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Canadá 
entre as 
prioridades

Canada among the priorities

O 
Canadá é considerado um dos 
mercados prioritários pelo Pla-
no Nacional de Exportações 
2015–2018, recentemente lança-
do pelo governo federal com o 

objetivo de dar um novo estímulo às empresas 
brasileiras interessadas no mercado externo. 
Em entrevista nesta edição, o presidente da 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex–Brasil), David Barioni 
Neto, aponta que o Canadá foi o 27º maior des-
tino das exportações brasileiras em 2014 e que 
há muitas oportunidades a serem exploradas. 
Em artigo exclusivo, os secretários de Comércio 
e Serviços do MDIC – Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel 
Godinho e Marcelo Maia, também analisam o 
novo plano e as possibilidades criadas por ele. 
Ainda sobre esse tema, a seção Tecla SAP enfoca 
a atraente pauta canadense de importações. 
Nesta edição, destacamos ainda a mobilização 
econômica produzida pela ocorrência de gran-
des eventos esportivos, aproveitando a realiza-
ção dos Jogos Pan-Americanos no Canadá e a 
contagem regressiva que se inicia para os Jogos 
Olímpicos do Rio em 2016.
Confira também os preparativos para a feira 
Imagine Estudar no Canadá, a ser realizada em 
setembro e que sempre mobiliza as cidades bra-
sileiras por onde passa.
Para completar, saiba mais sobre a reforma da 
Lei de Arbitragem e a aprovação da Lei de Me-
diação, ambas medidas que ajudam a colocar o 
Brasil entre os países com os mais modernos re-
cursos para a solução de controvérsias. 
Fique por dentro!

C anada is considered one of the priority markets in the 2015-
2018 National Export Plan, recently launched by the federal 
government with the objective of providing a new stimulus to 
Brazilian companies interested in the foreign market. 
In an interview in this edition, the president of the Brazilian 

Trade and Investment Promotion Agency (“Apex-Brasil”), David Barioni 
Neto, informs that Canada was the 27th destination of Brazilian exports in 
2014 and that there are many opportunities to be explored. In an exclusive 
article, the secretaries of Trade and Services of the Ministry of Development, 
Industry and Foreign Trade, Daniel Godinho and Marcelo Maia, also 
assess the new plan and the possibilities it creates. About this issue, the SAP 
Key section focuses on the interesting Canadian import opportunities. 
Also in this edition, considering the Pan-American Games in Canada 
and the beginning of the countdown to the 2016 Olympic Games in Rio, 
we cover the economic mobilization resulting from the major sports events. 
Also check-out the preparations for the Imagine Studying in Canada fair, to 
take place in September, which always mobilizes the Brazilian hosting cities.
Finally, learn more about the Arbitration Law reform and the enactment 
of the Mediation Law, both measures that help place Brazil among the 
countries with the most modern means to solve disputes.
Be informed!
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FÔLEGO PARA 
EXPORTAR

ROOM FOR EXPORTS

DAVID BARIONI NETO
por MARCELO COUTO

D
avid Barioni Neto assumiu a presidên-
cia da Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), em fevereiro deste ano, 
reforçando o alinhamento da agência 
com o trabalho do Ministério do De-

senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
do qual faz parte. “Somos uma ferramenta de promoção 
das exportações e atração de investimentos. Vamos atuar 
na capacitação da indústria e na otimização da produ-
ção”, destacou na ocasião. Disse ainda que a agência tem 
um corpo técnico preparado para capacitar potenciais 
exportadores e considera que pode usar a experiência no 
setor privado para imprimir maior agilidade nas ações e 
nos projetos.
Paulista, 56 anos, Barioni é graduado em 
administração de empresas e especiali-
zado em administração em finanças. Foi 
vice-presidente da GOL Linhas Aéreas e 
presidente da TAM. Possui experiência 
em governança corporativa e atuou nas 
áreas de importação e exportação, lide-
rança e gestão em empresas de capital 
aberto e fechado. Ao longo da carreira, 
integrou conselhos administrativos e 
consultivos de diversas organizações. Na 
entrevista a seguir ele destaca os desafios 
para o Brasil exportar mais.

“O Canadá é um dos mercados 
prioritários dentro do Plano 
Nacional de Exportação e foi o 
27º destino das exportações 
brasileiras em 2014”

“Canada is one of the priority 
markets in the National Export Plan 

and it was the 27th destination of 
Brazilian exports in 2014”

David Barioni Neto took office as the president of 
the Brazilian Trade and Investment Promotion 
Agency (“Apex-Brasil”) in February of this year, 

reinforcing the Agency’s alignment with the work of the 
Ministry of Development, Industry and Foreign Trade 
(“MDIC”), to which it is subordinated. “We are a tool for 
export promotion and investment attraction. We are going to 
work on capacity building and on production optimization”, 
stated Barioni on that occasion. He also said that the agency 
has a technical staff prepared to enable potential exporters 
and believes one might use the private sector’s experience to 
expedite initiatives and projects.
Barioni, born in the State of São Paulo 56 years ago, is 
a business school graduate and specializes in finance. 
He was the vice-president of GOL Linhas Aéreas and 

the president of TAM. He 
has experience with corporate 
governance, with importing and 
exporting, and with leadership 
and management of publicly 
traded and privately owned 
companies. During his career, 
he was a member of boards of 
directors and supervisory boards 
of several organizations. In the 
following interview he highlights 
the challenges Brazil faces to 
export more.
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Hoje apenas 20 mil empresas brasileiras vendem produtos e 
serviços ao exterior. Quais as metas e ações da Apex-Brasil 
para ampliar esse número?
O Brasil é a sétima economia do mundo e apenas o 25º 
país exportador, uma disparidade brutal que não pode 
acontecer. Precisamos estar entre os top 10. Já estamos 
atuando nessas frentes junto com o ministro Armando 
Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que visitou o México e os Estados Unidos e irá, 
ainda em julho, para Colômbia e Peru. O governo está 

Nowadays only 20,000 Brazilian companies sell products 
and services abroad. What are Apex-Brasil’s objectives 
and initiatives to increase this number?
Brazil is the world’s seventh economy but only the 25th 
exporting country, an absurd discrepancy that cannot be 
tolerated. We must be among the top 10. We are already 

David Barioni Neto: “Somos uma ferramenta de promoção das exportações 
e atração de investimentos.” David Barioni Neto: ”We are a tool for trade 
promotion and investment attraction”
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in action on those fronts, together with Minister Armando 
Monteiro of the Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade, who visited Mexico and the United States 
and in July will also have travelled to Colombia and Peru. 
The government is aligned for the purpose of exporting. I 
do not remember a time when the country was so focused 
on this activity. Our objective is to undo the image that 
it is difficult and bureaucratic to export, mainly when 
a company takes part in projects undertaken by Apex-
Brasil to promote products and services from Brazil in the 
international market. 
Our mission is to help small or medium-size companies 
wanting to export, but that do not know how to do this, then 
to build their export capability and get them to export. In 
2014, the companies supported by Apex-Brasil exported US$ 
62 billion, representing 28% of the total volume exported 
by Brazil. This might seem little, but allow me to recall that 
we only deal in manufactured goods that represent 35% of 
the Brazilian trade balance. I also wish to emphasize that 
the companies we support showed a 38% increase, whereas 
those not supported suffered a 7% reduction. This means 
market with our guidelines and support, that it is possible to 
achieve success in the international.

What is the importance of the National Export Plan, 
announced by the government, to increase Brazilian 
exports? What role will Apex-Brasil play?
The Plan allows all forces to operate in the same direction 
and has several lines of action. It starts with the facilitation 
of foreign trade, for which the Single Export Portal, under 
the responsibility of the Foreign Trade Secretariat, stands as a 
symbol. Once the Plan is implemented, it is expected to bring 
about a 40% savings in time to export and of 40% in the 
cost of this administrative activity. The other two lines of 
action are financing and insurance, under the responsibility 
of the Ministry of Finance. Apex-Brasil works mainly in 
two other segments: access to the foreign markets, enabling 

alinhado com o objetivo de exportar. Não me lembro de 
um momento em que o país estivesse tão focado nessa ati-
vidade. Nossa meta é desfazer a imagem de que é difícil e 
burocrático exportar, principalmente quando a empresa 
participa dos projetos de que a Apex-Brasil dispõe para 
promover produtos e serviços do Brasil no mercado in-
ternacional. 
Nossa missão é ajudar a pequena ou média empresa que 
queira exportar e não sabe como, capacitá-la e levá-la à 
exportação. Em 2014, as empresas apoiadas pela Apex-
-Brasil exportaram US$ 62 bilhões, o que representa 28% 
do volume total exportado pelo Brasil. Isso pode parecer 
pouco, mas lembro que trabalhamos apenas com pro-
dutos manufaturados, que representam 35% da balança 
comercial brasileira. Ressalto, ainda, que empresas apoia-
das registraram crescimento de 33,8%, enquanto as não 
apoiadas tiveram redução de 7%. Isso significa que com a 
orientação e o apoio que oferecemos é possível ter suces-
so no mercado internacional.

Qual a importância do Plano Nacional de Exportação, 
anunciado pelo governo, para elevar as exportações 
brasileiras? Qual será o papel da Apex-Brasil?
O plano permite que todas as forças convirjam em uma 
única direção e tem vários braços de ação. Começa com 
a facilitação de comércio exterior, simbolizada pelo Portal 
Único de Exportação, a cargo da Secretaria de Comércio 
Exterior, o qual, quando implantado, deve economizar 
40% do tempo para exportar e 40% no custo administra-
tivo dessa atividade. Outros dois braços são financiamento 
e seguros, a cargo do Ministério da Fazenda. A Apex-Brasil 
atua principalmente em dois outros segmentos: acesso a 
mercado externo, capacitando as empresas para exportar 
e elevar seu patamar de qualidade, utilizando a Inteligência 
da Agência para verificar qual mercado apresenta maiores 
oportunidades a empresas e produtos; e promoção comer-
cial, com os mais de mil eventos que realizamos por ano.

“Nossa missão é ajudar a pequena ou média empresa 
que queira exportar e não sabe como.” “Our mission is 
to help small or medium-size companies wanting to export, but 
that do not know how to do this”
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“Com a orientação e o apoio que oferecemos é 
possível ter sucesso no mercado internacional.” 
“With our guidelines and support, it is possible to achieve 
success in the international market”

companies to export and increase their level of quality and 
using the Agency’s Intelligence to assess which market has 
better opportunities, companies and products. The other line 
of action is trade promotion, which encompasses the more than 
one thousand events we stage every year.

How can your vast experience in private initiative help 
foster Apex-Brasil initiatives to the benefit of Brazilian 
exporters?
I believe I can use my experience in the private sector to 
more quickly develop initiatives and projects launched 
by the Agency, with management being characterized by 
efficiency and an expansionist view. The Agency is close 
to opening an office in São Paulo, where I will probably 
work one day in the week to be closer to the productive 
sector. We also considered opening an office in China, in 
Shanghai. We intend to promote Brazilian companies’ 
competitiveness in the international scenario, and therefore 
we must understand the needs of the private sector to help 
our entrepreneurs make use of the opportunities that the 
international market offers. One must use Apex-Brasil’s 
technical knowledge to work in the collective interest of 
Brazilian entrepreneurs.

How do you assess the current situation and Canada’s 
potential as an importer from Brazil? 
Canada is one of the priority markets in the National Export 
Plan and it was the 27th destination of Brazilian exports 
in 2014, when trade flows between the two countries reached 
US$ 5 billion. Brazilian exports to the Canadian market 
totalled US$ 2.3 billion in 2014 and imports were at US$ 
2.7 billion, resulting in a trade deficit for Brazil of US$ 
400 million. The main Brazilian exports were inorganic 
chemical products (27.7% of the total); various types of 
sugar and confectionery products (14.8%); pearls, precious 
and semi-precious stones (8.6%); machines and mechanical 

De que forma a sua longa experiência na iniciativa privada 
pode ajudar a dinamizar as ações da Apex-Brasil em 
benefício dos exportadores brasileiros?
Acredito que posso usar a minha experiência no setor 
privado para imprimir maior agilidade nas ações e nos 
projetos da agência, com uma gestão pautada pela efi-
ciência e com visão expansionista. Estamos próximos de 
abrir um escritório da agência em São Paulo, onde devo 
trabalhar uma vez por semana para estar mais próximo 
do setor produtivo. Também estudamos a abertura de um 
novo escritório na China, em Xangai. Queremos promo-
ver a competitividade das empresas brasileiras no cenário 
internacional e, para isso, precisamos entender as neces-
sidades do setor privado e ajudar nossos empreendedo-
res a aproveitar as oportunidades que o mercado inter-
nacional oferece. É preciso usar o conhecimento técnico 
da Apex-Brasil para trabalhar pelo interesse coletivo dos 
empresários brasileiros.

Como avalia a situação atual e o potencial do Canadá como 
importador brasileiro? 
O Canadá é um dos mercados prioritários dentro do 
Plano Nacional de Exportação e foi o 27º destino das 
exportações brasileiras em 2014, quando os fluxos co-
merciais entre os países alcançaram US$ 5 bilhões. As 
exportações brasileiras para o mercado canadense soma-
ram US$ 2,3 bilhões em 2014 e as importações, US$ 2,7 
bilhões, resultando em saldo comercial deficitário para 
o Brasil de US$ 400 milhões. As principais exportações 
brasileiras foram produtos químicos inorgânicos (27,7% 
do total); açúcares e produtos de confeitaria (14,8%); 
pérolas, pedras preciosas e semipreciosas (8,6%); máqui-
nas e aparelhos mecânicos (6,5%), entre outros. O Cana-
dá é um mercado promissor para os produtos brasileiros, 
tanto para aqueles que já têm mercado lá quanto para 
outros que ainda são pouco explorados.
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Quais os setores mais promissores a exportar para o Canadá? 
A Apex-Brasil tem um setor de Inteligência Comer-
cial que monitora constantemente mercados ao redor 
do mundo em busca de oportunidades para produtos 
brasileiros. Identificamos que o Canadá é um merca-
do interessante para alguns produtos brasileiros, como 
carne de frango industrializada, açúcar, mel, suco de la-
ranja, couro, café e seus subprodutos, madeira serrada, 
máquinas e aparelhos de terraplenagem e perfuração, 
metais e pedras preciosas, minérios de alumínio, celu-
lose, entre outros. Esses são setores que já exportam 
para o Canadá e que podem crescer. Também identi-
ficamos oportunidades em que o Canadá importa mui-
to e o Brasil produz muito, mas ainda não existe uma 
ponte consolidada entre os dois países. Existem espaços 
em segmentos específicos para um forte crescimento. 
Ovos e derivados, defensivos agrícolas, óleo de soja bru-
to, motores e turbinas para aviação, veículos de carga, 
máquinas e aparelhos de uso agrícola (exceto tratores) 
são bons exemplos. Mapeamos, ainda, oportunidades 
de nicho, de alto valor agregado, em que a competição 

devices (6.5%), among others. Canada is a promising 
market for Brazilian products, both for the products that 
already have a market there and for those that have so far 
been little explored.

What sectors are more promising in terms of exports to 
Canada? 
Apex-Brasil has a trade intelligence department that 
constantly monitors markets around the world, looking 
for opportunities for Brazilian products. We noticed that 
Canada is an interesting market for some Brazilian products, 
such as processed chicken meat, sugar, honey, orange juice, 
leather, coffee and its sub-products, sawn wood, machines 
and devices for earthmoving and drilling, precious metals 
and precious stones, aluminum ore, celulose, among others. 
These are sectors already exporting to Canada and they 
can grow more. We also identified opportunities in which 
Canada imports a lot and Brazil produces a lot, but until 
now there is no consolidated bridge between the two countries. 
There is room in specific sectors for strong growth. Eggs and 
derivative products, pesticides, unrefined soybean oil, engines 
and turbines for aircraft, trucks, agricultural machines 
and devices (except tractors), are good examples. We also 
identified niche opportunities of high aggregate value, in 
which competition is not based on price, but rather on product 

As principais exportações brasileiras para o Canadá foram produtos químicos 
inorgânicos (27,7% do total). The main Brazilian exports were inorganic 
chemical products (27.7% of the total)
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é baseada não em preço, mas sim na diferenciação do 
produto. E os brasileiros podem ampliar as exportações 
de itens com uso de vidro, farmacêuticos, plásticos, pa-
pelaria, instrumentos musicais, máquinas e equipamen-
tos, entre outros.

Quais são os entraves mais frequentes para aumentar as 
exportações para o Canadá e como eles podem ser superados?
O Plano Nacional de Exportação estabelece regras cla-
ras para a exportação, que é tudo que o empresariado 
precisa. O problema não são os entraves. Isso é parte do 
jogo e existem antídotos para a maioria deles. O Brasil 
acordou para as exportações, sabe que não pode ser o 
25º exportador quando tem a sétima maior economia. 
Estamos prontos para ajudar os empresários brasileiros 
a exportarem mais.

Como avalia os resultados das missões mais recentemente 
realizadas ao Canadá e o que considera fundamental em 
relação ao país para êxito nos projetos?
A ação mais recente realizada pela Apex-Brasil no Cana-
dá foi em março deste ano, em uma missão que levou 
14 empresas brasileiras à convenção anual da Prospectors 
and Developers Association of Canada (PDAC 2015), em 
Toronto, em parceria com a Agência para o Desenvolvi-
mento da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), quando 
foram realizados cerca de 130 contatos comerciais e apro-
ximadamente US$ 41 milhões em negócios. No evento, 
foram promovidas empresas e indústrias atuantes em se-
tores de base da economia, que demandam capital inten-
sivo, alta escala de produção e tecnologia de ponta, como 
cimento, mineração e metalurgia, siderurgia, além de 
prospecção e pesquisas no setor mineral. O Canadá é um 
país que tem muitos estrangeiros, de cultura aberta, com 
diversas oportunidades e atento a novidades. Para obter 
êxito ao fazer negócios com o país é importante conhecer 
o mercado. Além disso, é preciso estar de olho nos dife-
rentes ambientes de negócios das regiões do país. n

differentiation. Brazilians can expand exports of items made 
of glass, pharmaceutical products, plastic, stationary, musical 
instruments, machines and equipment, among others.

What are the main obstacles to increase exports to Canada 
and how can they be overcome?
The National Export Plan establishes clear rules for 
exports, which is all that is needed by the business 
community. The problem is not the obstacles, which are a 
part of the process, and there are countermeasures for most 
of them. Brazil has awoken to exporting and knows that 
the country cannot remain as the 25th exporter when it is 
the seventh largest economy. We are ready to help Brazilian 
entrepreneurs export more.

How do you assess the most recent missions to Canada and 
what do you see as essential for the country to be successful 
in the projects?
The most recent initiative undertaken by Apex-Brasil in 
Canada occurred in March of this year – a mission that 
took 14 Brazilian companies to the anual convention of the 
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC 
2015), in Toronto, in partnership with the Brazilian 
Mineral Industry Development Agency (“ADIMB”), which 
resulted in the signing of some 130 commercial contracts 
and approximately US$ 41 million in business. At the 
event, one of the main targets was to promote companies 
and industries active in base sectors of the economy, which 
are capital intensive, require high production volumes and 
state of the art technology. This included industries such as 
cement, mining and metallurgy, steel making, in addition 
to prospecting and research activities in the mineral sector. 
Canada is a country with many foreigners, it has an open 
culture, it offers innumerous opportunities and it is alert to 
novelties. To be successful in doing business with Canada it 
is important to know the market. Furthermore, one needs to 
pay attention to the different business environments in the 
country’s regions. n

“As exportações brasileiras para o Canadá somaram 
US$ 2,3 bilhões em 2014.” “Brazilian exports to the 
Canadian market totalled US$ 2.3 billion in 2014”
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Just over one month ago, 
the federal government 
launched the National 

Export Plan (NEP), a set of 
guidelines and objectives to 
strengthen Brazil’s foreign 
trade. The objective is to 
take advantage of existing 
opportunities in foreign 
markets, increasing aggregate 
value and improving the 
technological depth of Brazilian exports.

While the NEP values the partners with which we 
already have intensive trade relations, such as the countries 
comprising Mercosur, the NEP lays down detailed strategies to 
place Brazilian products in markets worldwide.  

Built in close cooperation with the private sector, the 
NEP is based on five pillars: access to markets; trade 
promotion; trade facilitation; financing and export 
guarantees, as well as the improvement of taxation 
mechanisms and models to support exports.

Since the program was launched important results were 
achieved, notably the signing of cooperation and investment 
facilitation agreements, the conclusion of agreements with the 
United States in the fields of trade facilitation and regulatory 
synchronization, progress in negotiations for an expanded 
trade agreement with Mexico, negotiations to broaden the 
scope of topics in trade commitments with countries in Latin 
America, particularly Colombia and Peru, and the scheduling 
of a far-reaching trade mission agenda.

 In addition, we have worked hard to simplify, rationalize 
and improve foreign trade legislation and administrative and 
customs procedures. A good example are the changes being 

H
á pouco mais de um mês, o governo 
federal lançou o Plano Nacional de 
Exportações, um conjunto de dire-
trizes e metas para o fortalecimento 
do comércio exterior brasileiro. A 
iniciativa tem como objetivo aprovei-

tar as oportunidades existentes nos mercados externos, 
ampliando a agregação de valor e de intensidade tecno-
lógica nas exportações brasileiras.

Ao mesmo tempo em que valoriza parceiros com os 
quais já temos intenso relacionamento comercial, como 
os países que compõem Mercosul, o Plano detalha estra-
tégias para inserir os produtos brasileiros em mercados 
em todas as regiões do mundo. 

Construído em estreita coordenação com o setor privado, 
o Plano está estruturado em cinco pilares: Acesso a merca-
dos; Promoção comercial; Facilitação de comércio; Finan-
ciamento e garantia às exportações; e Aperfeiçoamento de 
mecanismos e regimes tributários de apoio às exportações.

Desde seu lançamento, importantes resultados já foram 
alcançados, com destaque para a assinatura de Acordos 
de Cooperação e Facilitação de Investimentos, a conclu-
são de acordos com os Estados Unidos nas áreas de faci-
litação de comércio e convergência regulatória, o avanço 
nas negociações para o Acordo Comercial Expandido 
com o México, as negociações para a ampliação temática 
dos compromissos comerciais com países da América La-
tina, em especial Colômbia e Peru, e a realização de uma 
abrangente agenda de missões comerciais.

 Além disso, temos trabalhado intensamente para 
simplificar, racionalizar e aperfeiçoar a legislação e os 
processos administrativos e aduaneiros de comércio 
exterior. Um bom exemplo são as mudanças que estão 

UM NOVO MODELO DE 
INSERÇÃO INTERNACIONAL
A new model of international insertion

por DANIEL GODINHO E MARCELO MAIA
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sendo implementadas a partir do Portal Único de Co-
mércio Exterior, que se refletirão em maior agilidade e 
rapidez para a atividade exportadora.

Para garantir que efetivamente teremos uma ampliação 
e diversificação dos destinos e da pauta das exportações 
brasileiras, foram definidos – a partir de estudos de inteli-
gência comercial – 32 mercados prioritários com grandes 
oportunidades para bens e serviços brasileiros. 

Entre estes mercados prioritários está o Canadá, 
um dos principais parceiros comerciais do Brasil. 

Em 2014, a corrente de comércio de bens en-
tre os dois países alcançou a cifra de US$ 

5,031 bilhões. No setor de serviços, 
os dados de 2014 mostram um in-
tercâmbio ainda tímido, com ex-
portações brasileiras de US$ 250,1 
milhões e importações de serviços 
canadenses de US$ 423,3 milhões. 
Esses números não refletem o tama-
nho das duas economias e deixam 
claro que há amplo espaço para um 
incremento na relação de comércio 
bilateral. Estimativas da OCDE [Or-

ganização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico] mostram, por exemplo, que o 
setor de serviços (finalísticos e serviços como insumos) 
hoje representa entre 50% e 60% do valor total do co-
mércio exterior de países desenvolvidos como Canadá.

Assim, o Plano Nacional de Exportações nos impul-
siona e mostra o caminho para se elevar nosso relacio-
namento comercial com o Canadá a um novo patamar. 
Entre os setores identificados com potencial de aumen-
to no comércio bilateral estão: alimentos e bebidas, má-
quinas e equipamentos, químico, serviços financeiros, 
educacionais e de tecnologia da informação. No âmbito 
das negociações de acordos para acesso a mercados, o 
Plano aponta para a retomada, por meio do Mercosul, 
do diálogo exploratório com o Canadá.

A estratégia de inserção internacional anunciada 
pelo Governo é um sinal inequívoco de que o Brasil 
terá uma atuação muito mais destacada e afirmativa 
daqui para frente. Ao valorizar o comércio exterior 
na construção das bases para dinamizar a economia 
brasileira, o governo incentiva a competitividade e o 
desenvolvimento do País. n

implemented based on the Single Export Portal that will result 
in increased flexibility and speed in exporting activities.

To make sure that we will actually achieve an increase 
and the diversification of the destinations and the 
composition of Brazil’s exports, 32 priority markets with 
great opportunities for Brazilian goods and services were 
selected based on a market intelligence study. 

Included in these priority markets is Canada, one of 
Brazil’s main trade partners. In 2014, the trade flow 
between the two countries reached US$ 5.031 billion. In the 
service sector, data for 2014 shows a still modest exchange, 
with Brazilian exports at US$ 250.1 million and imports 
of Canadian services at US$ 423.3 million. These figures 
do not reflect the size of the two economies and make 
clear that there is ample room for an increase in bilateral 
trade. Estimates by OECD [Organization for Economic 
Cooperation and Development], for example, show that the 
service sector - services to end consumers and supply-related 
services - currently represents between 50% and 60% of 
total foreign trade of developed countries with Canada.

Thus, the National Export Plan is an incentive to move 
forward and shows the way to bring our trade relationship with 
Canada to a new level. Among the sectors of the economy with 
potential to increase bilateral trade are food and beverages, 
machinery and equipment, the chemical industry, and 
financial, educational and information technology services. 
In the context of negotiations of market access agreements, the 
NEC signals the continuation, through Mercosur, of further 
dialogues with Canada.

The international insertion strategy announced by the 
Government is a clear sign that Brazil will have a much 
more important and proactive role from now on. Upon 
valuing foreign trade in building the bases to boost the 
Brazilian economy, the Government stimulates the country’s 
competitiveness and development. n

Daniel Godinho – Secretário de Comércio Exterior do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | Foreign Trade 
Secretary of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade

Marcelo Maia – Secretário de Comércio e Serviços do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | Trade and Services 
Secretary of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade
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O Rotary International, organização que reúne as unidades do Rotary Club de todo o mundo, escolheu São Paulo para sediar a sua 
106ª convenção internacional. O evento, realizado entre 6 e 9 de junho, reuniu mais de 20 mil pessoas, do Brasil e do exterior.
Um dos destaques deste ano foi o Canadian Corner, uma área de relacionamento organizada pela CCBC em parceria com o National 
Bank of Canada e os Consulados Gerais do Canadá em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Além do Canadian Corner, o evento contou com um estande do Centro de Arbitragem e Mediação. “Muitas pessoas queriam saber 
mais sobre os métodos de solução de conflitos e conhecer os nossos serviços”, comenta  Marcos Paulo de Almeida Salles, vice-
presidente da CCBC e membro do conselho consultivo do CAM-CCBC.
“Participar da convenção foi uma grande honra. Não poderíamos deixar de apoiar um evento 
dessa magnitude”, acrescenta Silvia Del Gallo, diretora administrativo financeiro da CCBC. Além 
de divulgar a Câmara de Comércio Brasil-Canadá e o seu Centro de Arbitragem e Mediação, 
ela enfatiza a oportunidade de estreitar os laços com a comunidade canadense, que se sentiu 
prestigiada com a participação da entidade.
As atividades culturais apresentadas nos intervalos das palestras, que permitiram um maior contato 
do público com as manifestações da cultura brasileira, também foram destaque na convenção.
Ao final, o balanço do vice-presidente Marcos Paulo é de que a iniciativa inédita de participar do 
evento se mostrou muito positiva: “Temos muitas afinidades com o público do Rotary, que, de fato, 
revelou imenso interesse pelo trabalho por nós desenvolvido.” 
Missão cumprida – “Certamente, o objetivo do Rotary também foi alcançado, pois conseguiram 
projetar uma imagem muito positiva, proporcionando um clima de união e solidariedade”, considera 
Silvia Del Gallo. Ela também registra que a convenção foi enriquecida pelo desprendimento dos 
voluntários, incluindo estrangeiros e pessoas idosas, grandes exemplos de conduta e hospitalidade.

Iniciativa bem-sucedida

CCBC IN ACTION

EM AÇÃO
CCBC
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Além do Canadian Corner, o evento contou com um estande do Centro de Arbitragem e Mediação. 
Besides the Canadian Corner, the event had a stand of the Arbitration and Mediation Center 

Rotary International, the organization that congregates the Rotary Club units from around the world, selected São Paulo to host its 106th 
international convention. The event, which took place from June 6 to 9, gathered more than 20,000 people from Brazil and abroad.
One of this year’s highlights was the “Canadian Corner”, a meeting area organized by CCBC in partnership with the National Bank of 
Canada and the Canadian Consulates-General in São Paulo and Rio de Janeiro. 
Besides the Canadian Corner, the event had a stand of the Arbitration and Mediation Center. “Many people wanted to know more about 
methods of conflict solving and to understand the services we provide”, comments Marcos Paulo de Almeida Salles, vice-president of  

CCBC and a member of CAM-CCBC’s advisory board.
“To participate in the convention was a great honor. We could not have ignored an event of such 
magnitude”, adds Silvia Del Gallo, administrative and financial director of CCBC. Besides promoting 
the Chamber of Commerce Brazil-Canada and its Arbitration and Mediation Center, she emphasizes 
the opportunity to strengthen ties with the Canadian community, which felt honored with the entity’s 
participation in the event.
The cultural activities that took place in the intervals between presentations were another highlight in the 
program, allowing the public to interact with Brazilian cultural manifestations.
In conclusion, the assessment of vice-president Marcos Paulo is that the unprecedented initiative to 
participate in the event was highly positive: “We have many things in common with the Rotary public 
which, in fact, showed great interest in our work.” 
Mission accomplished – “Certainly Rotary’s objective was also achieved, given that the entity was able 
to cast a highly positive image, providing an environment of closeness and solidarity”, assesses Silvia 
Del Gallo. She also notes that the convention was enriched by the volunteers’ relaxed attitude, including 
the foreigners and the elderly, who stood-out as good examples of kindness and hospitality.

Successful initiative
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A CCBC promoveu um almoço de despedida do embaixador do Canadá 
Jamal Khokar, que está encerrando a sua missão no Brasil. O encontro, ocorrido 
no dia 25 de junho, em São Paulo, reuniu empresários, autoridades e parceiros 
que aproveitaram para cumprimentar o diplomata e agradecê-lo pelo empenho 
em estreitar os laços comerciais entre os países.
Em seu discurso, a anfitriã Esther Nunes, presidente da CCBC, afirmou que 
a despedida era apenas um “até logo”. Khokar, que construiu uma grande 
relação de afinidade com o Brasil ao longo de sua carreira, agradeceu a 
homenagem e destacou que, desde a primeira passagem por aqui, ainda na 
década de 1980, ficou encantado com o País onde fez muitos amigos. “São 
amizades para a vida inteira”, enfatizou o embaixador.  
CCBC offered a farewell luncheon to Canadian ambassador Jamal Khokar, 
who is ending his mission in Brazil. The gathering, which took place on June 
25 in São Paulo, brought together business people, authorities and partners 
who had the opportunity to greet the diplomat and thank him for the efforts in 
consolidating the commercial ties between the countries.
Host Esther Nunes, president of CCBC, in her speech stated that the farewell was 
merely a “see you soon”. Khokar, who built a close relationship with Brazil in the 
course of his career, thanked all for the homage and emphasized that, since his first 
sojourn in the country, back in the nineteen eighties, he became fascinated by Brazil, 
where he made many friends. “Friendships for a lifetime”, stressed the ambassador.
.

Um até breve 
See you soon! 
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A missão comercial Brazilian Coffee, organizada em 2014 pela CCBC, terá sua 
segunda edição agora em setembro. Os bons resultados obtidos anteriormente, com 
133 reuniões de negócios envolvendo 21 compradores, motivaram a extensão 
do programa a mais uma cidade. Desta vez, além de Toronto e Montreal, 
os empresários apresentarão seus produtos também em Vancouver, onde 
participarão da Canadian Coffee and Tea Show, um grande evento do setor. As 
rodadas de negócios e visitas técnicas serão enriquecidas por ações de networking e treinamentos. 
The Brazilian Coffee trade mission, organized in 2014 by CCBC, will stage its second edition now in 
September. The good results previously achieved, in 133 business meetings involving 21 buyers, were the 
reason for adding another city to the program. This time, besides Toronto and Montreal, the entrepreneurs will 
also showcase their products in Vancouver, where they will participate in the Canadian Coffee and Tea Show, a major 
event in this industry. Business rounds and technical visits will be enriched by networking and training initiatives.

A adaptação de embalagens de produtos destinados ao Canadá foi 
destacada no segundo workshop Estratégias para Exportação – Adequação 

de Produtos, realizado em junho pela Associação Brasileira das Indústrias 
de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos (Abimapi). Na ocasião, o 

diretor de Relações Institucionais da CCBC, Paulo de Castro Reis, apresentou 
um painel sobre as exigências locais, o perfil do mercado e a atuação dos 
órgãos reguladores das embalagens de alimentos no país.
Adapting products for Canada packaging was highlighted in the second 
workshop Strategies for Export - Adequacy products, held in June by the Brazilian 

Association of Biscuit Industries, Pasta and Bread & Cakes (Abimapi). At the time, 
the Institutional Relations director of CCBC, Paulo de Castro Reis, presented a panel 
on local requirements, the profile of the market and the actions of regulators of food 
packaging in the country.

A CCBC marcou presença na “Mesa de Debates sobre Novos Mercados”, 
promovida pelo Programa de Apoio a Competitividade e Comércio Exterior 
da Prefeitura de Limeira (SP), em julho. Na ocasião, Paulo de Castro Reis 
(Relações Institucionais) e Armínio Calonga (Desenvolvimento de Negócios) 
apresentaram os serviços oferecidos pela Câmara de Comércio e as principais 
oportunidades de negócios com o Canadá para as empresas da região.
CCBC attended the “Roundtable on New Markets” in July, promoted under the 
“Program for the Support of Competitiveness and Foreign Trade”, an initiative 
of the municipal government of Limeira (State of São Paulo). On the occasion, 
Paulo de Castro Reis (Institutional Relations) and Armínio Calonga (Business 
development) presented the services offered by the Chamber of Commerce and 
the main business opportunities with Canada to companies in the region.

Aroma brasileiro
Brazilian aroma

Padrão de embalagem
Packaging standard

Novos mercados
New markets
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O governo do Canadá anunciou a expansão do programa de Autorização Eletrônica de Viagem (ETA, na sigla em inglês), que beneficia 
os brasileiros. O ETA concede aos interessados em viajar ao país uma autorização similar à exigida pelos Estados Unidos, facilitando os 
procedimentos de imigração a que são submetidos os viajantes. Também foram contemplados os cidadãos de México, Bulgária e Romênia. 
Em entrevista publicada no jornal Folha de S.Paulo, Marc-André O’Rourke, diretor-executivo do Conselho Nacional de Companhias 
Aéreas do Canadá (NACC), comemorou a decisão. “As principais companhias aéreas do Canadá reconhecem que tornar mais rápida e 
fácil a visita ao Canadá é fundamental para expandir os negócios, o comércio e o turismo. Ampliar o ETA é um passo positivo”, afirmou. 
The Canadian government announced the expansion of the Electronic Travel Authorization (ETA), benefitting Brazilians. ETA provides 
people interested in travelling to this country an authorization similar to the one required by the United States, easing the immigration 
procedures to which travellers are submitted. Citizens of Mexico, Bulgaria and Romenia also benefit from the measure. 
In an interview published by the Folha de S. Paulo newspaper, Marc-André O’Rourke, executive director of the National Airlines Council of 
Canada (NACC), celebrated the decision. “The main Canadian airlines acknowlege that it is fundamental to make visits to Canada quicker 
and easier in order to expand business, trade and tourism. To expand the ETA is a step in the right direction”, stated O’Rourke. 

Entrada facilitada 
Entry made easy

A Canadian Tourism Commission, órgão oficial de turismo canadense, adotou 
uma nova marca. A partir de agora será chamada Destination Canada (Destino 
Canadá). A nova identidade foi anunciada durante a cerimônia de abertura do 
Rendez-vous Canada 2015, evento realizado em Ontário no mês de maio. O 
anúncio faz parte das ações do governo para promover o país da América do 
Norte pelo mundo afora. 
The Canadian Tourism Commission, Canada’s oficial tourism authority, has 
adopted a new brandname. From now on it will be called Destination Canada. 
The new identity was announced during an opening ceremony of Rendez-vous 
Canada 2015, an event held in Ontario in May. The announcement was one of 
the government’s initiatives to promote Canada around the world. 

Uma nova marca
A new brand
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Presente no Canadá
Present in Canada

Brasileiros e canadenses trocaram 
experiências sobre tecnologia aplicada a 
meios de pagamento durante a 25a edição do 
CIAB Febraban, evento que reuniu instituições 
financeiras em São Paulo entre 16 e 18 de 
junho. Empresas de Ontário apresentaram 
as soluções de que dispõem, analisaram o 
impacto do chamado Big Data e tendências 
do setor. O Canadá é referência em inovação 

tecnológica na área financeira. Cerca de 90% dos pagamentos no país já são feitos por 
meio digital, segundo estudo da MasterCard. Outro levantamento, conduzido pelo banco 
canadense CIBC, aponta que 50% dos clientes preferem fazer pagamentos pelo celular. 
Brazilians and Canadians exchanged experiences in technology applied to means of 
payment during the 25th edition of CIAB Febraban, an event that gathered financial 
institutions in São Paulo from the 16th to the 18th of June. Companies from Ontario 
presented the solutions they had available, analyzed the impact of the so-called Big Data, 
and trends in this industry. Canada is a reference in technological innovation in the financial 
field. Approximately 90% of payments in the country are already done by digital means, 
according to a study by Mastercard. Another survey, conducted by Canadian bank CIBC, 
showed that 50% of the clients prefer to make payments using their mobile phone.

Transações eletrônicas
Electronic  transactions

Ainda durante a 25a edição do CIAB Febraban, em São Paulo, a multinacional brasileira 
Stefanini, especializada em Tecnologia da Informação (TI), anunciou a reativação do seu 
escritório em Ontário. A região é o segundo maior polo de TI da América do Norte. Na 
ocasião, a Stefanini recebeu representantes do Consulado-Geral do Canadá no Brasil, 
que reforçaram o interesse de estreitar relações.
Also during the 25th edition of CIAB Febraban in São Paulo, the Brazilian multinational 
company Stefanini, specialized in Information Technology (IT), announced the reopening 
of its office in Ontario. The region is the second largest IT hub in North America. On the 
occasion, Stefanini welcomed representatives of the Canadian Consulate-General in Brazil, 
who expressed interest in strengthening ties. 

A General Electric fechou acordo 
global para vender a sua unidade de 
private equity, a Antares Capital, para 
o Canada Pension Plan Investment 
Board (CPPIB), maior fundo de pensão 
do país da América do Norte. O 
negócio foi avaliado em US$ 12 
bilhões e inclui, além da Antares, um 
portfólio de empréstimos bancários de 
US$ 3 bilhões.
General Electric concluded a global 
deal to sell its private equity unit, 
Antares Capital, to the Canada 
Pension Plan Investment Board (CPPIB), 
the country’s largest pension fund. The 
business was valued at US$ 12 billion 
and includes, besides Antares, a bank 
loan portfolio of US$ 3 billion.

Acordo 
bilionário
Billionaire agreement

Ligados pelos games
Linked through the games
Uma nova edição do BIG Festival (Brazil’s Independent Games), maior evento de jogos 
independentes da América Latina, foi realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro em 
julho. O Canadá marcou forte presença com uma comitiva de sete empresas, além de 
quatro palestrantes, dois deles também jurados do festival. 
A new edition of the BIG Festival (Brazil’s Independent Games), the largest independent 
games event in Latin America, took place in São Paulo and Rio de Janeiro in July. Canada 
was significantly presence represented by seven companies, and four speakers, two of 
which were also judges at the festival. 
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EM FOCO
IN FOCUS

E
ntre os dias 10 e 26 de setembro, milhares de es-
tudantes de oito cidades brasileiras mais uma vez 
poderão conferir centenas de oportunidades de 
cursos no exterior. Da high school (ensino mé-
dio) a doutorados e de cursos rápidos ao ensino 
de línguas, as vagas são oferecidas por escolas e 

universidades do mundo todo durante a Eduexpo. O Canadá 
deve estar muito bem representado por cerca de 90 instituições 
de ensino. Em várias cidades elas integrarão um pavilhão do país, 
em outras, farão parte da feira paralela Imagine Estudar no Cana-
dá. Novamente, os cursos oferecidos pelos canadenses devem ser 
os mais procurados pelos participantes da Eduexpo.

Na edição de setembro do ano passado, 33 mil pessoas, a maio-
ria jovens até 30 anos (75,2%), participaram da rodada de feiras, 
de acordo com dados divulgados pelos organizadores. O evento 
passou por nove localidades: Florianópolis (SC), Porto Alegre 
(RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de 
Janeiro (RJ), Campinas (SP), São Paulo (SP) e Recife (PE), com 
centenas de opções de cursos em todos os níveis de escolaridade, 
em escolas de dezenas de países. Neste ano, mesmo com uma 
cidade a menos (Florianópolis), a expectativa é de um aumento 

Estudantes brasileiros podem conhecer opções de cursos na 
feira Imagine Estudar no Canadá e em pavilhões integrantes 
da mostra Eduexpo 2015
Brazilian students can learn about course options at the “Imagine 
Studying in Canada” fair and in pavillions in the Eduexpo 2015 exhibition

EM BUSCA DE 
CONHECIMENTO

IN SEARCH OF KNOWLEDGE

por ESTELA CANGERANA



Brasil – Canadá | 21 20 | 

F rom September 10 to 26, thousands of students 
from eight Brazilian cities will once again 
check-out hundreds of opportunities in courses 

abroad. From high school to doctorate programs and 
quick language courses, places are offered  by schools and 
universities from around the world during the Eduexpo. 
Canada will likely be very well represented by some 90 
educational institutions. In several cities they will be a 
part of the country’s pavillion, and in others they will 
participate in the Imagine Studying in Canada fair that 
will take place at the same time. Then, again, the courses 
offered by the Canadians will be the most sought after by 
participants of the Eduexpo.

In the edition of September of last year, 33,000 people, 
mostly youngsters under the age of 30 (75.2%), took part 
in the round of fairs, according to data published by the 
organizers. The event occurred in nine cities, Florianópolis 
(Santa Catarina), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
Curitiba (Paraná), Brasília (Federal District), Belo 
Horizonte (Minas Gerais), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 
Campinas (São Paulo), São Paulo (São Paulo) and Recife 
(Pernambuco), with hundreds of course options at all 
school levels, in schools of dozens of countries. This year, 
even with one city less (Florianópolis), an increase of about 
20% is expected in the number of local visitors. 

According to a survey conducted by FPP EDU Media, 
the exhibition’s organizing company, Canada, as was 
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EM FOCO
IN FOCUS

de cerca de 20% no número de visitantes totais.
De acordo com pesquisa feita pela FPP EDU Media, em-

presa organizadora da exposição, o Canadá, como vem 
ocorrendo em todas as últimas edições, foi escolhido por 
66,1% dos participantes da feira como o destino favorito 
para estudar no exterior em 2014, o que tem tudo para se 
repetir nesta edição. Segundo a sondagem, depois do Ca-
nadá, os destinos mais procurados foram Estados Unidos, 
Austrália e Reino Unido. Em todos se fala o inglês, idio-
ma de maior interesse para 93% dos pesquisados. O curso 
mais buscado em 2014 foi, inclusive, o de idiomas (65,6%), 
seguido por cursos certificados com diplomas (34,7%), 
programas técnicos (24,3%), bacharelados (24,2%) e mes-
trados (23,3%). Na pesquisa da FPP, os estudantes podiam 
escolher mais de uma alternativa em suas respostas.

Junto com a feira, ocorre uma programação paralela 
de workshops e palestras. O interesse pelo Canadá é tanto 
que, no ano passado, as salas que falaram sobre o país fica-
ram lotadas durante todo o período. Na pauta das discus-
sões estiveram as possibilidades educacionais do Canadá, o 
sistema de ensino local, dicas e curiosidades, opções para 
fazer turismo durante a viagem e depoimentos de quem já 
morou lá. Neste ano, as palestras se repetirão em todas as 
cidades, com temas como educação no Canadá, o processo 
para o visto e bolsas de estudo, entre outros.

Os interessados ainda poderão tirar suas dúvidas com os 
representantes das instituições de ensino canadenses. Eles 
estarão disponíveis para dar mais detalhes sobre os cursos 
oferecidos, vagas e processos de seleção. Profissionais do 
governo do Canadá também participam do evento e po-
dem tratar de questões gerais, como características de cada 
região do país, províncias e vistos. 

O Canadá é visto como modelo mundial de qualidade na 
área da educação e possui algumas das universidades mais 
prestigiadas e reconhecidas do mundo. Suas característi-
cas e receptividade aos estrangeiros atraem todos os anos 
uma enorme quantidade de estudantes de várias partes do 
planeta. Para os brasileiros, em especial, o país é um dos 
que mais recebem os integrantes do programa Ciência sem 
Fronteiras, do governo federal. n

O Canadá é visto como modelo mundial de qualidade na área da educação e possui 
algumas das universidades mais prestigiadas e reconhecidas do mundo. Canada is seen 
as a global model for quality in the field of education, and hosts some of the most prestigious and 
acknowledged universities in the world

the case in all recent editions, was selected by 66.1% of 
the fair’s participants as the favorite destination to study 
abroad in 2014, and it looks like this will be the case again 
in this edition. According to the survey, after Canada, 
the most sought after destinations were the United States, 
Australia and the United Kingdom. In all of them English 
is spoken, the preferred language of 93% of the individuals 
interviewed. The most sought after courses in 2014 were 
actually language courses (65.6%), followed by courses 
with a diploma certification (34.7%), technical programs 
(24.3%), bachelor degree courses (24.2%) and master 
degree courses (23,3%). In the FPP survey, students 
were allowed to choose more than one alternative for 
their answers.

A parallel program of workshops and presentations takes 
place at the fair. Interest in Canada is so strong that last 
year the rooms with presentations on the country were full 
throughout the event. On the discussions agenda were the 
educational possibilities in Canada, the local education 
system, tips and curiosities, tourism options while staying 
in Canada and testimonials of people who lived there 
before. This year, the presentations will again take place 
in all the cities, with issues such as education in Canada, 
how to get a visa and scholarship processes, among others.

Interested parties can also clarify their questions with the 
representatives of the Canadian educational institutions, 
who will be available to provide details about the offered 
courses, places and selection processes. Canadian 
government professionals also participate in the event, 
covering general issues, such as the characteristics of each 
region of the country, provinces and visas. 

Canada is seen as a global model for quality in the 
field of education, and hosts some of the most prestigious 
and acknowledged universities in the world. Every year, 
their characteristics and the hospitality towards foreigners 
attract large numbers of students from around the world. 
For Brazilians in particular, Canada is one of the 
countries that receives the highest number of participants 
in the Science without Borders program of the federal 
government. n
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CONFIRA AS CIDADES E DATAS DA PRÓXIMA EDUEXPO E EM QUAIS 
HAVERÁ PAVILHÃO DO CANADÁ
Rio de Janeiro (RJ) –10/9/15, com pavilhão canadense
Recife (PE) – 13/9/15, com pavilhão canadense
Belo Horizonte (MG) – 15/9/15, com pavilhão canadense
Brasília (DF) – 17/9/15, com pavilhão canadense
São Paulo (SP) –19 e 20/9/15, com feira completa Imagine Estudar no Canadá
Campinas (SP) – 22/9/15, com alguns expositores canadenses, mas sem pavilhão
Curitiba (PR) – 24/9/15, com alguns expositores canadenses, mas sem pavilhão
Porto Alegre (RS) – 26/9/15, com pavilhão canadense

SERVIÇO
Feira Eduexpo 2015
De 10 a 26 de setembro
Mais informações para os interessados em visitar a feira: www.eduexpos.com 
Para interessados em expor no evento: http://edufindme.com/expos/educanada

SEE THE CITIES AND DATES OF THE NEXT EDUEXPO AND IN WHICH THERE 
WILL BE A CANADA PAVILLION
Rio de Janeiro (RJ) –10/9/15, with a Canadian pavillion
Recife (PE) – 13/9/15, with a Canadian pavillion
Belo Horizonte (MG) – 15/9/15, with a Canadian pavillion
Brasília (DF) – 17/9/15, with a Canadian pavillion
São Paulo (SP) –19 e 20/9/15, with an entire fair including Imagine Studying in Canada
Campinas (SP) – 22/9/15, with some Canadian exhibitors, but no pavillion
Curitiba (PR) – 24/9/15, with some Canadian exhibitors, but no pavillion 
Porto Alegre (RS) – 26/9/15, with a Canadian pavillion

SERVICE
Feira Eduexpo 2015
From September 10 to 26
More information for people interested in visiting the fair: www.eduexpos.com 
For people interested in exhibiting at the event: http://edufindme.com/expos/educanada
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INTENSE COMPETITIONS

INTENSAS 
COMPETIÇÕES

Major sports events drive business in various economic sectors

por ELIANE HABERLI

Grandes eventos esportivos agitam os 
negócios em diversos setores econômicos
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A 
gigantesca audiência, a paixão pelas 
modalidades esportivas, o empenho 
dos participantes e a animação do 
público geram uma corrente de en-
tusiasmo e, com ela, o investimento 
de empresas dos mais variados seto-

res interessadas no fornecimento de produtos, nos pa-
trocínios e na publicidade dos grandes eventos espor-
tivos internacionais. Nas últimas semanas as atenções 
estiveram voltadas aos Jogos Pan-Americanos (10 a 26 
de julho) e Parapan-Americanos (7 a 15 de agosto) re-
alizados no Canadá. Daqui para a frente o Brasil estará 
em evidência com a aproximação da Olimpíada, a ser 

T he huge audience, the passion for sports modalities, 
the engagement of participants and the vitality 
of the public result in a wave of enthusiasm, and 

along with that, in the investment of companies of various 
sectors, interested in supplying products and in the sponsorship 
and publicity of major international sports events. In recent 
weeks, attention has been given to the Pan-American Games 
(July 10 to 26) and the Parapan-American Games (August 
7 to 15) to take place in Canada. From now on, Brazil will 
stand-out due to the Olympic Games, to be held in Rio de 
Janeiro in 2016.

For the Olympic Games, the sale of products and services 
is expected to reach R$ 3 billion, concerning only contracts 
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realizada no Rio de Janeiro em 2016.
Para os Jogos Olímpicos, as aquisições de produtos e 

serviços devem chegar a R$ 3 bilhões, somente no que 
compete aos contratos do Comitê Organizador Rio 
2016. Desse montante, R$ 1,3 bilhão refere-se a com-
pras já finalizadas. O custo total dos Jogos foi estimado 
em R$ 7 bilhões. Mas o volume de recursos movimen-
tados fica bem maior se forem computados patrocínios 
internacionais e nacionais, venda de ingressos, venda de 
produtos licenciados, direitos de transmissão, apoios de 
empresas associadas e de ações paralelas. 

As cotas brasileiras do patrocínio oficial aos Jogos 
começaram a ser adquiridas ainda em 2014. Até o mo-
mento, elas foram compradas pelas empresas Claro, 
Nissan, Bradesco, Correios e Rede Globo. Representan-
tes comerciais do Comitê Rio 2016 mencionaram no 
ano passado uma receita de R$ 2,6 bilhões com patro-
cínios oficiais, embora as empresas não divulguem os 
valores investidos. Isso sem contar que os patrocinado-
res devem ainda realizar ações promocionais, incluin-
do publicidade, para lembrar ao público sobre as suas 
participações no espetáculo. 

Paralelamente, o comitê internacional fechou o pa-
trocínio dos Jogos com as gigantes Atos, Bridgestone, 
Coca-Cola, Dow, GE, McDonald’s, Omega, Panasonic, 

with the Rio 2016 Organizing Committee. Of this amount, 
R$ 1.3 billion refers to sales contracts already concluded. The to-
tal estimated cost of the Games is R$ 7 billion. However, the total 
flow of funds is much larger when one considers international 
and local, ticket sales, sale of licensed products, broadcasting 
rights, support from associated companies and the sponsorship 
of initiatives that take place at the same time. 

The Brazilian quotas of the Games’ official sponsorship 
program already began to be purchased in 2014. Until 
now, they were acquired by the companies Claro, Nissan, 
Bradesco, Correios (Postal Services) and Rede Globo. Trade 
representatives of the Rio 2016 Committee last year men-
tioned revenues of R$ 2.6 billion from official sponsorships, 
although companies do not disclose the amount invested. 
All this in addition to the fact that sponsors are expected 
to undertake promotional initiatives, including publicity to 
remind the public about participating in the show. 

At the same time, the international committee signed 
sponsorships for the Games with the giants Atos, Bridges-
tone, Coca-Cola, Dow, GE, McDonald’s, Omega, Panason-

Nas últimas semanas as atenções estiveram voltadas aos Jogos  
Pan-Americanos e Parapan-Americanos realizados no Canadá. In recent weeks, 
attention has been given to the Pan-American Games and the Parapan-
American Games to take place in Canada
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Para os Jogos Olímpicos, as aquisições de produtos e serviços devem chegar a 
R$ 3 bilhões. Desse montante, R$ 1,3 bilhão refere-se a compras já finalizadas. For the 
Olympic Games, the sale of products and services is expected to reach R$ 3 billion. Of this amount, 
R$ 1.3 billion refers to sales contracts already concluded

P&G, Samsung e Visa. O patrocínio mundial dos Jogos 
Paralímpicos é da Atos. 

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, com 
15 mil atletas participantes de 205 países, demandarão 
uma enormidade de produtos e serviços. Refeições para 
atletas, membros de delegações e funcionários, por 
exemplo, ficarão na casa dos 14 milhões. Trinta milhões 
de itens esportivos serão adquiridos, desde bolinhas de 
tênis e petecas de badminton até alvos de tiro com arco.

“É um gigantesco círculo de compra”, aponta o di-
retor de Suprimentos do comitê organizador, João 
Saravia. “Todo o procedimento logístico tem que ser 
adaptado a contratos únicos, que não podem falhar, em 
um evento com a maior audiência do planeta”, enfatiza. 
O planejamento das compras começou em 2011, antes 
dos jogos de Londres. No momento, 60% do total estão 
contratados e os eventos-teste, ensaios em que amostras 
dos produtos são entregues, já começaram.

ic, P&G, Samsung and Visa. The world sponsorship for the 
Paralympic Games was signed with Atos. 

The Rio 2016 Olympic and Paralympic Games, with 
15,000 participating athletes from 205 countries, will re-
quire an enormous amount of products and services. Meals 
for athletes, delegation members and employees, for example, 
will account for about R$ 14 million. Thirty million sports 
items will be purchased, from tennis balls and Badminton 
shuttlecocks to bow and arrow shooting targets.

“It is a huge purchasing organization”, states the Or-
ganizing Committee’s supply director, João Saravia. “The 
entire logistics procedure must be adapted for individual 
contracts, and there is no room for mistakes in an event 
that has the planet’s largest audience”, emphasizes Saravia. 
The planning for the purchases began in 2011, prior to the 
Games in London. Currently, 60% of the total have been 
contracted and test events, for which product samples are 
delivered, have already begun.
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Itens como arquibancadas, módulos temporários e 
estruturas metálicas e serviços como alimentação e lim-
peza, entre outros, deram oportunidades de negócio a 
muitas empresas brasileiras de médio e pequeno portes. 

O Comitê Organizador e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Rio 
de Janeiro assinaram um acordo de cooperação técnica 
para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas 
de todo o País. O projeto Sebrae no Pódio vem quali-
ficando potenciais fornecedores aos Jogos. “Assumi-
mos o compromisso de ajudar as empresas brasileiras 
nesta caminhada”, afirma Sidney Levy, diretor-geral 
do comitê organizador. Os critérios de escolha são ex-
celência técnica, transparência e preocupação com a 
sustentabilidade. 

João Emílio Gonçalves, gerente de Política Industrial 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), conside-
ra que a abertura das compras para os Jogos representa 
oportunidades de curto e de longo prazos. “A empresa 
que se candidata e se qualifica passa por ajustes internos 
que aprimoram seu trabalho e a capacitarão para opor-
tunidades de negócios mais à frente, como exportação”, 
afirma. “A fornecedora ganha uma espécie de selo de 
qualidade virtual.”

A CNI contribuiu para a qualificação de empresas 

Items such as grandstands, temporary modules, metal 
structures and services such as food and cleaning, among 
others, opened business opportunities for many medium-size 
and small Brazilian companies. 

The Organizing Committee and SEBRAE (Brazilian 
Support Service for Micro and Small Companies) of Rio de 
Janeiro signed a technical cooperation agreement for the de-
velopment of micro and small companies throughout Brazil. 
The project “Sebrae no Pódio” (SEBRAE on the podium) 
is in the process of qualifying potential suppliers for the 
Games.“We are committed to help Brazilian companies in 
on this journey”, says Sidney Levy, director-general of the 
organizing committee. The selection criteria are technical ex-
cellence, transparency and concern for sustainability. 

João Emílio Gonçalves, Industrial Policy manager at the 
National Confederation of Industry (“CNI”), considers that 
the beginning of purchases for the Games represents short 
and long term opportunities. “The company that applies and 
qualifies undergoes internal adjustments that improve its per-
formance and its ability to cope with business opportunities in 
the future, such as exporting”, states Gonçalves. In his opin-

Empresas de menor porte também puderam se tornar fornecedoras do grande 
espetáculo olímpico. Smaller companies could also become suppliers for the 
grand Olympic show
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Patrocinadores devem ainda realizar ações promocionais, incluindo publicidade, para 
lembrar o público sobre a participação no espetáculo. Sponsors are expected to undertake 
promotional initiatives, including publicity to remind the public about participating in the show

ion, “the supplier is awarded a sort of virtual quality seal”.
CNI contributed to the qualification of companies by pub-

licizing and disclosing information to the state federations 
and industry class institutions. As a result of such initia-
tives, Smaller companies could also become suppliers for the 
grand Olympic show. This is what happened, for example, to 
the company Motiva Móveis, of Bento Gonçalves, in the state 
of Rio Grande do Sul, which supplied office furniture for the 
Rio 2016 event. “I couldn’t believe this would be possible”, 
says the director Sérgio Dalla Costa, who saw the opportunity 
by participating at a SEBRAE trade fair. Like him, suppliers 
of natural foods, certified wood and of many other products 
started to see ways to profit from the 2016 Games. n

com divulgação e repasse de informações para federa-
ções e sindicatos industriais. A partir dessas iniciativas, 
as empresas de menor porte também puderam se tor-
nar fornecedoras do grande espetáculo olímpico. Foi 
o que aconteceu, por exemplo, com a gaúcha Motiva 
Móveis, de Bento Gonçalves, que forneceu mesas de es-
critório para o Rio 2016. “Nem acreditava que isso seria 
possível”, diz o diretor Sérgio Dalla Costa, que perce-
beu a oportunidade ao participar de uma feira do Se-
brae. Como ele, fornecedores de alimentos naturais, de 
madeira certificada e de muitos produtos passaram a 
vislumbrar caminhos para lucrar com a realização dos 
Jogos de 2016. n
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Les grands événements sportifs agitent les affaires dans divers 
secteurs économiques

L’audience gigantesque, la passion pour 
les modalités sportives, le formidable 
engagement des participants et l’animation 
du public génèrent un flux d’enthousiasme 

avec, en parallèle à cela, l’investissement des 
entreprises de secteurs les plus variés, intéressées dans 
la fourniture de produits, les mécénats et la publicité 
des grands événements sportifs internationaux. Ces 
dernières semaines, les attentions étaient concentrées 
sur les Jeux Panaméricain (du 10 au 26 juillet) et 
Parapanaméricains (du 7 au 15 de aôut) réalisés au 
Canada. Dorénavant, c’est le Brésil qui sera le centre 
de ces attentions avec les prochains jeux olympiques, 
qui auront lieu à Rio de Janeiro en 2016.

Pour les Jeux Olympiques, l’achat des produits et 
des services devraient atteindre prés de 3 milliards R$ 
seulement en ce qui concerne les contrats du comité 
organisateur Rio 2016. De ce montant, 1,3 milliards R$ 
se réfère aux achats déjà réalisés. Le coût total des jeux 
a été estimé en 7 milliards R$. Toutefois, le volume 
financier total est encore bien supérieur en tentant 
compte des parrainages internationaux et nationaux, 
vente des billets, ventes des produits sous licence, droit 
de retransmission audiovisuel, appuis des entreprises 
associées et actions parallèles.

Les parts brésiliennes du parrainage officiel des 
Jeux ont commencé à être achetées dès 2014. À ce 
jour, elles ont été achetées par les entreprises Claro, 
Nissan, Bradesco, Correios et la chaîne de télévision 
Rede Globo. Les représentants officiels du comité 
Rio 2016 ont déclaré l’an dernier une recette de 2,6 
milliards R$ avec les parrainages officiels, même si les 
entreprises ne révèlent pas les valeurs investies. De 
plus, ces entreprises vont aussi investir en actions de 
promotion comme des publicités qui rappelleront au 
public leur participation au spectacle. 

En parallèle, le comité international a conclu le 
parrainage des Jeux avec les géants Atos, Bridgestone, 

Coca-Cola, Dow, GE, McDonald’s, Omega, Panasonic, 
P&G, Samsung e Visa. Le parrainage mondial des Jeux 
Paralympique est de l’entreprise Atos. 

De multiples affaires 
Les Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016, 

avec plus de 15 milles athlètes participants, de plus 
de 205 pays, demanderont une énorme quantité de 
produits et de services. Les repas pour les athlètes, 
membres des délégations et employés, par exemple, 
représenteront 14 millions R$. Trente millions R$ 
seront dépensés pour les articles de sport, de la simple 
balle de tennis ou volants de badminton jusqu’aux 
cibles de tirs du tir à l’arc.

 “C’est un gigantesque centre d’achats”, souligne le 
directeur des fournitures du comité organisateur, João 
Saravia. “Tout le processus logistique doit être adapté 
à des contrats uniques, qui ne peuvent pas échouer, 
durant un évenement qui a la plus grande audience de 
la planète”. La planification des achats a commencé en 
2011, avant les jeux de Londres. À ce jour, 60% du total 
des besoins sont déjà sous contrat et les événements-
tests, répétitions durant lesquelles des échantillons des 
produits sont livrés, ont déjà commencés.

Les articles comme les gradins, modules temporaires, 
structures métalliques et les services comme l’alimentation 
et le nettoyage, entre autres, ont fourni de nombreuses 
opportunités d’affaires pour de nombreuses petites et 
moyennes entreprises brésiliennes. 

Le comité organisateur et le service brésilien d’appui 
aux petites et micro entreprises, (Sebrae) de Rio de 
Janeiro ont signé un accord de coopération technique 
pour le dévelloppement des petites et micro entreprises 
de tout le pays. Le projet “Sebrae sur le Prodium” aide à 
la qualification de potentiels fournisseurs pour les Jeux.

 “Nous assumons l’engagement d’aider les entreprises 
brésiliennes dans cette voie”, afirme Sidney Levy, 
directeur-général du comité organisateur. Les critères 

INTENSES COMPÉTITIONS
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de choix sont l’excellence technique, la transparence et 
la préoccupation avec le développement durable. 

João Emílio Gonçalves, manager Politique Industrielle 
de la Confédération Nationale de l’Industrie 
(C.N.I.), considère que l’ouverture des achats pour 
les jeux présente des opportunités de court et long 
termes.“L’entreprise qui se candidate et se qualifie 
passe par des ajustements internes qui améliorent son 
travail et la rendront capable de saisir des opportunités 
d’affaires futures, comme de commencer à exporter”, 
afirme-t-il et il considère aussi que “Le fournisseur 
gagne une forme de label de qualité ”,

La C.N.I. (confédération Nationale de l’Industrie) 
a contribué pour la qualification d’entreprises 

en diffusant et repassant des informations aux 
fédérations et syndicats industriels. À partir de ces 
initiatives, les entreprises de petite taille ont pu 
devenir fournisseurs du grand spectacle olympique. 
C’est ce qui s’est passé, par exemple, pour la gaucha 
(originaire du sud du Brésil) Motiva Móveis, de Bento 
Gonçalves, qui a fourni les meubles de bureaux pour 
Rio 2016. “Je ne croyais pas que cela serait possible”, 
déclare le directeur Sérgio Dalla Costa, qui a perçu 
l’opportunité en participant à un salon du Sebrae. 
Comme lui, les fournisseurs d’aliments naturels, de 
bois d’origine certifiée et de bien d’autres produits ont 
commencé à percevoir la façon d’arriver à faire des 
affaires avec la prochaine édition des Jeux en 2016. n

Pour les Jeux Olympiques, l’achat des produits et des services devraient atteindre prés 
de 3 milliards R$. De ce montant, 1,3 milliards R$ se réfère aux achats déjà réalisés
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RECORD IN CANADA
RECORD NO CANADÁ

A 
Rede Record elegeu o Canadá como 
um dos seus mercados-alvo. A emisso-
ra chegou ao país no ano passado, por 
meio da TV a cabo, numa parceria com 
a Bell Canada. A expectativa é atender 
aos 500 mil telespectadores de língua 

portuguesa que moram no país da América do Norte. “Es-
peramos, claro, expandir nos próximos anos o alcance do 
nosso sinal”, anuncia Douglas Tavolaro, vice-presidente de 
jornalismo da emissora brasileira. 

A TV Record adquiriu os direitos para transmitir com 
exclusividade na TV aberta os Jogos Pan-Americanos deste 
ano. “A Record fez um investimento que vai além dos valo-
res, porque ajudamos a difundir o esporte e os países que, 
como o Canadá, criam condições para o desenvolvimento 
dos esportes e suas competições. No caso do Pan, somos a 
principal rede de televisão que vem adquirindo os direitos 
de exclusividade há oito anos”, enfatiza Tavolaro, que con-
cedeu a entrevista a seguir às vésperas das transmissões.

Qual a expectativa com a cobertura exclusiva dos Jogos Pan-
Americanos? 
Os Jogos Pan-Americanos 
transformaram-se numa 
tradição na Record. É a 
nossa terceira cobertura 
do evento que mais ale-
grias traz para os torce-
dores brasileiros. É claro 
que esperamos grandes 
índices de audiência, mas 
o incentivo ao esporte é 
o mais importante. Em 
Toronto, temos certeza 
de que vamos encontrar 
uma competição supe-
rorganizada, com qualidade de estrutura e captação, como 
tivemos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 
2010, transmitido com exclusividade para o Brasil. 

T he Record TV company elected Canada as one 
of its target markets. The broadcasting company 
came to Canada last year, via the setting-up of a 

cable TV link, in partnership with Bell Canada. The objective 
is to serve the 500,000 Portuguese speaking viewers who live 
in Canada. “Obviously, we hope to expand the reach of our 
signal in coming years”, states Douglas Tavolaro, the vice-
president of journalism at the Brazilian company. 

Record TV acquired the rights to the exclusive broadcast-
ing of the Pan-American Games of this year. “Record made 
an investment that goes beyond amounts, because we help to 
stimulate sport and to encourage countries that, like Cana-
da, create conditions to develop sports and its competitions. 
In the case of the Pan-American Games, we are the main 
TV network that for eight years has acquired the exclusive 
rights”, emphasizes Tavolaro, who granted the following in-
terview shortly before the beginning of the Games’ broadcast. 

What are your expectations concerning the exclusive 
broadcast of the Pan-American Games? 

The Pan-American Games have become a tradition at Record. 
This was our third coverage of 
the event, which has provided so 
much joy to the Brazilian fans. 
Of course we expect high tune-in 
ratings, but the sports incentive 
is the most important aspect. In 
Toronto, we are sure to find a 
very well organized competition, 
with a quality structure and 
tuned to attracting sport fans, 
as was the case of the Winter 
Olympic Games in Vancouver 
in 2010, which were exclusively 
broadcasted to Brazil. 

Uma equipe com a missão de mostrar não apenas a competição, mas o próprio 
Canadá para os brasileiros. A team with the mission to show not only the 
competition, but Canada itself to Brazilians
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O que a emissora preparou para essa cobertura?
Uma grande equipe com a missão de mostrar não apenas 
a competição, mas o próprio Canadá para os brasileiros. 
Estaremos em todos os locais de competição mostrando as 
emoções das conquistas e a superação dos limites. Além de 
transmitir as competições, os nossos telejornais serão apre-
sentados nos locais de competição. Até na Vila Olímpica, 
na área internacional, teremos uma posição de transmissão 
para falar com os atletas sobre expectativas e conquistas.

Qual o investimento e a estrutura colocados à disposição para 
essa cobertura?
Teremos mais de 300 pessoas para garantir, diariamente, 
de quatro a sete horas de transmissão do evento na Record 
e mais de 12 horas na Record News. O R7.com, portal do 
grupo, também fará uma extensa cobertura. 

What did the broadcasting company prepare for this coverage?
A large team with the mission to show not only the competi-

tion, but Canada itself to Brazilians. We will be in all competi-
tion locations, showing the emotion of achievements, the over-
coming of limits. Apart from broadcasting the competitions, all 
our newscasts will occur in the competition locations.  Even in 
the international area of  the Olympic Village, we will have a 
broadcasting station to talk to the athletes about expectations 
and achievements.

How large is the investment and the structure made 
available for this coverage?

We will be more than 300 persons to provide between four 
to seven hours of broadcasting of the event on Record TV 
daily, plus more than 12 hours by Record News. The group’s 
portal, R7.com, will also provide wide coverage of the events.  

La Record a élu le Canada comme un de 
ses marchés cibles. La chaîne est arrivée 
dans ce pays l’an dernier, au travers de la 
télé à cable, dans un partenariat avec Bell 

Canada. La perspective est d’atteindre les 500 milles 
téléspectateurs de langue portugaise qui habitent 
ce pays d’Amérique du nord. “Nous espérons, bien 
entendu, augmenter la portée de notre signal dans les 
années à venir”, a annoncé Douglas Tavolaro, vice-
président de journalisme de la chaîne brésilienne. 

La TV Record a acquis les droits de retransmission 
en exclusivité des Jeux Pan-Americains de Toronto 
(Canada). “La Record a fait un investissement qui va 
au-delà des valeurs. Parce que nous aidons à diffuser 
le sport et les pays, qui comme le Canada, créent 
les conditions pour le développement des sports et 
leurs compétitions. Pour le Pan, nous sommes la 
principale chaîne de télévision qui acquiert les droits 
de retransmission exclusifs depuis huit ans”, souligne 
Douglas Tavolaro, qui a accepté de donner l’interview à 
suivre à la veille du début de la retransmission des Jeux.

Quel est la perspective de cette couverture exclusive 
des Jeux Panaméricains? Les Jeux Panaméricians 
sont devenus une tradition à la Record. C’est notre 
troisième couverture de l’événement qui donne 
tant de joie aux supporters brésiliens. Bien sur, nous 

LA RECORD AU CANADA
espérons une grande audience mais c’est appuyer la 
pratique sportive qui est le plus important. À Toronto, 
nous sommes certains de rencontrer une compétition 
extrêmement bien organisée, avec une excellente 
qualité d’infrastructure technique, comme nous avons 
connue aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 
2010, retransmis en exclusivité pour le Brésil. 

Qu’est ce que la chaîne a préparé pour réaliser cette 
couverture ? Une grande équipe avec la mission de 
montrer non seulement les compétitions mais aussi le 
Canada en lui-même aux Brésiliens. Nous serons sur 
tous les lieux de compétitions et nous montrerons les 
émouvantes conquêtes et la superation des limites. En 
plus de retransmettre les compétitions, nos télé-journaux 
seront présentés à parti des lieux de compétitions. Même 
dans le village olympique, dans la partie internationale, 
nous aurons une équipe pour parler avec les athlètes sur 
leurs expectatives et les victoires.

Que représente l’investissement et la structure mise 
en place pour cette couverture? Nous aurons plus de 
300 personnes pour garantir, quotidiennement, de 
quatre à sept heures de retransmission des événements 
sur la Record et plus de 12 heures sur la Record News. 
Le R7.com, portail du groupe, fera aussi une intense 
couverture. n
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BILÍNGUE E 
MULTICULTURAL

por ADRIANA CARVALHO

Quem quer fazer negócios com o Canadá 
deve conhecer a diversidade do país
Anyone wanting to do business with Canada 
needs to understand the country’s diversity

N
o Quebec, maior província canadense, 
reside a maioria dos francófonos do 
país. Somente ali o francês foi institu-
cionalizado como única língua oficial, 
embora o bilinguismo seja também 
reconhecido. Quem visita Montreal e 

seus arredores, porém, pode se surpreender ao ouvir 

Quebec, Canada ’s largest province, is where most 
of the country’s Francophiles live. Only there was 
French institutionalized as the official language, 

although bilingualism too is acknowledged. Whoever 
visits Montreal and the surrounding region, however, 
may be amazed to hear a completely different language in 
the streets: in this region there is the strong presence of a 

BILINGUAL AND MULTI-CULTURAL
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um idioma bem diferente nas ruas: é que nessa região 
permanece com força uma comunidade judaica hassí-
dica que fala iídiche. Embora a tradição seja mantida 
principalmente pelos mais antigos imigrantes, muitos 
jovens procuram resgatar a cultura de seus ancestrais e 
também estudam e se comunicam nessa língua. 

A diversidade cultural encontrada no Quebec se 

Hasidic Jewish community that speaks Yiddish.. Although 
tradition is upheld mainly by the older immigrants, many 
young people seek to redeem the culture of their ancestors by 
studying and communicating in this language. 

The cultural diversity found in Quebec is copied in 
other parts of the country and signals an alert call to 
people interested in doing business in Canada: before 
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offering products and services it is essential to know the 
characteristics of the inhabitants of each locality. An 
entrepreneur seeking to launch a product must first know 
what the official language is in each region, to know 
how to meet legal obligations. “In Quebec undoubtedly 
labels must be in French and not necessarily in English”, 
emphasizes Gilles Mascle, intercultural consultant.  

In the consumer’s language
Of course one need not communicate in Yiddish (this is only 

a curiosity mentioned above), but it is essential to consider 
English and French as the languages currently spoken. 
Mascle advises entrepreneurs to know about other languages 
spoken in a given locality, and about native or immigrant 
communities living there, in order to define complementary 
strategies, such as selecting the more adequate products and 
services and understanding how best to serve the public.

Although most of the population communicates in 
English and/or French, no less than one fifth of the 
country’s inhabitants, which amounts to 6 million people, 
speak another language. Many of them speak languages 
inherited from the original inhabitants of Canada (the so-
called First Nations) or from the countries of origin of the 
immigrants living in the country, always in combination 

reproduz em outras partes do país e traz um lembre-
te para quem quer fazer negócios no Canadá: antes 
de oferecer produtos ou serviços é essencial conhecer 
as características dos habitantes de cada localidade. O 
empresário que pensa em lançar um produto precisa 
se informar, em primeiro lugar, sobre o idioma oficial 
em cada região, para saber como atender às obrigações 
legais. “No Quebec os rótulos devem obrigatoriamente 
estar em francês e não necessariamente em inglês”, des-
taca o consultor intercultural Gilles Mascle. 

Na língua do consumidor
Claro que não precisa se comunicar em iídiche (essa 

é apenas uma curiosidade citada), mas é fundamental 
considerar o inglês e o francês como os idiomas fala-
dos correntemente. Mascle orienta empreendedores 
a conhecer os outros idiomas falados na localidade e 
as comunidades nativas ou imigrantes que ali residem 
para definir estratégias complementares, como esco-
lher produtos e serviços mais adequados e compreen-
der como atender melhor o público.

Embora a grande maioria da população se comunique 
em inglês e/ou francês, nada menos do que um quinto 
dos habitantes do país, o que representa mais de 6 mi-

Província Idioma oficial

Alberta Inglês, mas com sistema 

legal bilíngue

Colúmbia Britânica Inglês

Ilha Príncipe Edward Inglês

Manitoba Inglês, mas com sistema 

legal bilíngue

New Brunswick Inglês e francês

Nova Escócia Inglês

Nunavut Inglês, francês, inuíte 

(inuktitut e inuinnaqtun)

Ontário Inglês, mas bilinguismo 

é reconhecido 

Quebec Francês, mas bilinguismo 

é reconhecido

Saskatchewan Inglês, mas com sistema 

legal bilíngue

Terra Nova Inglês

Territórios do Noroeste Inglês e francês

Yukon Inglês e francês 

Fonte: Universidade de Ottawa (adaptado) Source: University of Ottawa (adapted)

Province Official language

Alberta English, but with a bilingual 
legal system

British Columbia English

Prince Edward Island English

Manitoba English, but with a bilingual 
legal system

New Brunswick English and French

Nova Scotia English

Nunavut English, French, Inuit 

(Inuktitut and Inuinnaqtun)

Ontario English, but bilingualism 

is admitted 

Quebec French, but bilingualism 

is admitted

Saskatchewan English, but with a bilingual 
legal system

Newfoundland English

Northwestern Territories English and French

Yukon English and French
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lhões de pessoas, fala outro idioma. Muitas delas falam 
línguas herdadas dos primeiros habitantes do Canadá 
(as chamadas Primeiras Nações) ou dos países de origem 
dos imigrantes que vivem no país, sempre em combina-
ção com os idiomas oficiais da região onde residem. 

Adaptação
“Da mesma forma como um empresário canadense 

que vem ao Brasil precisa conhecer a cultura e o idioma 
daqui e saber que se fala um português diferente do de 
Portugal, o brasileiro que vai para o Canadá deve conhe-
cer as particularidades de cada província”, considera a 
consultora de recursos humanos Sylvie Faria. 

Segundo ela, o Canadá tem hoje em seus grandes cen-
tros urbanos comunidades de imigrantes com popula-
ções crescentes. Mais do que a questão linguística, há 
hábitos culturais a serem considerados no comércio.

“Há uma grande comunidade asiática perto de Van-
couver, com forte presença chinesa. No Quebec, há 
muitos descentes de haitianos, com famílias já na segun-
da ou terceira geração. Em Toronto há forte presença 
de paquistaneses e indianos. E em Montreal, uma comu-
nidade já grande de brasileiros”, ressalta ela. O empre-
endedor que conhece bem esse rico caldeirão cultural 
canadense pode aproveitar melhor as oportunidades na 
oferta de seus produtos e serviços. n

with the official languages of the region where they live. 

Adaptation
“The same way a Canadian entrepreneur who comes to 

Brazil needs to understand the local culture and language 
and to know that the Portuguese spoken here is different 
from that of Portugal, a Brazilian who goes to Canada must 
become familiar with the peculiarities of each province”, in 
the opinion of Sylvie Faria, human resources consultant. 
According to her, in its large urban centers, Canada currently 
has immigrant communities with growing populations. In 
addition to the language issue, there are cultural habits that 
need to be taken into account when doing business.

“There is a large Asian community near Vancouver, 
with a strong Chinese presence. In Quebec, there are many 
descendents of Haitian ancestry, with families in their 
second or third generation. In Toronto, there is a strong 
presence of Pakistanis and people from India, and in 
Montreal an already large community of Brazilians”, 
observes Faria. The entrepreneur who well understands this 
rich Canadian cultural diversity can better take advantage 
of opportunities when offering his products and services. n

O Canadá tem hoje em seus grandes centros urbanos comunidades de 
imigrantes com populações crescentes. In its large urban centers, Canada 
currently has immigrant communities with growing populations
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por ESTELA CANGERANA

Canadá está entre as nações que mais importam produtos 
no mundo, o que é uma excelente notícia para os exportadores brasileiros

Canada is among the countries that most import products from around the world and 
this is excellent news for Brazilian exporters

GOOD BUYER
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U
m país de 35 milhões de habitantes e 
com um substancial poder aquisitivo, 
refletido no Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita anual em torno de 
US$ 51 mil. Esses dados são indica-
dores do potencial do mercado con-

sumidor do Canadá, mas há ainda outra estatística que 
elimina qualquer dúvida sobre se vale a pena ou não en-
trar nesse mercado. O Canadá está entre as nações que 
mais importam mercadorias no mundo. De acordo com 
a Organização Mundial do Comércio (OMC), o país foi 
o décimo maior importador de mercadorias em 2013, 
com 2,5% de todas as importações, ou US$ 474 bilhões. 
O ranking do International Trade Centre (ITC) aponta 
para um volume também próximo a esse, colocando o 
país na 11ª posição da lista feita em 2014. 

Apenas para comparação, o Brasil foi o 21º maior com-
prador internacional em 2013, com 1,3% de participação 

A country with 35 million inhabitants and 
substantial buying power, which is reflected in 
the annual per capita Gross Domestic Product 

(GDP) of approximately US$ 51,000. This data is indicative 
of Canada’s consumer market potential, but there is yet 
another statistic that sets aside any doubt about whether or 
not it is worthwhile to enter this market.  Canada is one of 
the countries that most import goods from around the world. 
According to the World Trade Organization (WTO), the 
country was the 10th largest importer of products in 2013, 
at 2.5% of all imports, corresponding to US$ 474 billion. 
The International Trade Centre (ITC) ranking also shows 
a volume close to this figure, thus placing the country in the 
11th position on the list drawn-up in 2014.  

In comparison, Brazil was the 21st international buyer 
in 2013, with a 1.3% share and a US$ 250 billion volume. 
As concerning exports, Brazil ranked 25nd, with a below 
world average performance. However, recent official 
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advertisements by the Brazilian government show initiatives 
to increase sales abroad. The Canadian figures have shown 
Brazil that this North American country is an excellent 
target.

At the end of June, the minister of Development, 
Industry and Foreign Trade, Armando Monteiro Neto, 
and president Dilma Rousseff announced the National 
Export Plan (“PNE”) which, among other initiatives, 
selected 32 countries as priority markets to increase sales 
abroad. Canada is among them and will be targeted for 
trade promotion initiatives and trade missions in the next 
three years.

“Brazil and Canada are two giants that don’t know each 
other very well, but have a huge potential to be explored. 
PNE will significantly contribute to the efforts CCBC is 
undertaking to promote access to business opportunities 
between the two countries”, says the director of Institutional 
Relations and Business at the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CCBC), Paulo de Castro Reis. According 

e US$ 250 bilhões. Em relação às exportações, o Brasil 
fica no 25º lugar no ranking, com desempenho abaixo 
da média mundial. Anúncios oficiais recentes do gover-
no brasileiro, no entanto, mostram um movimento para 
ampliar as vendas externas. E os números do Canadá têm 
revelado para o Brasil que o país da América do Norte é 
um excelente alvo.

No final de junho, o ministro de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, 
e a presidente Dilma Rousseff anunciaram o Plano Na-
cional de Exportações (PNE), que, entre outras medi-
das, elegeu 32 países como mercados prioritários para 
aumentar as vendas externas. O Canadá está entre eles e 
deve receber atenção em ações de promoção comercial e 
missões nos próximos três anos.

“Brasil e Canadá são dois gigantes que se conhecem 
muito pouco, mas têm um potencial enorme a ser explo-
rado. O PNE vai contribuir significativamente com o tra-
balho que a CCBC já vem desenvolvendo para promover 

Os números do Canadá têm revelado para o Brasil que o país da América do Norte 
é um excelente alvo. The Canadian figures have shown Brazil that this North American 
country is an excellent target
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o acesso a oportunidades de negócios entre os dois paí-
ses”, afirma o diretor de Relações Institucionais e de Ne-
gócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), 
Paulo de Castro Reis. Segundo ele, essas oportunidades 
envolvem não apenas a troca de mercadorias, mas tam-
bém de serviços, investimentos, tecnologia, inovação, 
educação e pesquisa.

Em 2014, o Brasil foi apenas 14º entre os países forne-
cedores de produtos importados pelo Canadá, de acordo 
com as estatísticas do governo canadense. As principais 
compras externas do Canadá de produtos brasileiros fo-
ram de óleos crus de petróleo e outros itens relacionados 
à indústria petrolífera, peças de veículos (como moto-
res), caminhões, ouro (em forma não monetária) e me-
dicamentos, entre outros.

Além desses itens, as mercadorias que o Canadá mais 
compra do Brasil são alumina calcinada, bulhão dourado 
(não monetário), café em grão (não torrado), açúcares de 
cana e niveladores. Para os especialistas, há enorme poten-
cial para incremento no comércio bilateral com embarques 
de produtos com maior valor agregado, como café benefi-
ciado. O produto, inclusive, teve enorme receptividade na 
primeira ação do gênero encabeçada pela CCBC no Ca-
nadá, a missão comercial Brazilian Coffee. A investida, em 
2014, rendeu negócios imediatos e nos meses seguintes e 
deve ser repetida no final de setembro deste ano. n

to him, such opportunities involve not only the exchange 
of goods, but also of services, investments, technology, 
innovation, education and research.

In 2014, Brazil ranked only 14th among countries 
supplying goods imported by Canada, according to 
Canadian Government statistics. The North American 
country’s main purchases of Brazilian products comprised  
crude oil and other items related to the oil industry, 
autoparts (such as engines), trucks, gold (not as currency) 
and medical drugs, among others.

Besides, the goods Canada most buys from Brazil are 
calcined alumina, golden bullion (not as currency), coffee 
beans (unroasted), sugar extracted from sugarcane and 
leveling equipment. According to experts, there is huge 
potential to increase bilateral trade by shipping higher 
aggregate value goods, such as processed coffee. Actually, 
this product was very well accepted on occasion of the first 
Brazilian Coffee trade mission such initiative led by CCBC 
in Canada. The initiative in 2014 resulted in immediate 
business which continued in subsequent months, and will be 
repeated this year.n

O Canadá está entre as nações que mais importam mercadorias no 
mundo. Canada is one of the countries that most import goods from 
around the world

Posição no ranking de grandes importadores mundiais:
Canadá: 10º
Brasil: 21º
Position in the ranking of major world importers:
Canada: 10th
Brazil: 21st
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P
ara a cirurgiã pediátrica Kellie Leitch, as 
mulheres ainda têm muito mais a contri-
buir para o desenvolvimento econômico, 
basta que lhes sejam dadas as condições ne-
cessárias e o apoio para que possam concor-
rer com igualdade de oportunidades com 

os homens. E as experiências bem-sucedidas de um país 
nesse quesito são referências importantes para que outros 
também evoluam. Ela mesma, atual ministra do Trabalho 
e da Condição da Mulher do Canadá, comanda iniciativas 
que vêm gerando ótimos resultados em seu país. Falar so-
bre esse trabalho e aprender com os esforços de outras na-
ções foram alguns dos motivos que trouxeram a ministra 
Leitch ao Brasil no último mês de maio.

Ela participou do Global Summit of Women, o mais 
importante fórum internacional de economia e negócios 
para as mulheres, que aconteceu em São Paulo, e liderou 
uma comitiva multissetorial formada exclusivamente por 
executivas canadenses, na primeira missão do gênero ao 
Brasil. Na agenda da ministra, além das discussões do even-
to e das rodadas de negócio da missão, ainda entraram um 
encontro na CCBC para debater oportunidades comer-
ciais e parcerias e a assinatura de um memorando de en-
tendimento para a cooperação bilateral com o ministro do 
Trabalho e Emprego do Brasil, Manoel Dias.

F or pediatric surgeon Kellie Leitch, women still 
have much more to contribute to economic 
development, provided they are given the 

necessary conditions and support to be able to compete 
with men in a scenario of equal opportunities. The 
well-succeeded experiences of a country in this respect are 
important references so that other countries can progress 
too. Leitch herself, currently the Canadian minister 
of Labor and the minister of Status of Women, leads 
initiatives resulting in excellent outcomes in her country. 
To talk about her work and to learn from the efforts 
undertaken by other countries were among the reasons why 
minister Leitch came to Brazil last May.

She participated in the Global Summit of Women, the 
most important international economic and business 
forum for women that took place in São Paulo, and led 
a multi-sectorial delegation comprised only of Canadian 
women executives, in what was the first such mission 
to Brazil. On the minister’s agenda, in addition to the 
discussions during the event and the business rounds 
of the mission, was a meeting at CCBC to discuss trade 
and partnership opportunities, as well as the signing of a 
memorandum of understanding on bilateral cooperation 
with the Brazilian minister of Labor and Employment, 
Manoel Dias.

Ministra do Trabalho e da Condição da Mulher do Canadá visita o Brasil para buscar 
sinergias e compartilhar informações
Canada’s Minister of Labor and Minister of Status of Women visits Brazil looking for synergies and 
information to share 

FORÇA 
FEMININA

FEMININE ENERGY
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Igualdade de condições
A agenda lotada reflete um pouco a personalidade e a 

determinação da ministra, focada em garantir oportunida-
des, como as que ela mesma teve, para todas as canadenses. 
“Quando eu me formei, apenas 5% dos cirurgiães pediá-
tricos canadenses eram mulheres. Hoje o número já subiu 
para 35%. Estamos vendo igual movimento em vários seto-
res e queremos garantir a proteção do ambiente de trabalho 
para que isso continue assim”, afirma. 

No Canadá, o Labor Code (Código de Trabalho) garante 
igualdade salarial entre homens e mulheres e, juntamente 
com outras legislações e tratados, promove uma relação jus-
ta, de equivalência e sem abusos de qualquer tipo no merca-
do de trabalho. “Queremos garantir que as mulheres e quais-
quer outras minorias sejam incluídas na economia”, diz. 

Leitch trouxe na mala resultados interessantes do esforço 
do governo canadense para impulsionar os pequenos ne-
gócios geridos por mulheres. No Economic Action Plan de 
2015, foi incluído o Action Plan for Women Enterpreuners 
(Plano de Ação para Mulheres Empreendedoras), para dar 
suporte a esses empreendimentos. 

Aproximadamente 14% das pequenas empresas canaden-
ses são criadas e administradas por mulheres. Elas geram 
US$ 148 bilhões para a economia e respondem por 1,6 mi-

“Queremos garantir que as mulheres e quaisquer outras minorias sejam 
incluídas na economia.” ”We want to make sure that women and all other 
minorities are included in the economy”

Equal conditions
The full agenda somehow reflects the minister’s 

personality and stamina, focusing on warranting 
opportunities, such as those she herself had in life, for 
all women Canadians. “When I graduated, only 5% 
of pediatric surgeons were women. This figure has now 
increased to 35%. We see a similar development in 
several other sectors and we want to guarantee protection 
of the work environment so that this situation may 
continue just as it is now”, states Leitch. 

In Canada, the Labor Code assures equal pay to men 
and women, and in tandem with the legislation of other 
countries and due to treaties signed, the country assures 
equal relations between genders, without any type of abuse 
in the labor market. “We want to make sure that women 
and all other minorities are included in the economy”, 
states the minister. 

In her luggage, Leitch brought interesting results 
concerning the Canadian government’s efforts to boost 
small businesses managed by women. Canada’s 2015 
Economic Action Plan includes an Action Plan for 
Women Entrepreneurs, which supports such initiatives. 

Appoximately 14% of small Canadian companies 
are set-up and managed by women. They generate US$ 
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Memorando de entendimento
Durante a visita ao Brasil, a ministra Kellie Leitch assinou, em conjunto com o ministro do Trabalho e Emprego 
do Brasil, Manoel Dias, um memorando de entendimento para a cooperação mútua nas áreas de conciliação, 
fiscalização, diálogo social e negociações coletivas entre os dois países. A proposta vinha sendo discutida desde 
2001 e os dois países já trocaram diversas experiências nos setores de saúde e segurança do trabalhador. Ela 
convidou o ministro brasileiro e sua equipe a irem ao Canadá conhecer as práticas locais e foi convidada por 
ele a participar de um evento do setor de engenharia de prevenção em São Paulo.

Memorandum of Understanding
During her visit to Brazil, minister Kellie Leitch signed, together with Manoel Dias, the Brazilian minister of Labor and 
Employment, a memorandum of understanding for the future joint cooperation in the fields of conciliation, inspection, 
social dialogue and collective negotiations between the two countries. The proposition had been a point of discussion 
since 2001 and both countries had already exchanged several experiences in the fields of workers’ health and safety. 
She invited the Brazilian minister and his staff to visit Canada to learn about the local practices and she was in turn 
invited by him to participate in an event in the field of preventive engineering in São Paulo.

lhão de empregos. “Para o Brasil pode parecer um núme-
ro pequeno, mas estamos falando de um país que tem só 
35 milhões de habitantes”, explica a ministra. “Em outras 
palavras, essas mulheres estão fazendo um excelente tra-
balho e também doando seu tempo para trazer dinheiro 
de volta para as suas comunidades. Estamos muito focados 
em ajudá-las a obter sucesso, porque elas fazem muito pela 
economia canadense”, completa.

Na outra ponta, Kellie Leitch conta com orgulho sobre 
uma iniciativa lançada no ano passado para aumentar o 
número de mulheres no alto escalão das empresas e que 
já gerou uma elevação de 14% para mais de 20% de parti-
cipação feminina nesse tipo de cargo no país. Mesmo com 
tantos resultados positivos, a ministra afirma ter vindo ao 
Brasil não só para compartilhar, mas também para apren-
der, com os brasileiros e demais participantes de outros pa-
íses que estiveram no fórum feminino, boas práticas que 
possam ser aproveitadas em seu trabalho. n

148 billion for the economy and account for 1.6 million 
jobs. “For Brazil this might seem a small figure, but we 
are talking about a country that has only 35 million 
inhabitants”, explains the minister. “In other words, these 
women are doing a great job and giving their time to 
bring money back to their communities. We are very much 
focused on helping them achieve success, because they do 
a lot for the Canadian economy”, concludes.

From another angle, Kellie Leitch proudly talks about 
an initiative launched last year to increase the number 
of women in top company positions, which has already 
increased women’s participation from 14% to over 20% 
in such high-level positions in the country. Even with so 
many positive results, the minister states that she came 
to Brazil not only to share information, but also to learn 
good practices that she might put to use in her work, from 
Brazilians and participants from other countries who 
attended the Women’s Summit. n
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Ícone de inovação e pioneira no e-mail corporativo móvel, a companhia canadense 
volta às origens para mostrar que é muito mais que uma fabricante de celulares
An icon of innovation and the pioneer of mobile corporate e-mails, the Canadian company 
returns to its origins to show that it is much more than a cell phone manufacturer

BLACKBERRY
SE REINVENTA

BLACKBERRY REINVENTS ITSELF

M
argaret Stuart, responsável desde 
março pela vice-presidência de 
Global Sales Programs da Black-
Berry, tem a missão de mostrar ao 
mercado que a companhia é uma 
competitiva desenvolvedora de so-

luções de mobilidade. Com quase 30 anos de atuação na 
área de tecnologia, a executiva vê-se no papel de “evan-
gelizadora” de uma empresa que oferece soluções com-
pletas de produtividade, colaboração e segurança não 
apenas para os próprios dispositivos, mas também para 
os que utilizam Android, iOS e Windows. 

“A BlackBerry é uma marca reconhecida por entregar 
dispositivos seguros. Mas estamos expandindo o portfólio 
para oferecer soluções de software multiplataforma e ser-
viços focados em produtividade e segurança”, afirmou a 
executiva em entrevista à Brasil-Canadá. Para isso, a com-
panhia se voltou aos seus pontos fortes (segurança, produ-
tividade, comunicação e colaboração) e foi reestruturada a 
partir de quatro unidades de negócios (Serviços Corpora-
tivos, Dispositivos, Mensagens e Soluções de Tecnologia).

Novas estratégias
A empresa busca explorar, por exemplo, os novos 

mercados que estão surgindo com a internet das coi-
sas (IoT, da sigla em inglês), almejando a liderança em 
sistemas embarcados para indústrias-chave, como a de 
transportes. Futuramente, a plataforma deve ser esten-

CASE
CASE

Margaret Stuart, responsible since March this year 
for the Global Sales Programs vice-presidency, 
has the mission to show the market that the 

company is a competitive developer of mobility solutions. 
After almost 30 years of activities in the field of technology, 
the executive sees herself in the role of “preacher” of a 
company that offers complete solutions for productivity, 
collaboration and safety, not only for its own devices, but 
also for those using Android, iOS and Windows. 

“BlackBerry is a brand known for delivering safe 
devices. Nevertheless, we are expanding the portfolio 
to offer multi-platform software solutions and services 
focused on productivity and safety”, stated the executive 
in an interview given to Brasil-Canadá. To that end, the 
company refocused on its strengths (safety, productivity, 
communication and collaboration) and was reorganized 
based on a concept of four business units (Corporate 
Services, Devices, Messaging and Technology Solutions).

New strategies
The company, for example, seeks to explore the new 

markets that are arising due to the Internet of Things 
(IoT), aiming for leadership in onboard systems for key 
industries, such as the transportation industry. In the 
future, the platform will be expanded to sectors such as 
intelligent energy and health.

To drive growth, an aggressive acquisition policy was 
put in place and includes companies such as Secusmart, 



Brasil – Canadá | 47 46 | 

“A BlackBerry é uma marca reconhecida por entregar dispositivos 
seguros.”“BlackBerry is a brand known for delivering safe devices.”

dida a setores como os de energia inteligente e saúde.
Para impulsionar o crescimento, foi estabelecida uma 

agressiva política de aquisições, que inclui empresas 
como Secusmart, NantHealth e Movirtu. Através de 
parcerias, a BlackBerry ainda vem conseguindo ofertar 
milhares de jogos, entretenimento e aplicativos de pro-
dutividade com a Amazon e soluções de segurança para 
o Android juntamente com a Samsung.

“Estamos retornando às raízes, restabelecendo nossa 
liderança em soluções completas”, acredita Stuart. Por 
conta da transformação, a executiva prevê uma fase de 
estabilização das receitas e espera atingir uma lucrati-
vidade sustentável ainda no atual ano fiscal da empre-
sa, iniciado em 1º de março. As vendas de software da 
BlackBerry cresceram 24% no último trimestre do ano 
encerrado em fevereiro de 2015 em relação ao trimestre 
anterior, totalizando US$ 67 milhões. 

E o Brasil parecer ser ponto importante da estratégia. 
Segundo Stuart, que esteve no País em maio para par-
ticipar de eventos e de uma rodada de negócios orga-
nizada pela CCBC, o mercado brasileiro, além de ser 
o maior da América Latina, é uma significativa base de 
usuários nos setores público e privado. “Esperamos cres-
cer no País”, anima-se. [EC] n

NantHealth and Movirtu. Through partnerships, 
BlackBerry is still able to offer thousands of games, 
entertainment software and productivity applications 
together with Amazon and safety solutions for Android-
equipped devices together with Samsung.

“We are returning to our roots, reestablishing our 
leadership in complete solutions”, believes Stuart. Due to 
the transformation, the executive predicts a stability phase 
for revenues and hopes to make a sustainable profit even 
in the company’s current fiscal year that began on March 
1. BlackBerry’s software sales increased by 24% in the last 
quarter of the year ended in February 2015, in comparison 
with the previous quarter, totaling US$ 67 million. 

Brazil seems to play an important role in the strategy. 
According to Stuart, who was in Brazil in May to 
participate in events – and a business round organized 
by CCBC –, the Brazilian market is not only the largest 
in Latin America, but also a significant user base in the 
public and private sectors. “We expect to grow in Brazil”, 
she states quite enthusiastically. [EC] n
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ARBITRATION AND MEDIATION

&MEDIAÇÃO
ARBITRAGEM

T he reform of the Arbitration Law (approved in 
May) and the approval of the Mediation Law 
(in June) opened a new development phase in 
the solution of conflicts in Brazil. The new 

legal provision on Arbitration came into effect on July 26 
and, at the end of December, the first Brazilian law on 
Mediation will become effective. 

“Both laws are very welcome in our legal system”, says 
the president of CAM-CCBC, Carlos Suplicy de Figueiredo 
Forbes. He emphasizes that the Arbitration law is clearer 
and more appropriate for the existing jurisprudence, 

AVANÇOS SIGNIFICATIVOS
Reforma da Lei de Arbitragem e aprovação da Lei de Mediação colocam o Brasil entre os países com 
os mais modernos recursos para solução de controvérsias. Reform of the Arbitration Law and approval of the 
Mediation Law place Brazil among the countries best equipped for the solution of disputes

SIGNIFICANT PROGRESS

por Eliana Haberli

A 
reforma da Lei de Arbitragem (san-
cionada em maio) e a aprovação da 
Lei de Mediação (em junho) abriram 
uma nova fase de avanços na solução 
de controvérsias no Brasil. O novo di-
ploma legal que trata da Arbitragem 

está valendo desde 26 de julho, e, no final de dezembro, 
passará a vigorar a primeira lei brasileira de Mediação. 

“Ambas as leis são muito bem-vindas ao nosso ordena-
mento jurídico”, considera o presidente do CAM-CCBC, 
Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes. Ele destaca que a 
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whereas the Mediation law from now on will be decisive to 
stimulate the application and development of this method 
in Brazil.

A modern legislation
The Arbitration Law’s reform bill had been under analysis 

by Congress since 2013. It was drafted by a committee of 
jurists led by Minister Luis Felipe Salomão, of the Higher 
Court of Justice. The magistrate believes the new law will 
result in a major contribution to the economy. “It places 
Brazil in a comfortable position in the community of nations, 
because it sends a strong message that, from the economic 
point of view, our economy has means to effectively solve 
litigation involving comercial issues”, states Salomão.

CAM-CCBC’s secretary-general, Eleonora Coelho, also views 
the occasion positively. She was a member of the committee 
of jurists responsible for drafting the bill that resulted in 
Law 13.129/2015. She believes the arbitration market is 
growing considerably in Brazil, to the extent that people are 
acknowledging and making use of its innumerous advantages. 

Lei de Arbitragem ficou mais clara e adequada à doutri-
na e jurisprudência existentes, enquanto a Lei de Me-
diação será decisiva para estimular, a partir de agora, a 
aplicação e o desenvolvimento desse método no País.

Legislação moderna
O projeto de reforma da Lei de Arbitragem tramitava 

no Congresso desde 2013. Ele foi elaborado por uma 
comissão de juristas presidida pelo ministro Luis Felipe 
Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado 
acredita que a nova lei traz grande contribuição para a 
economia. “Ela coloca o Brasil em posição confortável 
no cenário das nações, porque é um recado forte do 
ponto de vista econômico de que nossa economia tem 
formas de solucionar litígios que envolvem aspectos co-
merciais de uma maneira muito eficaz”, afirma.

A secretária geral do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, 
também considera o momento positivo. Ela participou 
da comissão de juristas responsável pela redação do an-
teprojeto que resultou na Lei 13.129/2015 e acha que 

Projeto de reforma da Lei de Arbitragem tramitava no 
Congresso desde 2013. The Arbitration Law’s reform bill had 
been under analysis by Congress since 2013
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French jurist Yves Derains, vice-president of CAM-
CCBC, also praises the law. “The law incorporates the 
development of jurisprudence, thereby contributing to the 
maturity of arbitration in Brazil”.

Professor Francisco José Cahali, the author of books 
on the subject and a member of CAM-CCBC’s body of 
arbitrators, assesses the positive aspects of the new law. 
“The reform changed little in the current law. There was a 
concern, even internationally, that the change might have 
been damaging. Luckily, the entire normative structure 
was maintained and Brazil holds the status of a country 
where the arbitration law is efficient and adequate”. 

Also a specialist in this subject, Frederico Straube, former 
president of CAM-CCBC and a member of its body of 
arbitrators, agrees with this analysis. “The balance is very 
positive. There was considerable concern about this reform, 
because when a new law is drafted, many questions arise”, 
comments Straube.

Important alterations
A positive addition in the law refers to provisional measures, 

in Cahali´s opinion. “Before the installation of the arbitral 
proceeding, interested parties can seek emergency legal protection 

Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes (CAM-CCBC), ministro Luis Felipe 
Salomão, professor Francisco José Cahali e a secretária-geral do CAM-
CCBC Eleonora Coelho. Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes (CAM-CCBC), 
Minister Luis Felipe Salomão, professor Francisco José Cahali and the CAM-
CCBC’s secretary-general Eleonora Coelho

o mercado de arbitragem vem crescendo muito no Bra-
sil, na medida em que as pessoas estão reconhecendo e 
usufruindo de suas inúmeras vantagens. 

O jurista francês Yves Derains, vice-presidente do 
CAM-CCBC, também elogia a lei. “A lei incorpora o 
desenvolvimento da jurisprudência, colaborando assim 
com o amadurecimento da arbitragem no Brasil”.

O professor Francisco José Cahali, autor de livros 
sobre o assunto e membro do quadro de árbitros do 
CAM-CCBC, analisa os pontos positivos da nova lei. “A 
reforma interferiu pouco na lei atual. Havia a preocu-
pação, até internacionalmente, de que a mudança pu-
desse ser nociva. Felizmente, foi mantida toda a estru-
tura normativa e o Brasil preserva o status de país onde 
a lei de arbitragem é eficiente e adequada”.

Também especialista no tema, Frederico Straube, ex-pre-
sidente do CAM-CCBC e membro do seu corpo de árbitros, 
concorda com a análise. “O saldo é muito positivo. Havia 
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in the Courts, without this meaning the abandonment or 
renouncement of arbitration. Precedent cases occurred in the 
Higher Court of Justice, but in everyday operations there were 
still open questions concerning this situation.”

Another important alteration is the possibility of the 
Government using arbitration. “For a long time, arbitration 
was accepted in conflicts involving existing property rights, 
with the Government being a party to a conflict, but the 
matter was debated and viewed with restrictions even by the 
Audit Office. Now, the permission is clear”, says Cahali.

Cahali also mentions advantages related to corporate law, to 
the introduction of the “Arbitral Letter”, and as concerning the 
issue of confidentiality. “With the reform and the change made 
to the Corporations Law, one eliminates disagreement about 
the quorum needed to include arbitral law in company by-laws. 
The option was made to include the clause according to the will 
of the majority and, as in some cases of foreign legislation, the 
dissenting shareholder has the right to withdraw.”

“The introduction of the so-called “Arbitral Letter” is 
also positive, since it is a means for the Arbitral Court to 
communicate with the State Courts, so that the Judiciary may 
comply with a request by the Arbitral Court”, states Cahali. “In 
the case of a property seizure, for example, the Arbitral Letter 

grande temor em relação a essa reforma, pois quando uma 
nova lei é desenhada, surgem muitas dúvidas”, comenta. 

Alterações importantes
Uma introdução positiva na lei diz respeito às medi-

das cautelares, na opinião de Cahali. “Antes da instau-
ração do procedimento arbitral, as partes interessadas 
podem buscar tutelas de urgência no Judiciário sem 
que isso implique em abandono ou renúncia da arbi-
tragem. Já havia precedente do STJ, mas no dia a dia 
ainda tinha questionamentos sobre essa situação.”

Outra alteração importante é a possibilidade de a 
administração pública utilizar a arbitragem. “Há mui-
to se admitia a arbitragem sobre conflito envolvendo 
direito patrimonial disponível tendo o Poder Público 
como parte, mas a matéria ainda era debatida, inclusive 
com reserva do Tribunal de Contas. Agora a permissão 
é expressa”, diz Cahali.

Cahali também aponta vantagens referentes ao direito 
societário, à introdução da Carta Arbitral e à questão da 
confidencialidade. “Na reforma, com a alteração introdu-
zida na Lei das S/As, acaba-se com divergências quanto ao 
quórum necessário para incluir cláusula arbitral no estatu-
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to social. Optou-se pela inclusão da cláusula pela vontade 
da maioria e, como em algumas legislações estrangeiras, o 
acionista dissidente passa a ter direito de retirada.”

“Também é positiva a introdução da chamada carta ar-
bitral, uma forma de comunicação do juízo arbitral ao 
juízo estatal para que o Judiciário atenda a uma solicita-
ção do tribunal arbitral”, menciona Cahali. “No caso de 
uma medida de apreensão de bens, por exemplo, será 
enviada a carta arbitral para que o Judiciário atenda à 
contrição solicitada. É uma forma saudável de se promo-
ver a cooperação entre juízo arbitral e juízo estatal”, diz.

A carta arbitral foi proposta pelo Grupo de Pesquisa da 
PUC/SP, coordenado por Cahali, e mereceu o apoio da 
OAB/RJ, quando o projeto do novo Código de Processo 
Civil estava em tramitação no Senado. “Assim, teremos 
na Lei de Arbitragem e no CPC a previsão da carta arbi-
tral, com a vantagem de que a Lei de Arbitragem entra 
agora em vigor”, comenta o especialista. Para completar, 
ele destaca ainda a inovação de se determinar segredo 
de Justiça no Judiciário a todas as situações em que haja 
confidencialidade na ação de arbitragem, com exceção 
de processos envolvendo a administração pública.

Straube, por sua vez, acrescenta a novidade dos prazos 
judiciais. “Agora, fica estabelecido que o início da arbi-
tragem, com o mero protocolo e a notificação de um 
caso a outra parte, interrompe a prescrição, retroagindo 

will be sent so that the Judiciary may comply with the requested 
measure. It is an appropriate way to bring about cooperation 
between the Arbitral Court and the State Court”, says Cahali.

The Arbitral Letter was proposed by the Study Group of the 
Catholic University (“PUC/SP”), coordinated by Cahali, with 
support from the Bar Association of Rio de Janeiro (“OAB/
RJ”), when the new Civil Code bill was making its way 
through the Senate. “Thus, we will have in the Arbitration 
Law and in the Code of Civil Procedure the Arbitral Letter 
provision, with the advantage that the Arbitration Law comes 
into force now”, comments the specialist. In conclusion, he also 
emphasizes the novelty that the Judiciary is bound to judicial 
secrecy in all cases involving confidentiality in an arbitration 
procedure, except when involving the Government. 

Straube, in turn, adds the novelty of legal deadlines. 
“Now, the beginning of an arbitration case is established 
simply with the protocol and the notification to the other 
party, interrupting the prescription and retroceding the 
deadline to the date its installation was requested.

The text of the bill was published with three vetoes: 

Texto da Lei foi assinado pelo presidente em exercício Michel Temer. The text 
was signed by acting president Michel Temer
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o prazo à data do requerimento de sua instauração.” 
O texto da Lei saiu com três vetos: à arbitragem para 

causas trabalhistas, para relações de consumo e para litígios 
sobre contratos de adesão. Associações como os Procons 
alegaram que o consumidor poderia ser induzido a aceitar 
a arbitragem. E o Ministério do Trabalho levantou que ha-
veria distinção indesejada entre empregados. 

O professor Cahali discorda dos vetos. “No caso dos altos 
funcionários de empresas, o texto indicava que a adoção 
do recurso da arbitragem estava nas mãos do empregado, 
de maneira que ele não corria risco de ser pressionado 
a aceitar a arbitragem quando da contratação. A mesma 
coisa era determinada nos direitos do consumidor. Es-
tava nas mãos do consumidor concordar ou não com o 
processo de arbitragem.  A lei sistematizou o assunto com 
condições benéficas ao trabalhador e ao consumidor, pois 
a confirmação de cláusula arbitral deveria ser feita no mo-
mento da ocorrência do conflito, podendo ignorar a cláu-
sula arbitral e optar pelo judiciário”, argumenta.

Sinal positivo
“A nossa expectativa é de que o Brasil caminhe cada 

vez mais para a adoção de métodos alternativos de so-
lução de conflitos, especialmente no meio empresarial, 
e, nesse contexto, a modernização das leis é um sinal 
muito positivo”, conclui o presidente Carlos Forbes. n

arbitration in labor lawsuits, as concerning consumer 
relations, and in litigation involving subscription 
agreements. Consumer protection associations argued that 
consumers could be induced to accept arbitration. The 
Ministry of Labor reached the conclusion that since only 
executives would be resorting to arbitration, there would be 
an unwanted distinction among employees. 

Professor Cahali disagrees about the vetoes. “In the 
case of high level company employees, the text stated that 
adopting arbitration was an option of employees, meaning 
that an employee would not be under pressure to accept 
arbitration upon being hired. The same was set forth in 
consumer rights. It was up to the consumer to agree or 
disagree with the arbitration procedure. The law organized 
the matter with favorable conditions for the workers 
and the consumers, given that the confirmation of the 
arbitral clause would occur at the time a conflict arose, 
having the option to ignore the arbitral clause and choose 
the Judiciary.”

Positive sign
“Our expectation is that Brazil will increasingly pursue 

adopting alternative conflict solving methods, notably in 
the business community. So, in this context, the updating of 
the legislation is a very positive sign”, concludes president 
Carlos Forbes. n
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A 
solução de controvérsias empresariais 
e a autocomposição de conflitos no 
âmbito da administração pública bra-
sileira passam a ser estimuladas pela 
Lei da Mediação (nº 13140/15), san-
cionada no final de junho. A expecta-

tiva dos especialistas é de que o método agora seja cada 
mais disseminado e consequentemente adotado no País.

“A mediação já é realizada na área empresarial sem a 
existência de uma lei, mas a prática ainda é pouco co-
nhecida. Com a lei, teremos um volume maior de casos 
mediados”, prevê o advogado Adolfo Braga, coordena-
dor da Comissão de Mediação do CAM-CCBC. A adoção 
de métodos extrajudiciais, ágeis e eficientes de solução 
de conflitos é bastante positiva, especialmente num país 
cujo sistema estatal está abarrotado de processos. Segun-
do dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 100 
milhões de processos tramitam na Justiça brasileira.

O uso do método da mediação na administração públi-
ca ainda deverá ser regulamentado por decreto, mas Bra-
ga considera que na esfera pública a nova lei permitirá 
institucionalizar o método. “Atualmente, a mediação tem 
sido praticada apenas em alguns órgãos, devendo crescer 
em importância nos níveis federal, estadual e municipal.” 

T he solution of corporate disputes and the 
self-regulation of disputes in the context of the 
Brazilian Government are thus stimulated 
by the Mediation Law (nr. 13140/15), 

enacted at the end of June. Experts expect the method will 
increasingly be used and hence adopted in the country.

“Mediation is already being practiced in the business 
community, even without a law, but is otherwise little known. 
With the law, the number of mediated cases will increase”, 
foresees attorney Adolfo Braga, coordinator of CAM-CCBC’s 
Mediation Committee. The adoption of out-of-court methods, 
agile and efficient in solving disputes, is highly positive, 
especially in a country whose state system is loaded with 
lawsuits. According to the National Justice Council (“CNJ”), 
100 million lawsuits are in progress in Brazilian Courts.

The use of the mediation method by the Government still 
needs to be regulated by a decree, but Braga thinks that 
in the public realm the new law will allow the method to 

ESTÍMULO À MEDIAÇÃO
Adolfo Braga, coordenador da 
Comissão de Mediação do CAM-CCBC. 
Adolfo Braga, coordinator of CAM-CCBC’s 
Mediation Committee

STIMULUS FOR MEDIATION
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Já no meio empresarial a expectativa, na opinião do es-
pecialista, é de que a lei traga maior segurança jurídica. 

O texto aprovado define mediação como uma ativi-
dade técnica exercida por pessoa imparcial, sem poder 
de decisão, que auxilia as partes a encontrarem uma 
solução consensual. O CNJ, que participou da elabora-
ção da então proposta de lei, comemorou o resultado. 
A lei aprovada permite que qualquer conflito negoci-
ável possa ser mediado, exceto os de filiação, adoção, 
poder familiar, invalidade de matrimônio, interdição, 
recuperação judicial ou falência.

Boas práticas
As boas práticas de mediação foram incorporadas 

pela nova lei. Braga destaca, por exemplo, que quando 
os contratos preveem o recurso da mediação, a obriga-
toriedade abrange apenas a realização de uma primei-
ra reunião entre as partes. “Enquanto na arbitragem, a 
cláusula vincula a uma decisão do conflito, no caso da 
mediação, diferentemente, a exigência é por uma pri-
meira reunião, sendo que essa modalidade pode ser até 
abandonada em seguida”, diz.

O Termo de Acordo resultante de mediação bem-suce-
dida vale como um título extrajudicial e, se homologado 
pelo juiz, vale como um título executivo judicial. A lei 
também prevê que o próprio Judiciário pode lançar mão 
da mediação como método a solução de controvérsias.

“Em muitos países, como Estados Unidos, Inglaterra e 
Argentina, a mediação tornou-se a principal via de  resolu-
ção de conflitos. No Brasil estamos prontos para seguir pelo 
mesmo caminho, principalmente no campo da mediação 
empresarial”, destaca o advogado Alexandre Palermo Si-
mões, membro do quadro de mediadores do CAM-CCBC. n

be institutionalized. “Currently, mediation has only been 
practiced by some government entities, but is expected to gain 
importance at the federal, state and municipal levels.” On the 
other hand, in the business world, according to the specialist, 
the expectation is that the law will result in more legal safety. 

The approved text defines mediation as a technical 
activity performed by an impartial person, lacking a 
decision-making capacity, who helps parties find a 
consensual solution. The CNJ, which participated in the 
drafting of the then bill of law, celebrated the outcome. The 
approved law allows any negotiated conflict to be mediated, 
except cases of filiation, adoption, family power, marriage 
annulments, disability, judicial recovery or bankruptcy.

Good pratices
Good mediation practices were incorporated by the new 

law. Braga emphasizes, for example, that when contracts 
foresee the use of mediation, only a first meeting of the 
parties is mandatory. “Whereas in arbitration the decision 
about a dispute is binding, in the case of mediation there 
is the requirement for a first meeting, but this modality 
may subsequently be set aside”, says Braga.

The Mediation Agreement Term resulting from well-
succeeded mediation has the value of an out-of-court 
settlement that, if approved by a judge, is equivalent to a 
court ruling. The law also foresees that the Judiciary itself 
may resort to mediation as a method to solve disputes.

“In many countries such as the United States, Britain 
and Argentina, mediation has become the main instrument 
to settle disputes. In Brazil, we are ready to follow the 
same path, mainly in the field of business mediation”, 
emphasizes attorney Alexandre Palermo Simões, member of 
CAM-CCBC’s body of arbitrators. n

Mediação no Brasil e no Canadá
Leia também o artigo “A esperança da mediação no Brasil e a experiência canadense”, do professor-doutor Thiago 
Rodovalho, da PUC-Campinas. Acesse o texto na área do Centro de Arbitragem e Mediação no Portal CCBC ou utilize o 
QR Code ao lado para acesso direto.

Mediation in Brazil and Canada
Also read the article “A esperança da mediação no Brasil e a experiência canadense”, by Professor Dr. Thiago 
Rodovalho, of the Catholic University of Campinas (“PUC-Campinas”). Access the text in the Arbitration and 
Mediation Center in the CCBC Portal ou use the QR Code shown on the side to directly access the text.



Brasil – Canadá | 57 56 | 

DENTRO
FIQUE POR STAY TUNED

O professor norte-americano Joseph Folger apresenta o tema mediação 
transformativa, na sede do CAM-CCBC, nos dias 3 e 4 de agosto. Entre os temas 
abordados estão a interação decorrente de conflito, a mediação e suas técnicas no 
modelo transformativo e o papel do mediador. O curso é fruto da parceria do CAM-
CCBC com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (Imab). 
The North American professor Joseph Folger presents the subject Transformative 
Mediation at the CAM-CCBC offices, on August 3 and 4. Among the topics to be 
covered are the interaction resulting from conflict, mediation and its techniques in 
the transformative model and the role of the mediator. The course results from a 
partnership between CAM-CCBC and Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil 
(“Imab”). 

Mediação transformativa
Transformative Mediation

Arbitragem em 
engenharia
Arbitration in Engineering 

Está confirmado para 26 e 27 de outubro, em São Paulo, o 2º Congresso Pan-
Americano de Arbitragem, promovido pelo CAM-CCBC. O evento discutirá as 
atuais e futuras práticas da arbitragem e analisará o estágio de desenvolvimento do 
método nos países da região, além de refletir sobre os desafios e como enfrentá-los. 
Mais informações: panamericano@ccbc.org.br e www.ccbc.org.br.
The 2nd Pan-American Arbitration Congress in São Paulo, promoted by CAM-CCBC, has 
been confirmed for October 26 and 27. The event will discuss current and future practices 
in arbitration and will assess the method’s development stage in countries of the region, 
while also reflecting about the challenges of how to face them. For more information: 
panamericano@ccbc.org.br e www.ccbc.org.br.

Congresso Pan-Americano
Pan-American Congress

Em parceria com a Câmara de 
Mediação e Arbitragem de Engenharia 
(CMA-IE), o CAM-CCBC promove o 3o 
Congresso Internacional de Arbitragem 
em Engenharia nos dias 10 e 11 
de agosto, em São Paulo. Em pauta 
estão as disputas que envolvem a 
administração pública e as questões a 
serem resolvidas pela arbitragem. 
CAM-CCBC will promote the 3rd 
International Congress on Arbitration 
in Engineering in partnership with 
Câmara de Mediação e Arbitragem de 
Engenharia (“CMA-IE”) on August 10 
and 11, in São Paulo. On the agenda 
are disputes involving the Government 
and issues to be resolved through 
arbitration. 

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) participaram da Consensual Dispute 
Resolution Competition, realizada em julho na Áustria. O time passou para a segunda rodada e foi bastante elogiado. O evento deriva 
da tradicional competição internacional de arbitragem Willem C. Vis Moot. O CAM-CCBC patrocinou a ida da equipe, formada por uma 
professora orientadora e por quatro alunos das faculdades de Direito e Economia e Administração da USP. Até o fechamento desta edição 
o comitê organizador não havia divulgado o ranking final da competição.
Students of Universidade de São Paulo (“USP”) took part in the Consensual Dispute Resolution Competition, staged in July, in Austria. The 
team made it to the second round and was highly praised. The event derived from the traditional international arbitration competition 
known by the name Willem C. Vis Moot. CAM-CCBC sponsored the trip of the team, which included a woman advisor professor and four 
students of USP’s courses in Law, Economics and Business. Until the closing of this edition the organizing committee had not announced the 
competition’s final ranking.

“Moot” de 
mediação  
 Mediation “Moot” 
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ARBITRATION AND MEDIATION

&MEDIAÇÃO
ARBITRAGEM

Os impactos 
das leis
Impact of laws

As melhores práticas dos líderes em arbitragem foram colocadas em evidência no 
seminário Chambers Leadership and Arbitration Forum, realizado pelo CAM-CCBC 
em maio na capital paulista. Carlos Forbes, presidente do CAM-CCBC, abriu o evento 
e deu boas-vindas aos participantes. 
Best practices of leaders in arbitration were presented at the seminar Chambers 
Leadership and Arbitration Forum, organized by CAM-CCBC last May, in the city of 
São Paulo. Carlos Forbes, president of CAM-CCBC, opened the event and welcomed 
the participants. 

O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima) 
promoveu em junho, na capital goiana, o seu VII Encontro Nacional. As discussões 
foram pautadas nos mitos que ainda são associados à arbitragem e à mediação, 
como aplicação de cada método de acordo com o porte da causa.
The National Council of Arbitration and Mediation Institutions (“Conima”), promoted 
its VII National Encounter in June, in the city of Goiania. The discussion focused on the 
myths still associated with arbitration and mediation, such as applying each method 
according to the importance of the case in question.

Combate aos mitos
Fighting myths

O  IV Encontro Nacional de 
Arbitragem e Mediação, promovido 
pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – SP, em parceria com o 
Conselho Federal e a Associação dos 
advogados de São Paulo, reunirá 
especialistas em 24 e  25 de agosto 
na sede da OAB-SP para  discutir os 
impactos das novas legislações de 
Arbitragem e Mediação. O evento 
tem o apoio do CAM-CCBC.
The IV National Convention 
on Arbitration and Mediation, 
organized by the São Paulo Chapter 
of the Brazilian Bar Association 
(“OAB-SP”), in partnership with the 
Federal Council and the Attorneys’ 
Association of São Paulo, will 
gather specialists at OAB’s offices 
in São Paulo, on August 24 and 
25, to discuss the impact of the 
new legislation on Arbitration and 
Mediation. The event is supported 
by CAM-CCBC.

Fórum de lideranças
Leadership Forum
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9 a 11 de agosto, Mississauga  August 9 to 11
Canadian Jewellery Expo Joias | Jewelery

9 a 12 de agosto, Toronto  August 9 to 12
Toronto Gift Fair Presentes | Gifts

19 a 20 de agosto, Ontário  August 19 to 20
North American Mining Expo Mineração| Mining

30 de agosto a 2 de setembro, Montreal  
August 30 to September 2

Quebec Gift Fair Lazer, papelaria | Leisure, stationery 

3 a 6 de setembro, Toronto September 3 to 6
Fan Expo Canada Comic Con | Comic Con

9 a 10 de setembro, Toronto 
September 26 to 27

Defsec Atlantic Segurança de defesa e aeroespacial |Defence 
security and aerospace

20 a 24 de setembro, Montreal 
September 20 to 24

IEEE Energy Conversion Congress and Exposition Energia 
elétrica e eletromecânica | Electrical and 

electromechanical energy

24 a 27 de Setembro, Vancouver 
September 24 to 27

Interior Design Show Arquitetura e desig
Architecture and design

4 a 5 outubro, Vancouver October 4 to 5
The Canadian Coffee & Tea Alimentos, café e equipamentos 

Food, coffee and equipment

12 a 16 de agosto, São Paulo August 12 to 16
São Paulo Design Weekend Arte, decoração e arquitetura   

Art, decoration and architecture

15 a 18 de agosto, São Paulo August 15 to 18
House & Gift Fair Iluminação | Lighting

18 a 20 de agosto, São Paulo August 18 to 20
Expolixo Limpeza pública e resíduos |Public cleaning and residues

19 a 21 de agosto, Belo Horizonte August 19 to 21
Braseg Tecnologias de segurança |Safety technologies

 
25 a 27 de agosto, São Paulo August 25 to 27

19ª Food Ingredients South America Indústria alimentícia |Food industry

25 a 28 de agosto, Sertãozinho August 25 to 28
Fenasucro & Agrocana Agrícola, biocombustíveis, equipamentos 

Agriculture, biofuels, equipment

25 a 28 de agosto, Sertãozinho August 25 to 28
Cachoeiro Stone Fair Rochas ornamentais, máquinas e equipamentos 

Ornamental stones, machinery and equipment

27 a 30 de agosto, São Paulo August 27 to 30
Virada Sustentável Mobilização colaborativa para a sustentabilidade 

Collaborative mobilization for sustainability

29 de agosto a 6 de setembro, Esteio  
August 29 to September 6 

Expointer Máquinas agrícolas | Agricultural machinery

13 a 15 de setembro, Foz do Iguaçu September 13 to 15
Conferência Internacional de Arbitragem  Arbitragem|Arbitration

14 a 17 de setembro, São Paulo September 14 to 17
Equipotel Hotelaria, lazer| Hospitality and leisure

14 a 17 de setembro, Belo Horizonte September 14 to 17
Exposibram Mineração| Mining

22 a 24 de setembro, São Paulo September 22 to 24
Analítica Latin America Laboratórios e biotecnologia| Laboratory 

and biotechnology

24 a 26 de setembro, São Paulo September 24 to 26
ABAV – Feira das Américas Turismo e eventos |Tourism and events

26 a 27 de outubro, São Paulo October 26 to 27
Congresso Pan-Americano de Arbitragem Arbitragem |Arbitration

AGENDA



Você está a alguns cliques de uma  
carreira    stimulante no Canadápromissora

A cidade de Quebec está recrutando on-line!

Participe do nosso recrutamento  
virtual e dê asas ao seu talento!

A cidade de Quebec está à procura de 
profissionais das áreas de TI e usinagem.

Entrevistas on-line de 31 de agosto  
a 4 de setembro de 2015
FiQue Atento 
As entrevistas serão feitas em Francês.

quebecnacabeca.com/missaovirtual2015

Consulte  
nossas vagas  
e envie seu  

currículo até  
9 de agosto.

http://www.quebecnacabeca.com/missaovirtual2015


2° Missão Exportadora de Café
Doing Business in Canada - Brazilian Coffee

Montreal  –  Toronto  –  Vancouver
Rodadas de negócios, visitas técnicas, retail tours, degustação de cafés e 

participação na feira “The Canadian Coffee and Tea Show 2015”

Para participar ou obter maiores informações, 
visite:  www.ccbc.org.br/braziliancoffee

Na primeira missão, realizada em 2014, a CCBC levou ao Canadá 
produtores de café de diversas regiões brasileiras. 

Os resultados positivos incluem: 
negócios fechados, contratos de exportação para clientes canadenses e 

a introdução de marcas brasileiras no Canadá.

http://www.ccbc.org.br/braziliancoffee
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