countries has been, in fact, re-
markable”, stated the Portuguese arbitrator and 
lawyer Manuel Barrocas. “No doubt, this is due 
to the fact of existing in these countries a very 
well prepared arbitration schools.”

The arbitrator and former general secretary 
of the International Arbitration Court of Paris 
Chamber (CCI) Yves Derains has followed up this 
movement of strengthening arbitration in Latin 
America closely. “The growth started about 15 
years ago. Before that, the arbitration was com-
pletely unknown. In the 70s, when I worked as 
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nhecida. Nos anos 1970, quando trabalhei como 

secretário-geral da Corte da CCI, fiz várias viagens 

para a América Latina e isso era, para mim, uma 

grande missão: a de apresentar e explicar a arbitra-

gem. Depois, o movimento realmente começou, e 

aceitou-se facilmente o modelo na região, principal-

mente com a aprovação e ratificação da Convenção 

de Nova York pelos países e também pela adoção 

de leis domésticas de arbitragem bem modernas, 

como por exemplo a do Brasil”.

O alto nível das discussões, a participação de 

grandes especialistas internacionais e o interesse 

do público no 1º Congresso Pan-Americano de Ar-

bitragem foram não só uma mostra da crescente 

importância do tema na região como também da 

seriedade do trabalho desenvolvido nesta área, na 

opinião do presidente do CAM-CCBC, Frederico 

Straube. “O balanço do evento foi muito positivo e 

mostra, mais uma vez, o pioneirismo e a qualidade 

do trabalho do CAM-CCBC. Ficamos orgulhosos dos 

esforços dispensados por toda a equipe envolvida 

na organização”, afirmou, ressaltando que o suces-

so obtido “já nos leva a começar a preparar a se-

gunda edição do Congresso, em 2015”. 

the general secretary of the CCI Court, I trav-
eled several times to the Latin America and 
this was a great mission for me: to present and 
explain about the arbitration. Then, the move-
ment really started, and the model was easily 
accepted in the region, mainly with the approval 
and ratification of the New York Convention by 
the countries and also by the adoption of very 
modern arbitration national laws, such as the 
ones in Brazil ”.

The high level of discussions, the participation 
of great international specialists and of the public 
in the 1st  Pan-American Congress were not only 
an exhibition of the  growing importance of the 
theme in the region but also of the seriousness 
of the work developed in this area, according to 
the CAM-CCBC’s president, Frederico Straube. 
“The event result was a very positive one and 
once again shows the pioneer spirit and the qual-
ity of the CAM-CCBC work. We are very proud of 
the effort by the whole team involved in the orga-
nization” he stated, highlighting that the success 
achieved “is already leading us to start preparing 
the second Congress edition, in 2015”. 
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