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É possível melhorar os resultados nos 
embarques para o Canadá escolhendo 
rotas e meios de transporte adequados

PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO

Logistic planning
IT IS POSSIBLE TO IMPROVE THE RESULTS OF SHIPMENTS 

TO CANADA BY CHOOSING ADEQUATE ROUTES AND 
TRANSPORTATION MEANS

Planification logistique
IL EST POSSIBLE D’AMÉLIORER VOS RÉSULTATS DANS LES 

ENVOIS À DESTINATION DU CANADA EN CHOISISSANT LES 
ITINÉRAIRES ET LES MOYENS DE TRANSPORT ADÉQUATS



McCormick Canada é a maior produtora de temperos, condimentos, molhos 

em pó, extratos e produtos finos do país. “Aqui, a qualificação dos profissionais 

é elevada. Nós, por exemplo, temos sido beneficiados pelo empenho de 

colaboradores de longa data que demonstram alto nível de competência e 

adaptabilidade”, Keith Gibbons, presidente.

Quando o mundo precisa dos ingredientes certos, 
pensa em Londres, Canadá.

Keith Gibbons, 
Presidente, 
MCCORMICK CANADA
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Bons 
negócios

Good business

L ogistic planning is essential for trade between Brazil and 
Canada, mainly because there are no direct maritime routes 
linking the two countries, requiring the transshipment of 
goods in ports of Central America or the United States. The 
good news, as shown in the cover article, is that there are 

solutions to avoid setbacks and to make sure that products arrive at their 
destination in good condition, to allow taking advantage of the increasing 
number of export opportunities to Canada.
With the intent of highlighting opportunities, we followed the annual 
convention of the Prospectors & Developers Association of Canada – PDAC, 
held in Toronto, which discussed business in the mineral sector. In Brazil, the 
focus is on the fair in the marble and granite industry, the Vitória Stone Fair, 
held in Vitória, the capital of the state of Espírito Santo. 
In the Sap Key section, we compare eating out habits of Brazilians 
and Canadians, emphasizing important aspects for food and beverage 
exporters. The international commitments taken by Brazil and Canada to 
reduce greenhouse gas emissions is the topic covered in “Sustainability”. In the 
section “In the luggage”, meet the two photographers who participated in the 
most recent edition of the Exchanging Glances exhibition.
Finally, understand the progress made in arbitration as a means for 
corporate conflict resolution in the African continent, which this year will 
host the subject matter’s main international congress, the ICCA Mauritius 
2016, which will be attended and sponsored by CAM-CCBC. 
Enjoy the reading!

Editorial Committee

EDITORIAL

Mídias sociais

P lanejamento logístico é fundamental 
no comércio entre Brasil e Canadá, so-
bretudo porque não existem rotas ma-
rítimas diretas entre os dois países, o 
que requer o transbordo das mercado-

rias em portos da América Central ou dos Estados 
Unidos. A boa notícia, como aponta a reporta-
gem de capa, é que há soluções capazes de evitar 
percalços e garantir que os produtos cheguem 
ao destino em condições adequadas, permitindo 
aproveitar as crescentes oportunidades de expor-
tação para o país da América do Norte.
A propósito de evidenciar oportunidades, acom-
panhamos a convenção anual do Prospectors & 
Developers Association of Canada (PDAC), rea-
lizada em Toronto e que debateu os negócios no 
setor de minérios. No Brasil, o destaque é para 
a feira do segmento de mármores e granitos, Vi-
tória Stone Fair, realizada na capital capixaba.
Na seção Tecla SAP, comparamos os hábitos de 
brasileiros e canadenses em sua alimentação 
fora de casa, enfatizando aspectos importantes 
para exportadores de alimentos e bebidas. 
Os compromissos internacionais assumidos por 
Brasil e Canadá para frear a emissão de gases de 
efeito estufa são o tema de “Sustentabilidade”. 
Em “Na Bagagem”, conheça os dois fotógrafos 
participantes da mais nova edição do programa 
e da exposição Olhares Cruzados.
Para completar, entenda os avanços da arbitra-
gem como meio de solução de conflitos empre-
sariais no continente africano, que sedia neste 
ano o principal congresso internacional sobre 
o tema, o ICCA Mauritius 2016, que conta com 
a participação e o patrocínio do CAM-CCBC. 
Boa leitura!

Comitê editorial
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O BANCO DE TALENTOS CANADÁ-BRASIL 
É A NOVA FERRAMENTA DA CCBC PARA CRIAR MAIORES 

OPORTUNIDADES  PARA QUEM RETORNOU DE UMA 

TEMPORADA DE ESTUDOS NO CANADÁ, E CONTRIBUIR 

PARA SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

INSCREVA-SE NO SITE W W W. C C B C .O RG . B R  

A Air Canada, a única companhia aérea que tem voos diretos de 

São Paulo e Rio de Janeiro para Toronto, com conexões imediatas 

para todo o Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa, está 

oferecendo tarifas e condiões de pagamento especais.

Não perca a oportunidade de voar com a eleita, por 5 vezes 

consecutivas, a melhor companhia aérea da América do Norte.

Viaje em boa companhia.

VOE AIR CANADA

Vancouver - Canadá

 
 

Consulte seu agente de viagem ou ligue: 

São Paulo: (11) 3254 6630
Rio de Janeiro: (21) 2220 5343
www.aircanada.com.br

PROGRAME SUA VIAGEM COM TARIFAS 

PROMOCIONAIS IMPERDÍVEIS PAGANDO EM 

ATÉ 10X SEM JUROS EM REAIS.

anuncios.indd   58 30/03/16   12:26

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

entrevista

PARA 
VOAR ALTO

TO FLY HIGH

JOÃO RICCIARELLI

por Estela Cangerana

A
tenção: a crise atra-
palha, mas você 
pode não estar con-
seguindo um em-
prego novo apenas 
porque não está pro-

curando no lugar certo, ou do jeito cer-
to. O alerta é de quem sabe o que fala. 
O diretor-geral da Bombardier Trans-
portation no Brasil, João Ricciarelli, é 
um exemplo de carreira bem-sucedida. 
O engenheiro elétrico, formado pela 
Escola de Engenharia Mauá, com ex-
tensão em Administração pelo Macken-
zie e Gestão de Empresas pela Stanford 
University, voltou há dez meses ao Bra-
sil para liderar as operações da multi-
nacional de transportes no País, depois 
de 15 anos de uma bem-sucedida ex-
periência internacional. E, desde que 
aportou aqui, tem sido chamado a falar 
em eventos que discutem a absorção de 
jovens talentos pelo mercado (em espe-
cial os que voltam ao Brasil depois de uma temporada 
fora), as dificuldades de início de carreira e a desejável 
integração entre universidades e empresas.

Para o diretor-geral para 
o Brasil da Bombardier 
Transportation, é 
importante investir nos 
nossos jovens talentos. 
Por isso ele diz aplaudir 
iniciativas como o programa 
Ciência sem Fronteiras e o 
Banco de Talentos da CCBC. 

For the managing director 
in Brazil of Bombardier 

Transportation, it is important 
to invest in young talented 

people. Therefore, he says that 
he praises initiatives such as the 

Science without Borders program 
and CCBC’s Talent Bank

A ttention: the crisis is 
disturbing, but you may 
not be finding a new job 

simply because you’re not looking in 
the right place, or in the right way. 
This warning comes from someone 
who knows what he is saying. The 
managing director of Bombardier 
Transportation in Brazil, João 
Ricciarelli, is an example of a 
well-succeeded career. The electrical 
engineer, a graduate of “Escola 
de Engenharia Mauá” (Mauá 
School of Engineering), with an 
extension  course in Management at 
Mackenzie University in São Paulo 
and a degree in Management from 
Stanford University, has returned 
to Brazil ten months ago to manage 
the multinational transportation 
company’s operations in Brazil, 
following a successful 15-year 
international experience. Ever since 

he arrived back in Brazil, he has been invited to speak at 
events that discuss the integration of talented youths in 
the market (notably those returning to Brazil after a short 
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“O jovem precisa ser dinâmico, agressivo, 
conhecer as pessoas, se empenhar na busca por 
um novo trabalho.” “A young person must be dynamic, 
proactive, know people, be dedicated to finding a new job”
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interview

entrevista

time abroad), initial career challenges and the desired 
integration between universities and companies.
That is what happened at the end of last year, during 
the Canada-Brazil Alumni Career Workshop, and, 
more recently, at the 2nd Canada-Brazil Language, 
Education and Workforce Forum. For him, there is 
much to be done by the young people looking to find their 
space, by the companies and by the government. The 
executive says he enthusiastically applauds initiatives 
such as the Science without Borders program, which 
supported young Brazilians to improve their knowledge 
abroad. However, he also emphasizes the importance of 
initiatives that allow these professionals to have contact 
with the Brazilian market, such as the “Talent Bank” of 
the Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC). In 
the interview below, Ricciarelli explains what is done at 
Bombardier to attract and retain talents, he gives tips 
for those looking for a job and states that international 
experience in the resume is valuable, but much more is 
needed for a successful career.

How does Bombardier search for and attract talents? 
Here in Brazil we are a young company, developing 
cyclical projects. Therefore, we are always adding people. 
What we do specifically is to find new professionals to 
have them interact with the experienced ones. Obviously, 
in each sector we intensify the training with a variety 

Foi assim no final do ano passado, durante o Canada-
-Brazil Alumni Career Workshop e, mais recentemente, 
no 2º Canada-Brazil Language, Education and Workforce 
Forum. Para ele, há muito a ser feito. Tanto pelos jovens 
que buscam seu lugar quanto pelas empresas e pelo go-
verno. O executivo diz “aplaudir de pé” iniciativas como a 
do programa Ciência sem Fronteiras, que financia o apri-
moramento no exterior de jovens brasileiros. Mas tam-
bém ressalta a importância de iniciativas de aproximação 
desses profissionais com o mercado brasileiro, como o 
Banco de Talentos da Câmara de Comércio Brasil-Cana-
dá (CCBC). Na entrevista a seguir, Ricciarelli conta como 
faz na Bombardier para atrair e manter talentos, dá dicas 
para quem busca uma colocação e avisa: experiência in-
ternacional conta no currículo, mas há muito mais a ser 
feito para uma trajetória bem-sucedida.

Como é a busca e atração de talentos pela Bombardier?
Nós, aqui (no Brasil), somos uma empresa nova, de-
senvolvendo projetos cíclicos. Por isso, estamos sempre 
agregando pessoas. O que particularmente fazemos é 
sempre buscar profissionais novos para mesclar com os 
mais experientes. Obviamente, para cada setor, inten-
sificamos bastante a parte de treinamento, temos uma 
série de programas com essa finalidade, uma vez que a 
remuneração não é o único fator para manter as pesso-
as. Também oferecemos exposição internacional, por-
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of programs, since financial 
compensation isn’t the only factor 
to retain people. We also offer 
international exposure, because 
with our projects there is intensive 
interaction with other countries. 
The result is that recently hired 
people face a different kind 
of situation: often they work 
at Bombardier, but report to 
someone abroad. 

What importance does 
international experience have in 
the hiring process?
The international experience 
factor adds value to the resume, 
but to be in a specific place makes 
little difference. Obviously, to 
know other cultures is enriching to 
any professional. When comparing 
people from the point of view of 
their resume, if an individual 
has international experience, 
this person clearly has something 

interesting for us. But we also consider the overall 
knowledge a person has. If you hire a signaling engineer, 
which entails a specific characteristic, you’ll be looking at 
other factors too: team work, technical knowledge, previous 
experience. To have worked abroad adds value, but does 
not mean that this is essential. What I also tell young 
people is that one must be dynamic, proactive, know people 
and be dedicated to finding a new job. It isn’t simply to 
write one’s resume and send it. You really have to show 
that you are valuable. 

CCBC’s Talent Bank was set-up at the beginning of this 
year to help establish links between professionals and 
companies. What do you think about such initiative?
Any tool that shortens the path between companies and 
professionals, or makes it more automatic, is positive. 
Bombardier is interested in this Talent Bank. I think 
CCBC (the creator of the Bank) does many relevant 
things, so if there is anything one can do – myself and 
other companies – to use or to foster the use, that’s what 
I’ll do. I think this initiative is very interesting, and not 
only for Canadian companies. n

que nos nossos projetos há muita 
interação com o exterior. Isso faz 
com que os contratados tenham 
outro tipo de situação. Muitas ve-
zes trabalham na Bombardier se 
reportando para alguém fora. 

Qual a importância de uma 
experiência internacional na hora 
da contratação?
O fator experiência internacio-
nal agrega valor ao currículo, 
mas estar em um lugar específico 
não faz muita diferença. É óbvio 
que o conhecimento de outras 
culturas é enriquecedor para 
qualquer profissional. Quan-
do você coloca as pessoas, uma 
ao lado da outra, em termos de 
currículo, se uma tem experi-
ência internacional, é claro que 
ela tem uma bagagem que para 
nós é interessante. Mas a gente 
também olha muito o conheci-
mento de cada pessoa. Se você 
vai contratar um engenheiro de sinalização, com uma 
característica específica, vai olhar outros fatores, como 
trabalhar em equipe, capacidade técnica, experiência 
anterior. O fato de ter trabalhado fora agrega valor, mas 
não quer dizer que vai ser fundamental. Outra coisa que 
eu converso com os jovens é que é preciso ser dinâmico, 
agressivo, conhecer as pessoas e se empenhar na busca 
por um novo trabalho. Não é simplesmente você prepa-
rar um currículo e mandá-lo. Você tem que, efetivamen-
te, mostrar que tem valor. 

O Banco de Talentos Brasil-Canadá foi criado no início 
do ano para ajudar a fazer esses elos entre profissionais e 
empresas. O que o senhor pensa desse tipo de iniciativa?
Qualquer ferramenta que possa fazer com que o cami-
nho entre empresas e profissionais se reduza, ou fique 
mais automatizado, é positivo. A Bombardier tem in-
teresse nesse Banco de Talentos. Eu acho que a CCBC 
(criadora do banco) faz coisas muito relevantes e, se 
tem alguma coisa que a gente – eu e outras empresas 
– possa utilizar e incentivar a utilização, eu vou fazer. 
Eu acho isso extremamente interessante e não apenas 
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Produção de biodefensivos
Production of bio-defensives
A fabricante canadense de biodefensivos agrícolas Lallemand, com sede em Montreal, comprou o Laboratório Farroupilha, do mesmo 
setor e situado na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Pertencente ao Grupo Farroupilha, o laboratório produz defensivos 
capazes de tratar 3 milhões de hectares de lavouras. A Lallemand já tem uma unidade em Goiânia (GO) e, agora, com a aquisição 
do laboratório brasileiro, espera crescimento superior aos 30% registrados pelo Farroupilha nos últimos três anos. O valor do 
investimento não foi divulgado.
The Canadian manufacturer of agricultural bio-defensives, Lallemand, headquarterd in Montreal, purchased Laboratório Farroupilha, a 
company in the same industry, located in the Alto Paranaíba region in the State of Minas Gerais. As part of the Farroupilha group, the 
company produces defensives that can be applied to 3 million hectares of plantations. Lallemand already owns a unit in Goiânia (in the 
State of Goiás) and now, with the purchase of the Brazilian company, expects to increase by more than the 30% growth obtained by 
Farroupilha in the last three years. The amount invested was not announced.

Missão espacial
Space mission
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) promoveu, em São José dos Campos 
(SP), um workshop como parte da II Missão Espacial Canadense ao Brasil, em 3 de 
março. Sob o lema “Construindo Pontes: Colaboração em Pesquisas Espaciais”, a missão 
reúne gestores, cientistas e desenvolvedores da área espacial. Os principais pontos de 
interesse entre Brasil e Canadá estão no campo das aplicações em florestas, oceanografia, 
agricultura, desastres naturais e clima espacial. Segundo Alex Krell, responsável pela 
delegação canadense, o objetivo da missão é explorar potenciais parcerias na área de 
aplicações de dados de satélite. 
The “Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE” (National Space Research Institute) organized 
a workshop in São José dos Campos (State of São Paulo) on March 3, as part of the II Canadian Space Mission to Brazil.  With the slogan “Building 
Bridges: Cooperation in Space Research”, the mission congregates managers, scientists and developers in the space industry. The main items of interest 
of Brazil and Canada are applications in forestry, oceanography, agriculture, natural disasters and space climate. According to Alex Krell, head of the 
Canadian delegation, the mission’s objective is to explore potential partnerships in the field of satellite data applications. 

Detecção do zika
Detecting the Zika virus

Pesquisadores estudam uma nova forma de diagnosticar o zika vírus. Cientistas da 
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP) e da 
Schulich School of Medicine and Dentistry (Ontário) querem desenvolver um teste feito 
com a saliva do paciente, o que seria mais rápido e barato que realizar análise de 
sangue. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou 
um teste sorológico desenvolvido pela canadense Biocan Diagnostics para o diagnóstico 
do vírus. Ele promete dar o resultado em até 20 minutos. O teste detecta dois tipos de 
anticorpos que permitem o diagnóstico da doença durante a sua fase aguda e também 
após o vírus ser eliminado do organismo. 

Researchers are studying a new way to diagnose the Zika virus. Scientists at the School of Dentistry of the University of São Paulo 
(“FOB/USP”) and of the Schulich School of Medicine and Dentistry (Ontario) want to develop a patient saliva test that would be quicker 
and cheaper than a blood test. Recently, the “Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA” (National Sanitation Surveillance 
Agency) approved a serological test developed by the Canadian company Biocan Diagnostics for the diagnosis of the virus. The test 
is expected to produce a result in 20 minutes. It detects two types of antibodies that allow the diagnosis of the illness during its acute 
phase and also after the virus is eliminated from the body. 
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Mais milhas
More mileage

Passageiros da Air Canada agora podem acumular milhas no programa Smiles, da 
brasileira Gol. O acordo também prevê que filiados ao Aeroplan, programa de fidelidade 
da Air Canada, acumulem pontos ao voarem com a Gol. Para isso, o viajante deve 
informar o número Smiles ou Aeroplan na hora da compra ou no check-in. A Air Canada 
é a 12ª companhia aérea a fechar parceria com o Smiles, que tem apostado nas rotas 
internacionais. A empresa é a única a operar voos diretos entre o Brasil e o Canadá.
Air Canada passengers can now accumulate mileage in the Smiles program of the 
Brazilian airline Gol. The agreement also works the other way round, for the associates 

of Aeroplan, Air Canada’s fidelity program, allowing them to fly with Gol. To that end, a traveler must inform the Smiles or Aeroplan 
number when buying a ticket or checking-in. Air Canada is the 12th airline to celebrate a partnership with Smiles, which has been 
focusing on international routes. The airline is the only one operating direct flights between Brazil and Canada.

Futebol feminino canadense
Canadian women’s soccer
A seleção de futebol feminino do Canadá se classificou para as Olimpíadas Rio 2016 
ao vencer a Costa Rica (3 a 1) em fevereiro, pela semifinal do torneio eliminatório da 
Concacaf. A equipe canadense é considerada uma das melhores do mundo e levou a 
medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012. A equipe brasileira já está 
classificada por ser a representante do país-sede. 
The Canadian women’s soccer team was classified for the Rio 2016 Olympic Games upon 
beating Costa Rica (3 to 1) in February, in the semi-final of the CONCACAF eliminatory 
competition. The Canadian team is considered one of the best in the world and won the 
bronze medal in the 2012 Olympics in London. The Brazilian team is already qualified 
because it represents the host country. 

A Canadian Solar e a espanhola Solatio 
são parceiras na maior usina de geração 
de energia fotovoltaica da América 
Latina, que será instalada em Pirapora, 
no norte de Minas. O investimento será 
de aproximadamente R$ 1,6 bilhão e 
a Canadian Solar, uma das empresas 
líderes do mercado, irá fornecer os 
painéis solares. As obras têm previsão de 
início em junho e a usina deve começar 
a funcionar em agosto de 2017, com 
previsão de fornecer 150 MW para 
o Sistema Interligado Nacional de 
geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica.
The Canadian Solar company and the 
Spanish company Solatio are partners 
in the largest photovoltaic energy 
generation plant in Latin America, to 
be set-up in Pirapora, in the north of the 
State of Minas Gerais. The investment 
will total approximately R$ 1.6 billion, 
and Canadian Solar, one of the market 
leaders, will supply the solar panels. 
Construction is scheduled to begin in 
June and the plant is expected to start-up 
in August 2017, with an output of 150 
MW to be supplied to the “Interconnected 
National System” of electric energy 
generation, transmission and distribution.

Maior usina 
fotovoltaica 
Largest photovoltaic 
plant 
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A Pinacoteca do Estado de São Paulo está recebendo a exposição “Paisagem nas Américas: pinturas da Terra do Fogo ao Ártico”, que 
examina a pintura de paisagem desde as primeiras décadas do século 19 até o início do século 20, em um contexto pan-americano. 
São 105 obras de grandes artistas do continente americano, como os brasileiros Tarsila do Amaral e Pedro Américo, além de Lawren 
Harris e David Milne (canadenses). A mostra é organizada pela Pinacoteca, Terra Foundation for American Art e Art Gallery of Ontario, 
em Toronto, onde esteve em cartaz em 2015. A exposição tem o apoio da CCBC. A mostra fica em cartaz até 29 de maio.

The “Pinacoteca do Estado de São Paulo” (Art Gallery of the State of São Paulo) is hosting the 
exhibition “Picturing the Americas”, which studies scenery painting from the first decades of the 19th 
century to the beginning of the 20th century, in a Pan-American context. There are 105 paintings 
by great artists of the American continent, such as the Brazilians Tarsila do Amaral and Pedro 
Américo, besides Lawrren Harris and David Milne (Canadians). The exhibition is organized by the 
“Pinacoteca”, Terra Foundation for American Art and Art Gallery of Ontario, in Toronto, where it 
seasoned in 2015. The exhibition is supported by CCBC and will be open until May 29. 

Para auxiliar exportadores brasileiros interessados no mercado canadense de alimentos, a CCBC promoveu em março uma reunião 
preparatória para a missão de negócios à feira SIAL Canada, em Montreal. O objetivo foi apresentar as peculiaridades do mercado. 
O setor de alimentação saudável, por exemplo, está em rápido crescimento no país. Mais da metade da população consome alimentos 
orgânicos semanalmente. A SIAL é a maior plataforma de negócios do setor de alimentos no Canadá e recebeu mais de 13 mil 
visitantes em 2015. A edição deste ano ocorrerá de 13 a 15 de abril.
To assist Brazilian exporters interested in the Canadian food market, CCBC organized, in March, a preparatory meeting of the trade 
mission to the SIAL Canada fair in Montreal. The objective was to show the market’s peculiarities. The health food industry, for example, 
is growing rapidly in the country. More than half the country consumes organic foods every week. SIAL is the largest food industry 
business platform in Canada and hosted more than 13,000 visitors in 2015. This year’s edition will take place from April 13 to 15.

Paisagem nas Américas
Scenery in the Americas

Missão de negócios 
Trade mission 

HALF BREED ENCAMPMENT, DE PAUL KANE 
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O Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife (SoftexRecife) promove 
em julho uma missão empresarial de tecnologia em Ontário, no Canadá. As rodadas 
de negócios são organizadas pela CCBC em parceria com o governo de Ontário. A 
CCBC fornecerá informações sobre estatísticas, tarifas de importação e mapeamento 
de importadores. Também estão previstos treinamentos sobre como fazer negócios nos 
mercados norte-americano e canadense. Haverá ainda visitas técnicas a companhias 
e instituições de pesquisa da região. Inscrições podem ser feitas até 2 de maio através 
do site www.softexrecife.org.br/4a-missao-softex-canada-2016.
The “Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife – SoftexRecife” 

(Excellence in Software Technology Center of Recife) in July will organize a corporate technology trade mission to Ontario, Canada. The 
b2b meeting will be organized by CCBC and the government of Ontario. CCBC will provide information on statistical data, import tariffs 
and the mapping of importers. There will also be a training program on how to do business in the North American and Canadian markets, 
and technical visits to research companies and institutions in the region. Registrations are open until May 2, at the site www.softexrecife.org.
br/4a-missao-softex-canada-2016.

Rodadas de negócios em Ontário 
Business rounds in Ontario

A CCBC e o Escritório do Governo do Quebec em São Paulo promoveram um seminário 
no Teatro do Mube (Museu Brasileiro de Escultura), em 22 de março, para apresentar 
as oportunidades que o Quebec oferece para profissionais de TI. O programa incluiu 

análise de mercado e do perfil dos 
profissionais procurados pelas empresas 
quebequences. O encontro fez parte da 
programação da Semana da Francofonia.
CCBC and the Office of the Government 
of Quebec, presented a seminar at 
“Teatro Mube” (Theater of the Brazilian 
Sculpture Museum), on March 22, in São 
Paulo, to show opportunities in Québec 

for IT professionals. The program included a market analysis and the profile of the 
professionals the companies in Quebec are looking for. The meeting was on the program 
of  Francophonie Wee.

Oportunidades em TI no Quebec
IT opportunities in Quebec

As mídias da CCBC, que integram a sua 
plataforma de comunicação, estão sendo 
apresentadas como uma nova ferramenta 
para os associados divulgarem a sua 
empresa. As novidades foram lançadas 
no dia 5 de abril, durante evento que 
recebeu o renomado especialista Gil 
Giardelli. Na ocasião, ele ministrou 
palestra sobre o futuro da sociedade em 
rede e a digitalização dos negócios. 
O universo digital e o seu impacto nos 
negócios foram o tema do encontro, 
direcionado aos associados da CCBC. 
CCBC media, integrating its 
communication platform, are being 
offered as a new tool for Chamber 
members to present their companies. 
The novelty was launched on April 
5, during an event attended by the 
renowned expert Gil Giardelli. He made 
a presentation then about the future of 
the network connected society and the 
digitalization of business. The digital 
universe and its impact on business were 
the core of the meeting, targeted at the 
members of CCBC. 

O economista-chefe e estrategista do National Bank of Canada, Stefane 
Marion, ministrou palestra na CCBC em março sobre os fundamentos 
econômicos do Canadá e as perspectivas de crescimento.
The chief economist and strategist of the National Bank of Canada, 
Stefane Marion, made a presentation at CCBC in March on 
Canada’s economic fundamentals and the perspectives for growth. 

Universo digital
Digital universePerspectivas econômicas 
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Integração entre a província de Manitoba e diversos estados brasileiros fortalece o agronegócio nacional 
Integration between the Province of Manitoba and several Brazilian states strengthens the national agribusiness

EXPERTISE E 
TECNOLOGIA

EXPERTISE AND TECHNOLOGY

N
as últimas décadas vem acontecendo 
uma revolução nos campos brasilei-
ros: a da eficiência e produtividade 
do agronegócio. De 1980 para cá, 
a produção de grãos no País saltou 
de 100 milhões para 209,5 milhões 

de toneladas. Entre os segredos desse avanço estão a 
tecnologia, novas técnicas para a produção de grãos 
e maquinário de ponta, três itens em que a província 
canadense de Manitoba tem expertise de sobra. 

Manitoba é um centro de excelência em pesquisa e 
desenvolvimento no setor agrícola. Cerca de 11% do 
território da província é dedicado à atividade. Na ca-
deia do setor, uma eficiente indústria de máquinas se 
desenvolveu, exportando mais de C$ 600 milhões por 
ano em equipamentos agrícolas e tecnologia. 

A província tem uma longa história de relacionamento 
e cooperação com o Brasil. O primeiro acordo de coope-
ração foi firmado entre Manitoba e o estado do Rio Gran-
de do Sul, em 1997. Mais tarde, o tratado evoluiu para o 
Memorandum to Promote Economic Development, assi-
nado em 2008 e prorrogado em 2013. Em visita ao Brasil 
em 2012, o Manitoba Trade and Investiment anunciou a 
abertura de um escritório no País. A empresa Mohr-Bell 
Business Planning, por meio de seu sócio, James Mohr-
-Bell, gerenciou essa operação e a dirige até hoje no Brasil. 

During the last decades, a revolution has been 
taking place in the Brazilian fields: one of 
efficiency and productivity of the agribusiness. 

From 1980 until today, grain production in Brazil leaped 
from 100 million tons to 209.5 million tons. Among the 
secrets of this leap are technology, new grain production 
techniques and cutting-edge machinery: three items in which 
the Canadian Province of Manitoba has plenty of expertise.

Manitoba is an excellence center in research and development 
in the agricultural sector. Around 11% of the Province’s 
territory is dedicated to this activity. In the industry chain, an 
efficient machinery industry has developed, exporting over C$ 
600 million per year in agricultural equipment and technology. 

The Canadian province has a long record of relationships 
and cooperation with Brazil. The first cooperation agreement 
was a fraternity agreement between Manitoba and the State 
of Rio Grande do Sul established in 1997. This agreement 
later evolved to a Memorandum to Promote Economic 
Development signed in 2008 and expanded in 2013.

During a visit to Brazil in 2012, Manitoba Trade and 
Investment announced the opening of a Manitoba Trade 
and Investment office in Brazil. The company Mohr-Bell 
Business Planning, through its Director, James Mohr-Bell, 
managed this operation and directs the operation in Brazil. 

The next step was the visit in 2013 of the Manitoba 
Trade Minister to several Brazilian cities.Since then, 
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representatives from the Government and companies from the 
Province have been taking part in several events, such as the 
Agrishow, one of the largest agricultural technology fairs of 
the world. The fair occurs annually in the city of Ribeirão 
Preto (state of São Paulo). This year, the fair will take place 
from April 25 to 29th, and once again, Manitoba will be 
present, through companies such as Farmers Edge.

“We are bringing our comprehensive Precision Solutions 
to growers throughout the country. This platform, which 
can be tailored to meet the needs of individual growers, is 
a comprehensive turnkey system”, affirms Marina Barnes, 
Marketing Vice-President of Farmers Edge. The company 
operates in Brazil since 2014, and strengthened its presence 
with support of the Province’s representation office in Brazil. 
“The Manitoba Trade office in Brazil has been a key ally 
for Farmers Edge in navigating trade differences between 
Canada and Brazil and has ensured efficient and swift 
communication among all parties”, says the executive.

Solutions to show – Besides the precision agriculture offered 
by Farmers Edge, MacDon, with their high performance harvest 
equipment, and AGI, with their portable and stationary equipment 
for grain handling, storage and conditioning, will attend 
Agrishow 2016. “We hope to feel in a positive manner the mood 
of farmers, distributors, producers and other industrial players. 
We also expect to show them that we are committed in a long-term 
manner to this market”, says Bruce Nesbit, Export Manager 
of MacDon. AGI, on the other hand, has revealed their bet in 
Brazil through acquisitions. The company has just purchased the 
Brazilian producer Entringer S.A., and should invest around US$ 
25 million in the construction of a new center until 2017. n

Manitoba tem uma longa história de relacionamento e cooperação com o Brasil. 
Manitoba has a long record of relationships and cooperation with Brazil

O passo seguinte foi a visita, em 2013, do ministro 
do Comércio de Manitoba a várias cidades brasilei-
ras. Desde então, representantes do governo e de 
empresas da província vêm participando de diversos 
eventos, como a Agrishow, uma das principais feiras 
de agrotecnologia do mundo. A exposição ocorre 
anualmente em Ribeirão Preto (SP). Neste ano, en-
tre 25 e 29 de abril, mais uma vez Manitoba estará 
presente, através de empresas como a Farmers Edge. 

“Estamos trazendo soluções abrangentes de precisão. 
Nossa plataforma, que pode ser adaptada para atender 
às necessidades individuais dos produtores, é um siste-
ma de projetos turnkey”, afirma a vice-presidente de 
Marketing da Farmers Edge, Marina Barnes. A empresa 
atua no Brasil desde 2014 e vem fortalecendo sua pre-
sença no País com o apoio do escritório de representa-
ção da província. “O escritório do Manitoba Trade tem 
sido chave para a Farmers Edge entender as diferenças 
entre Canadá e Brasil e tem garantido uma comunica-
ção rápida e eficaz entre as partes”, diz a executiva.

Soluções para mostrar
Além da agricultura de precisão da Farmers Edge, es-

tarão na Agrishow os equipamentos para colheita de alto 
desempenho da MacDon e os equipamentos portáteis e 
estacionários de manuseio, armazenamento e condiciona-
mento de grãos da AGI. “Esperamos sentir de maneira po-
sitiva o ânimo de agricultores, distribuidores, fabricantes e 
outros agentes. Também pretendemos mostrar que esta-
mos comprometidos com esse mercado a longo prazo”, diz 
Bruce Nesbit, gerente de exportação da MacDon. A AGI, 
por sua vez, tem revelado sua aposta no Brasil por meio de 
aquisições. A empresa acaba de adquirir a fabricante brasi-
leira Entringer S.A. e deve investir cerca de US$ 25 milhões 
na construção de uma nova unidade até 2017. n
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por ESTELA CANGERANA

KEY TO SUCCESS

CHAVE DO 
SUCESSO

Planejamento logístico pode ser fator fundamental para se ter 
lucro ou prejuízo nos embarques entre Brasil e Canadá

Logistics planning may be a fundamental factor for incurring in loss or 
profit when shipping between Brazil and Canada
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A 
desvalorização do real em rela-
ção ao dólar é um convite para 
empresários brasileiros se vol-
tarem ao mercado externo. Os 
que descobrem o Canadá encon-
tram um país de portas abertas a 

produtos estrangeiros, com uma população de alto 
poder aquisitivo e enorme potencial a ser explora-
do. No entanto, fazer a sua mercadoria chegar até 
lá sem sobressaltos requer mais que uma boa nego-
ciação com o comprador. É preciso estratégia, co-
nhecimento e um sólido planejamento logístico. A 
boa notícia, segundo os especialistas, é que dá, sim, 
para antever esses percalços, se precaver e dormir 
tranquilo, com a certeza de que seu produto estará 
na gôndola no momento certo. 

“As exportações para a América do Norte estão 
voltando a crescer, ainda que aos poucos, e a nossa 
expectativa é que se mantenham evoluindo”, afirma 
o coordenador da Comissão de Comércio Exterior 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) 

T he devaluation of the real against the 
dollar is an invitation for Brazilian 
entrepreneurs to focus on foreign 

markets. Those who discover Canada find 
a country open to foreign products, with a 
population of a high purchasing power and a 
huge potential to be tapped. However, getting 
products to Canada without any mishaps requires 
more than a good negotiation with the buyer. One 
needs strategy, knowledge and sound logistics 
planning. The good news, according to experts, 
is that yes, indeed, one can foresee such obstacles, 
take appropriate countermeasures and keep one’s 
peace of mind, knowing for sure that the product 
will be in store displays at the right time.

“Exports to North America are increasing 
again, even though at a slow rate, and we 
expect them to maintain the pace”, says the 
coordinator of the Foreign Trade Committee 
of the Brazil-Canada Chamber of Commerce 
(CCBC) and Latin America manager of 
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e Latin America manager da Canadian National (CN), 
John Kirkup. Em 2015, as vendas brasileiras para o Cana-
dá aumentaram 2,03%, para R$ 2,362 milhões, de acordo 
com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). Embora aparentemente 
modesto, o número significou a reversão de uma traje-
tória de queda, que chegou a atingir 14,29% em 2014 na 
comparação com o ano anterior. “Nesses primeiros meses 
de 2016, temos observado que a procura segue crescen-
do”, acrescenta.

Se por um lado a demanda vem subindo, por outro, a 
oferta de navios para transportar essas mercadorias con-
tinua inalterada. Não há rotas diretas do Brasil ao Ca-
nadá. Muitas vezes é necessário fazer o transbordo em 
algum porto da América Central ou realizar o trajeto até 
os Estados Unidos e, de lá, seguir viagem para o norte. 

A dica para minimizar esse problema é pesquisar, com 
a ajuda de um profissional especializado, a melhor opção 
para cada caso. “Há alternativas bem interessantes, de-
pendendo da mercadoria, do volume e das necessidades 
de cada embarque”, diz Kirkup. Ele cita como exemplo o 
porto de Nova Orleans (EUA), que vem sendo utilizado 

Canadian National (CN), John Kirkup. In 2015, 
Brazilian sales to Canada increased by 2.03%, to R$ 
2.362 million, according to data of the Ministry for 
Development, Industry and Foreign Trade (“MDIC”). 
Although apparently modest, the figure signals the 
inversion of a downward trend, which reached 14.29% in 
2014, in comparison with the previous year. “In the initial 
months of 2016, we noticed that demand is continuously 
increasing”, adds Kirkup.

If, on the one hand demand is increasing, on the other hand 
the supply of vessels to transport goods remains unchanged. 
There are no direct routes from Brazil to Canada. Often 
transshipment in some Central American port is necessary, or 
taking a route to the United States and from there continuing 
on to the North. 

The recommendation to minimize this problem is to prospect 
the market with the help of an experienced professional, to 
find the best option in each case. “There are very interesting 

Segundo especialista, é preciso diversificar as alternativas de rotas para 
buscar as melhores opções. According to expert, one must diversify the route 
alternatives to seek the best options
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pela brasileira Gerdau para suas vendas de aço para au-
tomóveis, em uma experiência bem-sucedida. “Do porto, 
a carga tem diversas possibilidades de modais para seguir 
viagem de maneira prática e rápida, como pela rede fer-
roviária da CN”, conta o South America managing direc-
tor do porto de Nova Orleans, Celso Camargo.

Caso a caso
“É preciso diversificar as alternativas de rotas para 

buscar as melhores opções. Se a gente começa a desen-
volver os negócios e tem as mercadorias em mãos, é pos-
sível negociar com o armador”, complementa o execu-
tivo de novos negócios do Grupo V. Santos de Logística 
Internacional, Fernando Marques. O grupo, que atua 
há mais de 20 anos com soluções de comércio interna-
cional, há aproximadamente um ano resolveu apostar 
no incremento dos negócios entre Brasil e Canadá. Pas-
sou a contar com um parceiro em Toronto e atualmente 
negocia fretes aqui ou lá. Para baratear os custos, ele 
cita os projetos de cargas fracionadas, com o comparti-
lhamento de contêineres por cargas que, sozinhas, não 
conseguem preenchê-los. 

alternatives, depending on the nature of the goods, the volume 
and the characteristics of each shipment”, says Kirkup. As an 
example, he mentions the port of New Orleans (USA), which 
is being used by the Brazilian company Gerdau for its sales 
of steel for automobiles, in what has been a well-succeeded 
experience. “Upon leaving the port, the cargo can be routed 
through different transportation modals to continue the 
journey in a practical and fast way, for instance, via the CN 
railroad network”, says the South America managing director 
of the New Orleans port, Celso Camargo.

Case by case
“One must diversify the route alternatives to seek the best 

options. If one starts developing business and has goods readily 
available, it is possible to negotiate with the shipowner”, adds 
Fernando Marques, the new business executive of Grupo V. 
Santos de Logística Internacional. The group, which for over 
20 years has been in the business of providing solutions for 
international trading, about one year ago decided to bet on 
increasing business between Brazil and Canada. The group 
established a partner in Toronto and currently negotiates 
freight either here or there. To reduce costs, he mentions 
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Outra opção é a do modal aéreo, destaca o managing 
director da Figwal Transportes Internacionais, Deonísio 
Petry. “Atualmente há um espaço disponível maior do 
que a demanda no trajeto de ida do Brasil ao Canadá por 
avião. As tarifas nessa via chegam a ser menos da metade 
do valor que é cobrado no roteiro contrário, do Canadá 
para o Brasil”, afirma. A empresa, que existe há 33 anos, 
atua desde 1990 no comércio entre os dois países. Hoje 
essas trocas representam cerca de 10% de seus negócios.

Segundo Petry, há conectividade entre Brasil e Cana-
dá. “A logística é eficiente entre os países. Apenas pode 
acabar cara por conta das deficiências brasileiras em 
infraestrutura”, diz. Daí a importância de um estudo 
criterioso da melhor opção: “Planejamento logístico é 
essencial e decisivo no eixo das operações comerciais”. 

A opinião é compartilhada por quem vê os negócios 
a partir do país do hemisfério Norte. “Logística é fator-
-chave e marco crítico no comércio. Cerca de 60% do 
sucesso de uma venda se deve a ela. Deve ser a primei-
ra coisa a ser vista no acordo, até para basear o preço 

initiatives involving cargo sharing in containers that 
otherwise would not be filled with only a single cargo. 

Another option is the air freight modal, emphasizes 
Deonísio Petry, managing diretor of Figwal Transportes 
Internacionais. “Currently, there is more room available 
than demand on the air route from Brazil to Canada. Rates 
charged on this route are as much as 50% lower compared 
to the opposite direction, from Canada to Brazil”, says Petry. 
The company, which has existed for 33 years, since 1990 
has operated in trade between the two countries. Nowadays, 
this business represents about 10% of its revenues. 

According to Petry, there is connectivity between Brazil 
and Canada. “The logistics between the two countries is 
efficient, although it may become expensive as the result of 
deficient Brazilian infrastructure”, says Petry. That is why 
a detailed study of the best option is required: “Logistics 
planning is essential and decisive for trading.” 

This opinion is shared by those who consider the 
business from the Canadian perspective. “Logistics is a 
key element and a critical mark in trading.  About 60% 
of the success of a sale depend on it. It is the first thing to 
be taken into account in an agreement, and even to set a 
product’s price”, says Arno Melo, managing director of the 

O Brasil é um dos maiores exportadores do agronegócio do mundo. Brazil is one of 
the largest agribusiness exporters in the world
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Em 2015, as vendas brasileiras para o Canadá aumentaram 2,03%, para R$ 2,362 
milhões, de acordo com o MDIC. In 2015, Brazilian sales to Canada increased by 2.03%, to R$ 
2.362 million, according to data of “MDIC”

do produto”, diz o managing director da canadense 
Mellohawk Logistics, Arno Melo. 

Melo destaca que, enquanto um contêiner pode levar 
dez dias para sair do Brasil, esse prazo é de 24 horas na 
China. Assim, aumenta-se a importância de ter esse fator 
mapeado antes da venda: “Às vezes, o processo burocrá-
tico aéreo é mais fácil que o marítimo e, se a diferença 
de preço não é grande (as empresas aéreas estão dan-
do descontos), a troca pode ser interessante. Mas isso, é 
claro, se a carga for de meio ou de um palete. Não vale 
para volumes maiores”.

A empresa dele atua com o Brasil há 11 anos, mais 
com vendas do Canadá para o mercado brasileiro do 
que negócios na via contrária. Sua expectativa, porém, 
é de um crescimento nessa via nos próximos meses, que 
poderia até se tornar maior que a outra.

O trader Douglas Pavão também prevê a alta das ex-
portações brasileiras ao mercado canadense, ainda que 
ela possa acontecer aos poucos. Há seis meses ele fun-
dou a SouthMaple, empresa especializada nas transa-
ções entre os dois países. A ideia é descomplicar as tran-
sações e investimentos com uma assessoria completa. “O 
Canadá é um mercado muito interessante e ainda pou-
co explorado. É só saber usar a estratégia certa”, aposta. 
E ela passa por uma boa logística. n

Canadian company Mellohawk Logistics. 
Melo emphasizes that in Brazil a container may take 

ten days to leave the country, whereas in China it takes 
24 hours. Thus, the importance increases of having this 
fact clearly mapped prior to making the sale. “Sometimes 
the air freight bureaucracy is simpler that the ocean freight 
alternative, and if the price difference is not big (airlines 
are offering discounts), the change may be interesting. 
Obviously, this is true for a half or a full pallet, but not for 
large volumes.”

Melo’s company has operated in Brazil for 11 years, 
more in sales from Canada to the Brazilian market than 
in business operations the other way round. In his view, 
however, the growth in the Brazil-Canada direction in 
coming months may result in it overtaking the traditional 
Canada-Brazil alternative.

Trader Douglas Pavão too anticipates an increase of 
Brazilian exports to the Canadian market, even if this 
should take place gradually. Six months ago he founded 
SouthMaple, a company specialized in transactions 
between the two countries. The idea is to make transactions 
and investments easy, providing full advisory services. 
“Canada is a very interesting market and still little 
explored. He says: “all that is needed is the right strategy.” 
The right strategy requires good logistics. n

Quando a logística é o negócio
Os problemas de infraestrutura do Brasil também podem ser ótimos negócios. Não faltam oportunidades de investimentos e há 
canadenses que já perceberam isso. A proprietária e desenvolvedora de imóveis comerciais na América do Norte Cadillac Fairview e 
a brasileira Autonomy Investimentos formaram, por meio de joint venture em 2014, a Golgi Condomínios Logísticos, justamente para 
suprir parte da demanda por galpões de qualidade. A nova empresa anunciou sua entrada no mercado com capital de R$ 850 milhões, 
dos quais R$ 440 milhões já foram alocados em seus três investimentos iniciais. Juntos, os três condomínios logísticos oferecem 400 mil 
metros quadrados de área locável, nos municípios de Seropédica (RJ), Jundiaí (SP) e Mauá (SP).

When logistics is the business
Brazil’s infrastructure problems may also be an excellent business. There are many investment opportunities and Canadians who have already 
noticed this fact. The owner and developer of commercial real estate in North America - Cadillac Fairview – and the Brazilian company 
Autonomy Investimentos in 2014 set-up a joint venture company called Golgi Condomínios Logísticos, precisely with the intent to cater to the 
demand for quality warehouses. The new company announced its market entry with R$ 850 million in capital, of which R$ 440 million were 
already allocated to three initial investments. Together, the three logistics condominiums offer 400,000 square meters of rentable space, in the 
cities of Seropédica (State of Rio de Janeiro), Jundiaí and Mauá (both in the State of São Paulo).
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LA CLÉ 
DU SUCCÈS
Une bonne planification logistique est un facteur clé 
pour faire la différence entre bénéfice ou perte dans les 
expéditions entre le Brésil et le Canada

La dévaluation du réal par rapport au dollar est une 
invitation aux entrepreneurs brésiliens à se tourner 
vers les marchés étrangers. Ceux qui découvrent 
le Canada trouvent un pays ouvert aux produits 

étrangers, avec une population au pouvoir d’achat élevé et 
un énorme potentiel à exploiter. Cependant, faire y arriver 
vos marchandises sans problème nécessite plus qu’une bonne 
négociation avec l’acheteur canadien. Il faut une stratégie, 
des connaissances et une planification logistique. La bonne 
nouvelle est, selon les experts, qu’il est possible de prévoir 
ces accidents et de s’en préserver, de pouvoir dormir sur ces 
deux oreilles, tout en sachant que vos produits seront sur les 
étalages canadiens, dans les délais prévus. 
«Les exportations vers l’Amérique du Nord recommencent 
à croître, bien que lentement, et notre prévision est qu’elles 
continuent cette tendance», explique le coordinateur de 
la Commission du commerce extérieur de la Chambre de 
commerce Brésil Canada (CCBC) et directeur Amérique 
latine de la Canadian National (CN), John Kirkup. En 
2015, les exportations brésiliennes vers le Canada ont 

augmenté de 2,03%, soit R$ 2.362.000, selon le ministère du 
Développement, de l’Industrie et du Commerce extérieur 
brésilien(MDIC). Bien qu’apparemment modeste, ce chiffre 
signifie le renversement d’une tendance à la baisse, qui avait 
atteint 14,29% en 2014 par rapport à l’année précédente. 
«Dans ces premiers mois de 2016, nous avons observé que la 
demande continue de croître», ajoute-il.

Même si la demande est en hausse, l’offre de navires 
pour le transport des produits reste inchangée. Il n’existe 
pas d’itinéraire direct du Brésil au Canada. Le plus souvent, 
il faut utiliser un port de transbordement dans un pays 
d’Amérique centrale ou faire le voyage jusqu’aux États-Unis, 
à partir de là, continuer son voyage plus au nord. Si l’on 
considère en plus que les quantités sont petites, il est clair 
que le coût du fret va continuer à augmenter. L’astuce pour 
minimiser ce problème est de rechercher, avec l’aide d’un 
spécialiste, la meilleure option au cas par cas. «Il existe des 
alternatives très intéressantes, en fonction du produit, du 
volume et des besoins de chaque expédition,» dit Kirkup. 
Il cite l’exemple du port de la Nouvelle-Orléans (États-
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En 2015, les exportations brésiliennes vers le Canada ont augmenté de 
2,03%, soit R$ 2.362.000, selon le MDIC

Quand la logistique en elle-même est l’occasion d’affaires
Les problèmes d’infrastructure du Brésil peuvent aussi être de bonnes occasions d’affaires. Il ne manque pas de possibilités d’investissement 
et plusieurs Canadiens l’ont déjà compris. Le propriétaire et développeur en immobilier commercial en Amérique du Nord, Cadillac 
Fairview et la brésilienne Autonomy Investimentos ont formé, au travers d’une joint-venture en 2014, la Golgi Condomínios Logísticos, 
pour répondre à la demande de hangars de qualité. La nouvelle société a annoncé son entrée sur le marché avec un capital de R $ 850 
millions, dont 440 millions de R$ ont été alloués dans ses trois premiers investissements. Ensemble, les trois condominiums logistiques 
offrent 400.000 mètres carrés de superficie locative, dans les municipalités de Seropédica (RJ), Jundiaí (SP) et Mauá (SP).

Unis), qui a été utilisé, dans une expérience réussie, par 
l’entreprise brésilienne Gerdau pour ses ventes d’acier au 
secteur automobile. «A partir du port, les marchandises 
ont plusieurs possibilités pour poursuivre leurs voyage de 
façon pratique et rapide, comme le réseau ferroviaire du 
CN», explique le directeur Amérique du Sud du Port de la 
Nouvelle-Orléans, Celso Camargo.

Au cas par cas
«Il faut diversifier les itinéraires de transports pour trouver 

les meilleures options. Si vous commencez à développer 
vos affaires et que vous avez les produits en main, vous 
pouvez commencer à négocier avec l’armateur», a ajouté 
le responsable exécutif du New Business Group V. Santos 
International Logistics, Fernando Marques. Ce groupe, 
qui a plus de 20 ans dans les solutions commerciales 
internationales, a décidé, depuis plus d’un an, d’investir 
dans la croissance des échanges entre le Brésil et le Canada. 
Il dispose maintenant d’un partenaire à Toronto et négocie 
actuellement du fret ici et là. Pour réduire les coûts, il 
cite l’exemple de la cargaison fractionnée, c’est-à-dire 
que différents frets, tous de petites tailles, se partage des 
conteneurs qu’ils n’auraient pu remplir, seuls. 

Une autre option a être considérée est le fret aérien, dit 
le directeur général du Transport Figwal International, 
Deonísio Petry. «Actuellement, l’espace disponible est 
supérieur à la demande sur l’aller Brésil - Canada par avion. 
Les tarifs dans ce sens-là arrivent à être moitié-prix de ce qui 
est facturé dans la voie opposée, du Canada au Brésil», dit-il. 
Sa société, qui existe depuis 33 ans, est présente depuis 1990 
dans le commerce entre les deux pays. Aujourd’hui, ces 
échanges représentent environ 10% de leur activité.

Selon monsieur Petry, il y a de la connectivité entre le 
Brésil et le Canada. «La logistique est efficace entre les pays. 
Elle devient chère en raison des lacunes de l’infrastructure 
brésilienne», dit-il. D’où l’importance d’une étude attentive 

de la meilleure option, «La planification logistique est 
essentielle et décisive dans les opérations commerciales.»

Cette opinion est partagée par ceux qui voient les affaires 
du point de vue du pays de l’hémisphère Nord. «La logistique 
est un facteur clé et un jalon essentiel dans le commerce. Prés 
de 60% de la réussite d’une vente est due à elle. Cela devrait 
être la première chose à voir dans l’accord commercial, et 
même pour pouvoir baser le prix du produit », explique le 
directeur général de la compagnie canadienne Mellohawk 
Logistics, Arno Melo. 

Melo souligne que, si un conteneur peut prendre 
jusqu’à dix jours pour quitter le Brésil, cette période 
est de 24 heures en Chine. Ainsi, il faut prendre en 
compte ces facteur avant la vente: «Parfois, le processus 
bureaucratique du fret aérien est plus simple que du 
maritime, et si la différence de prix est pas aussi grande 
(les compagnies aériennes pratiquent des rabais), 
l’échange peut être intéressant. Mais ceci, bien entendu, 
si la charge est de la moitié ou d’une palette. Cela ne vaut 
pas pour les grands volumes».

Son entreprise travaille avec le Brésil depuis 11 ans, 
avec, plus de ventes canadiennes vers le marché brésilien 
que l’inverse. Il pense, toutefois, qu’une augmentation 
dans le sens Brésil-Canada est à attendre dans les 
prochains mois et que ce sens pourrait même dépasser 
celui du Canada-Brésil.

Le courtier Douglas Pavão prévoit également 
l’augmentation des exportations brésiliennes vers le marché 
canadien, même si elle peut se faire graduellement. Il a 
fondé, il y a six mois, South Maple, une société spécialisée 
dans les transactions entre les deux pays. L’idée est de 
démêler les transactions et les investissements avec un service 
conseil complet. «Le Canada est un marché très intéressant 
et encore peu exploré. Il faut juste savoir comment faire et 
utiliser la bonne stratégie», fait-il le pari. Et cela passe par une 
bonne logistique. n
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O 
Brasil está entre os cinco maiores pro-
dutores mundiais de pedras ornamen-
tais e é o maior exportador de chapa po-
lida e o segundo maior fornecedor do 
produto ao Canadá, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. Parece bastan-

te, mas não é. Estudos indicam que ainda há muito espaço 
para os negócios do setor crescerem nos próximos anos.

Em 2015, os embarques brasileiros totais de pedras 
ornamentais, para serem usadas especialmente na cons-
trução civil, atingiram 2,32 milhões de toneladas, ou 
US$ 1,21 bilhão, segundo dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
Só os mármores manufaturados do Espírito Santo (o 
maior produtor nacional) responderam por um fatura-
mento de US$ 41,1 milhões no ano, o que representou 
um crescimento de 45% em relação a 2014. Já as ven-
das de chapas de granito capixabas responderam por 
US$ 832,8 milhões, com um aumento em volume, mas 
uma pequena queda em valor, devido a fatores cambiais.

A lista dos maiores compradores desses produtos é en-
cabeçada por Estados Unidos, Canadá, Itália e Espanha. 
Se considerarmos apenas os granitos, principalmente 
os exóticos, novamente o Canadá está entre os princi-
pais importadores. “O Canadá é um cliente importante 
dos nossos mármores e granitos. No entanto, quando 
olhamos os números do consumo do mercado cana-

Brazil is among the world’s largest ornamental 
stone exporters, the country is the largest exporter 
of polished stone plates and the second largest 

supplier of the product to Canada, only behind the United 
States. Quite impressive, but this can be even more so. 
Studies show that there is still lots of room for business to 
grow in this industry in coming years.

In 2015, Brazilian shipments of ornamental stones, notably 
for use in civil construction, totaled 2.32 million tons, or US$ 
1.21 billion, according to data of the Ministry of Development, 
Industry and Foreign Trade (“MDIC”). The marble extracted 
in the State of Espírito Santo alone (the largest producer in 
the country) accounted for revenues of US$ 41.1 million last 
year, an increase of 45% in relation to 2014. The increase in 
sales of granite plate from that state accounted for US$ 832.8 
million, with an increase in volume, but a small decrease in 
value, due to exchange rate fluctuations.

The top buyers of these products are the United States, 
Canada, Italy and Spain. Considering only the granites, 
mainly the “exotic” types, again Canada is among the main 
importers. “Canada is an important buyer of our marbles and 
granites. However, when we look at the consumption figures 
in the Canadian market, we can see that there is lots of room 
to expand the business”, says the director of Institutional 
Relations and Business of the Chamber of Commerce Brazil-
Canada (CCBC), Paulo de Castro Reis. As an example, he 
mentions granite stone saw-cut to blocks or plates. In 2014, of 

Brasil avança nas vendas de pedras como mármores e granitos para 
o Canadá, enquanto se abrem mais oportunidades de negócios
Brazil progresses in the sale of stones such as marble and granite to Canada, 
while new business opportunities arise

EXPORTAÇÕES 
SÓLIDAS

SOUND EXPORTS
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dense, observamos que ainda existe um enorme espaço 
para ampliação dos negócios”, afirma o diretor de Rela-
ções Institucionais e Negócios da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC), Paulo de Castro Reis. Ele cita 
como exemplo os granitos cortados a serra ou em blo-
cos e chapas. Em 2014, dos US$ 8,48 milhões importados 
pelo Canadá, US$ 4,1 milhões vieram dos EUA, e apenas 
US$ 1,3 milhão foi oriundo do Brasil. 

Segundo o executivo, outro fator positivo para a am-
pliação do comércio é o interesse demonstrado pelo 
produto nacional. Isso ficou claro nos últimos eventos 
do setor, no final do ano passado, no Canadá, e no iní-
cio deste, no Brasil. Nas mais recen-
tes edições da Construct Canada e 
IIDEXCanada, em dezembro, uma 
comitiva brasileira, integrada também 
por representantes da CCBC, detectou o forte apelo que 
a pedra nacional tem no hemisfério Norte.

Já na Vitória Stone Fair, uma das feiras mais importan-
tes do Brasil no setor, que aconteceu em fevereiro, na ca-
pital do Espírito Santo, a participação de empresários ca-
nadenses aumentou 12% entre 2015 e 2016. Além disso, 
uma missão comercial canadense também visitou a feira 
a convite dos organizadores, ao lado de compradores de 
Irã, Alemanha, Austrália e Polônia, no programa Buyers 
Club, usado como forma de incrementar os negócios en-
tre esses países e o Brasil. 

the US$ 8.48 million imported by Canada, US$ 4.1 million 
came from the United States, and only US$ 1.3 million 
originated in Brazil. 

According to the executive, another positive factor to 
expand trade is the clear interest in the Brazilian product. 
This became evident in the latest industry events at the end 
of last year, in Canada, and at the beginning of this year, in 
Brazil. In the most recent editions of Construct Canada and 
IIDEXCanada last December, a Brazilian delegation, also 
comprising representatives of CCBC, detected the strong appeal 
the Brazilian stone has in the northern hemisphere.

In turn, at the Vitória Stone Fair, one of the most important 
of the industry-related trade fairs in Brazil, 
which took place in February, in the capital city 
of the State of Espírito Santo, the participation 
of Canadian entrepreneurs increased by 12% 

between 2015 and 2016. In addition, a Canadian trade 
mission also visited the fair invited by the organizers, along 
with visitors from Iran, Germany, Australia and Poland, 
under the Buyers Club program, used as a way to foster 

Potencial de exportação brasileiro cresce a cada ano, seja pela melhoria operacional 
no processo de extração e beneficiamento de rochas, seja pela descoberta de novos 
materiais. The Brazilian export potential increases every year, whether because of 
the operational improvement of the extraction or processing of stones, or because 
of the discovery of new materials
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Em 2015, os embarques brasileiros totais de pedras ornamentais, para serem usadas 
especialmente na construção civil, atingiram 2,32 milhões de toneladas. In 2015, Brazilian 
shipments of ornamental stones, notably for use in civil construction, totaled 2.32 million tons

De acordo com Cas-
tro Reis, outras ações de 
aproximação comercial 
estão sendo planejadas 
para os próximos meses. 
E deve haver muito a 
oferecer aos canadenses 
nessas oportunidades. Se-
gundo a superintendente 
do Centro Brasileiro dos 
Exportadores de Rochas 
Ornamentais (Centro-
rochas), Olívia Tirello, o 
potencial de exportação 
brasileiro cresce a cada ano, seja pela melhoria operacio-
nal no processo de extração e beneficiamento de rochas, 
seja pela descoberta de novos materiais, dos considerados 
básicos até os superexóticos. “Com o uso da tecnologia mais 
moderna e uma reserva robusta existente no Brasil, além do 
empenho do empresariado do setor, acredito que é possível 
aumentarmos as vendas para o Canadá, assim como para 
outros parceiros importantes no mundo”, afirma ela. 

 No ano passado, as exportações do Brasil responderam 
por 6% do total mundial em valor, com um saldo de US$ 
1,17 bilhão na balança comercial do setor. Outra boa no-
tícia, segundo a superintendente do Centrorochas, é que 
esses embarques são cada vez mais de produtos com algum 
beneficiamento. Para ela, o Brasil já começou a trilhar o 
caminho para se tornar fornecedor de itens de maior valor 
agregado quando passou a vender em maior quantidade 
as chapas, que são manufaturadas. “Esse material chega a 
custar até sete vezes mais do que um bloco”, diz.

O Brasil possui a maior diversidade de rochas orna-
mentais no mundo e uma das maiores reservas: são 1,4 
mil pedreiras ativas, 12 mil empresas e mais de 1,2 mil 
variedades de pedras e granitos. “A cada ano, mostramos 
maior capacidade de produção e beneficiamento, apre-
sentando ao mercado mundial as mais variadas tonalida-
des de rochas ornamentais. Nossas pedras são realmente 
obras de arte”, completa Olívia. n

business between these 
countries and Brazil. 

According to Castro 
Reis, other initiatives to 
bring about commercial 
activities are planned for 
coming months. There 
will be a lot to offer the 
Canadians on those 
occasions. According 
to Olívia Tirello, 
superintendent of the 
“Centro Brasileiro dos 
Exportadores de Rochas 

Ornamentais – Centrorochas” (Brazilian Ornamental Stone 
Exporter Center), the Brazilian export potential increases 
every year, whether because of the operational improvement 
of the extraction or processing of stones, or because of the 
discovery of new materials, ranging from the base product to 
the “super exotic”. “With the use of modern technology and 
the robust Brazilian reserves, in addition to the efforts of the 
industry’s entrepreneurs, I believe it is possible to increase 
sales to Canada and other important trade partners around 
the world”, says Tirello. 

Last year, Brazilian exports accounted for 6% of the 
world total in value, with a surplus of US$ 1.17 billion in 
the industry’s trade balance. Other good news, according to 
the Centrorochas’ superintendent, is that these shipments are 
increasingly of processed products. For her, Brazil came onto the 
track of becoming a supplier of items with higher aggregated 
value when the country started to sell larger quantities of stone 
plate, a processed product. “This material costs up to seven 
times more than stone blocks”, says Tirello.

Brazil has the world’s largest ornamental stone diversity 
and one of its largest reserves: there are 1,400 active quarries, 
12,000 companies and more than 1,200 varieties of stones 
and granites. “Every year, we increase our production and 
processing capacity, providing the world market a variety of 
ornamental stone color tones. Our stones are truly works of 
art”, concludes Tirello. n
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Maior evento (PDAC) de mineração do Canadá mostra a força do setor para superar 
dificuldades e retomar a trajetória positiva
Canada’s largest mining event (PDAC) shows the industry’s strength to overcome 
difficulties and return to the activity’s positive development

LUZ NO FIM 
DO TÚNEL

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL

por ESTELA CANGERANA
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C
erca de 22 mil pessoas, de mais de 
cem países, fizeram da edição de 
2016 da convenção anual do Pros-
pectors & Developers Association of 
Canada (PDAC) novamente um dos 
mais expressivos eventos da cidade 

de Toronto, entre 9 e 11 de março. O encontro reu-
niu agentes de toda a cadeia da indústria de explo-
ração mineral, incluindo uma significativa participa-
ção brasileira. Para quem acompanhou os debates, 
os sinais foram claros de que, apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas nos últimos anos, há, sim, 
muito ainda a ser explorado. E uma retomada mo-
derada, porém sólida, virá nos próximos anos.

“Vemos boas perspectivas para os negó-
cios no longo prazo. Toda a cadeia 
é economicamente muito impor-

A s happened in previous years, about 22,000 
people from more than 100 countries, from 
March 9 to 11 made the 2016 edition of 

the annual convention of the Prospectors & Developers 
Association of Canada (PDAC) one of the most important 
events in Toronto. The meeting gathered players from the 
entire industrial supply chain of mineral exploration, 
including a significant Brazilian participation, to discuss 
the direction and the outlook for the industry. For people 
who followed the discussions, the signs were clear that 
notwithstanding all the difficulties faced in recent years, 
there definitely is still a lot to be explored. A moderate but 
consistent recovery is expected in coming years.

“We see good perspectives for business in the long term. 
The entire industry supply chain is economically very 

important and in recent years has 
shown to be resilient, particularly 
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tante e tem demonstrado, nos últimos anos, ser re-
siliente. Em especial entre empresas canadenses e 
brasileiras, vemos muitas oportunidades a serem 
exploradas”, afirma o diretor de Relações Institucio-
nais e de Negócios da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá (CCBC), Paulo de Castro Reis, que partici-
pou do evento. Segundo ele, um bom exemplo foi 
a receptividade das empresas canadenses às soluções 
da brasileira RailRoad, fabricante de equipamentos 
personalizados para a indústria da mineração. A com-
panhia teve várias reuniões de negócios organizadas 
pela CCBC e vem contabilizando bons resultados.

Positivo e construtivo
“Acredito que a fase mais difícil para o setor já pas-

sou e, daqui para a frente, começaremos a sentir uma 
melhora, ainda que moderada. Estamos otimistas, sem 
deixar de lado a cautela”, confirma o presidente da 
Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC), enti-
dade parceira da CCBC, Frederico Marques. Entre as 
dificuldades enfrentadas nos últimos anos, estiveram a 
baixa no preço das commodities e o desaquecimento 
da economia, principalmente a chinesa. 

A notícia é positiva tanto para o Brasil quanto para 
o Canadá. O país da América do Norte tem um dos 
pilares da sua economia baseado nos recursos natu-
rais e muita afinidade no setor mineral. Também é o 
maior centro de captação de recursos para a atividade 
no mundo, com a liderança das bolsas de valores de 
Toronto, a Toronto Stock Exchange (TSX) e a TSX 
Venture Exchange (TSXV). Elas agregam o maior 
número de companhias de mineração listadas, mais 
da metade das que possuem capital aberto, e ainda 
responderam pela captação de US$ 97 bilhões entre 
2011 e 2015, equivalentes a 47% de tudo o que foi 
disponibilizado para a atividade.

Já o Brasil possui uma enorme diversidade mineral 
e recursos expressivos. São mais de 72 substâncias 
minerais e milhares de minas. Em 2015, apenas as 
exportações minerais (US$ 22,28 bilhões) respon-
deram por quase 12% do total das exportações bra-
sileiras. A balança da atividade teve saldo positivo 
de US$ 15,19 bilhões, equivalente a quase 80% do 
saldo total do Brasil, que foi de US$ 19,68 bilhões, 
segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC).

Brasil e Canadá ainda têm uma longa tradição de 

for Canadian and Brazilian companies, where we see a 
lot of opportunities yet to be explored”, states the director 
of Institutional Relations and Business of the Chamber of 
Commerce Brazil-Canada (CCBC), Paulo de Castro Reis, 
who attended the event. According to him, a good example 
of this was the receptivity of Canadian companies to the 
solutions adopted by the Brazilian company RailRoad, 
a manufacturer of customized equipment for the mining 
industry. The company had several business meetings 
organized by CCBC and is harvesting good results.

Positive and constructive
“I believe the most difficult phase to the sector is 

behind us and that from now on we may begin to see an 
improvement, even if only moderate. We are optimistic, 
but careful”, confirms the president of the Brazil-Canada 
Chamber of Commerce (BCCC), CCBC’s partner entity, 
Frederico Marques. Among the difficulties faced in recent 
years is the commodity price decline and the deceleration of 
the economy, mainly of China.

The news is positive for both Brazil and Canada. Canada 
has one of the pillars of its economy anchored in natural 
resources and the country is closely tuned to the mineral 
sector. Canada is also the largest resource attraction center 
for this industry in the world, under the leadership of the 

Mais de 50 empresas canadenses pertencentes à 
cadeia de mineração atuam no Brasil.  More than 
50 Canadian companies belonging to the mining 
supply chain operate in Brazil
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relacionamento no setor. E isso também ficou claro 
no PDAC 2016, com várias ações de aproximação e 
interesse bilateral. Além da organização do pavilhão 
brasileiro na feira, a Agência para o Desenvolvi-
mento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira 
(Adimb) promoveu o Brazilian Day, com apresen-
tações do governo e de empresas privadas. Pela dé-
cima vez, a BCCC também realizou dois eventos, o 
Brazil-Canada Mining Breakfast e o Brazil-Canada 
Exclusive Capital Markets Mining Luncheon, ambos 
com o patrocínio dos escritórios McCarthy Tetrault 
e Baker & McKenzie, da Vale e do Export Develop-
ment Canada (EDC), e o apoio do Consulado-Geral 
do Brasil em Toronto e da CCBC.

Aos eventos se somou a ida de uma missão com 
cinco empresas e quatro membros do governo do 
estado de Goiás, organizada pelo Consulado-Geral 
do Canadá em Belo Horizonte, o EDC e a Cana-
dian Association of Mining Equipment and Servi-
ces for Export (Camese). As empresas da missão 
participaram de duas manhãs de rodadas de negó-
cios e cada uma delas teve em torno de 15 encon-
tros. “Recebemos um feedback bem positivo tanto 
do governo quanto das empresas”, afirma o trade 
commissioner do Consulado-Geral do Canadá em 
BH, Franz Brandenberger. Ele lembra que, atual-
mente, mais de 50 empresas canadenses perten-
centes à cadeia de mineração atuam no Brasil, e 
elas já investiram mais de US$ 4 bilhões nas plantas 
minerais no País. n

stock exchanges of Toronto, the Toronto Stock Exchange 
(TSX), and TSX Venture Exchange (TSXV). They combine 
the largest number of listed mining companies, of which 
more than half are publicly traded, having accounted for 
the sourcing of US$ 97 billion from 2011 to 2015, the 
equivalent to 47% of the total funds made available for the 
activity globally.

Brazil in turn has an enormous mineral diversity and 
a considerable amount of resources. There are more than 
72 different types of minerals and thousands of mines 
which bear huge economic weight. In 2015, mineral 
exports alone (US$ 22.28 billion) accounted for almost 
12% of the total sold abroad by Brazil. The activity’s 
trade balance showed a surplus of US$ 15.19 billion, 
equivalent to almost 80% of Brazil’s total balance, which 
was at US$ 19.68 billion, according to the Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade (“MDIC”).

Brazil and Canada have a long-standing tradition in this 
industry. This also was clear at the 2016 PDAC, with several 
approximation initiatives and bilateral interest. Besides 
having organized the Brazilian pavilion at the fair, the 
“Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
Mineral Brasileira - Adimb” (Brazilian Mineral Industry 
Technological Development Agency) promoted the “Brazilian 
Day”, with presentations by the government and private 
companies. For the tenth time, BCCC also staged two events, 
the Brazil-Canada Mining Breakfast and the Brazil-Canada 
Exclusive Capital Markets Mining Luncheon, both sponsored 
by the firms McCarthy Tetrault and Baker & McKenzie, Vale 
and the Export Development Canada (EDC), supported by the 
Brazilian Consulate-General in Toronto and CCBC. 

In addition to the events, a trade mission comprising 
five companies and four members of the government 
of the State of Goiás, was organized by the Canadian 
Consulate-General in Belo Horizonte, EDC and the 
Canadian Association of Mining Equipment and Services 
for Export (Camese). The participating companies of the 
trade mission attended two business round mornings and 
had the opportunity to attend some 15 meetings each. “We 
received highly positive feedback from the government and 
the companies. We hope to close deals as a result”, says the 
trade commissioner of the Canadian Consulate-General in 
Belo Horizonte, Franz Brandenberger.

He recalls that currently more than 50 Canadian 
companies belonging to the mining supply chain operate 
in Brazil, having invested more than US$ 4 billion in 
mining facilities in the country. n
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MINHA MESA, 
SUA MESA

por PATRÍCIA BÜLL

Multiculturalidade e clima impactaram de forma bem distinta os 
hábitos alimentares nas Américas do Sul e do Norte  

Multiculturality and the climate influenced eating habits in South and North 
America in a very distinct way 

MY TABLE, YOUR TABLE
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B
rasil e Canadá são dois países de vasto ter-
ritório e grande influência de processos 
migratórios multiculturais. Essas similari-
dades, no entanto, não se refletiram em 
pontos comuns nos hábitos alimentares 
das populações de uma e de outra nação. 

Fatores como a discrepância de climas, por exemplo, fo-
ram fundamentais para estabelecer preferências gastro-
nômicas próprias. Para empresas que querem emplacar 
seus produtos nesses mercados, entender as diferenças 
pode ser peça-chave de sucesso.

O forte regionalismo brasileiro não se repete no Ca-
nadá. A contribuição culinária dos imigrantes também 
se manifestou de maneira distinta. “O Canadá recebeu a 
influência de muitos países e povos que o colonizaram. 
A mistura dos alimentos franceses, ingleses, chineses e 

Brazil and Canada are two countries with vast 
territories, greatly affected by multicultural 
migration processes. Such similarity, however, did 

not reflect in common eating habits of the populations of 
either nation.  Factors such as the difference in climate, for 
example, were fundamental to set their own gastronomic 
preferences. For companies interested in selling their 
products in these markets, to understand their differences 
may be a key aspect for success. The same is true for the 
adaptation of people who, due to work, study or leisure, 
travel between the two countries.

The strong Brazilian regionalism is not a phenomenon 
in Canada. The culinary contribution of immigrants also 
unfolded in a different way. “Canada was influenced by 
many countries and peoples that colonized the country. 
The mixture of French, English, Chinese and native foods, 
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as well as those of so many other colonizers, transformed 
the gastronomy, but prevented the existence of a “national 
meal”.  In fact, local recipes show their origins only when 
one analyses the ingredients”, explains the president 
of Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo – SBVC 
(Brazilian Retail and Consumption Society), Eduardo 
Terra. There are even people who say that the only totally 
Canadian food is maple syrup, known in Brazil by the 
name of “xarope de bordo”, a food product made from 
Canada’s most famous tree, whose leaf is shown in the 
country’s flag. 

The intensive (and extensive) cold helps explain the 
differences, given that the morning products are more 
important in Canada than those for the lunch time, as is 
the case in Brazil. “If here the tradition is a light meal at 
breakfast, there they have a full meal: besides toast with jam, 
there is always cereal with milk, coffee in a large cup they 
call a mug, pancakes with honey. Some families fry eggs with 
bacon and a type of sausage. This is necessary to prepare 

nativos, entre os de outros tantos colonizadores, trans-
formou a gastronomia, mas impediu uma marca nacio-
nal. Tanto é assim que as receitas locais demonstram 
suas origens apenas ao analisarmos os ingredientes”, 
explica o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo (SBVC), Eduardo Terra. Há quem arrisque 
dizer, inclusive, que o único alimento 100% canadense 
é o maple syrup, conhecido no Brasil como xarope de 
bordo, bebida proveniente da árvore mais famosa do 
Canadá, cuja folha ilustra a bandeira do país.

O frio intenso (e extenso) ajuda a explicar as diferen-
ças. Tanto é assim que os produtos matinais têm mais im-
portância no Canadá do que os do almoço, como ocorre 
no Brasil. “Se aqui a tradição é uma refeição leve no 
café da manhã, lá eles capricham: além de torradas com 
geleia, há sempre cereal com leite, café em uma grande 
xícara que eles chamam de ‘mug’, panquecas com mel 
e, em algumas famílias, são feitos ovos fritos com bacon 
e um tipo de salsicha. Isso é necessário para preparar o 
corpo para aguentar o frio ao 
longo do dia”, afirma Terra.

Não por acaso, o food ser-
vice (alimentação fora do lar 
ou pratos prontos) é muito 
desenvolvido. “As pessoas não 
apenas se alimentam fora do 
lar, como costumam com-
prar refeições prontas para 
levar para casa. É comum os 
supermercados disponibiliza-
rem diversas seções de pratos 
prontos. O brasileiro dá pre-
ferência a comprar os ingre-
dientes e preparar suas pró-
prias refeições”, observa.

 
Visão de negócios

A Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (ApexBrasil) 
viu nessa tradição uma opor-

Cidades brasileiras já contam com duas franquias canadenses do 
segmento de comidas saudáveis. Brazilian cities already have two Canadian 
franchises in the healthy meal sector
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tunidade de incrementar os negócios bilaterais. Com a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), criou um 
programa de internacionalização de franquias brasilei-
ras. “Percebemos que, a exemplo dos brasileiros, os ca-
nadenses buscam cada vez mais opções de alimentação 
saudável, orgânica e que traga bem-estar, mas sem abrir 
mão da praticidade. Eles querem rapidez, mas menos 
industrialização. Portanto, as franquias que consegui-
rem atender esse desejo podem ser uma opção viável 
no país”, afirma o diretor de Inteligência de Mercado 
da ABF, Claudio Tieghi.   

Ele explica que uma vantagem para empresários do 
setor nos dois países é que o varejo alimentar consegue 
se adaptar muito rapidamente aos anseios da sociedade: 
“Essa composição de pratos rápidos e saudáveis já é uma 
realidade tanto aqui quanto lá”.

Por enquanto, o Canadá saiu na frente. Cidades bra-
sileiras já contam com duas franquias canadenses do 
segmento de comidas saudáveis: a Yogen Früt, de fro-
zen yogurt, e a Pita Pit, de sanduíches e grelhados. A 
primeira possui lojas em Ribeirão Preto (SP), Belo Ho-
rizonte e Betim (MG). Já a Pita Pit iniciou os negócios 
na Bahia, com duas lojas em Salvador e uma em Feira 
de Santana. n

one’s body to resist the cold during the day”, says Terra.
It is no coincidence that food services (out-of-home meals 

or ready meals) are highly developed. “Not only do people 
eat away from home, they actually buy ready meals to take 
home. Usually, supermarkets have several ready meal 
departments. Brazilians prefer to buy ingredients and to 
prepare their own meals”, states the expert.

 
Business perspective

The Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos – ApexBrasil (Brazilian Export and 
Investment Promotion Agency), in this tradition, saw 
an opportunity to foster bilateral business. Together with 
Associação Brasileira de Franchising – ABF (Brazilian 
Franchising Association), ApexBrasil created a program to 
internationalize Brazilian franchises. “We noticed that, like 
the Brazilians, the Canadians too are increasingly looking 
for more options for healthy eating, organic foods and 
those that provide well-being while, however, not giving-up 
practicality. They want quickness, but less industrialized 
foods. So, the franchises that are able to service such 
demand may become a viable option in the country”, says 
ABF’s director of Market Intelligence, Claudio Tieghi.    

He explains that one advantage for industry 
entrepreneurs in both countries 
is that the food retail sector 
manages to quickly adapt to 
society’s expectations: “This 
composition of healthy and 
ready meals is already a reality 
here and there.”

In the meantime, Canada 
has taken the lead position. 
Brazilian cities already have 
two Canadian franchises in the 
healthy meal sector: Yogen Früt, 
of frozen yogurt, and Pita Pit, 
of sandwiches and grilled foods. 
The first has stores in Ribeirão 
Preto (State of São Paulo), Belo 
Horizonte and Betim (State of 
Minas Gerais). Pita Pit, in 
turn, began operations in the 
State of Bahia, with two stores 
in Salvador and one in Feira de 
Santana. n
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U
ma redução global significativa na 
emissão de gases de efeito estufa 
(GEE) nos próximos anos é a aposta 
de 195 países, incluindo Brasil e Cana-
dá, para manter o aquecimento climá-
tico do mundo em, no máximo, 1,5ºC 

até o final deste século. Esse é o resultado da 21ª Confe-
rência das Partes (COP-21) da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) 
em Paris, na França, encerrada em 12 de dezembro do 

A significant global reduction in the emission of 
greenhouse gases over the next few years is the 
expectation of 195 countries, including Brazil 

and Canada, to limit climate warming to a maximum 
of 1.5ºC by the end of this century. This is the result of 
COP 21 – the United Nations Framework Climate Change 
Conference (UNFCCC) held in Paris, France, and ended 
on December 12 of last year, with the signing of the Paris 
Agreement. In practical terms, this will require Brazil 
to more rigorously control deforestation, and Canada 

Acordo inédito sobre mudança climática, assinado por 195 países, incluindo Brasil e 
Canadá, deve trazer impacto sobre a atividade econômica e industrial
Unprecedented agreement on climate change, signed by 195 countries, including Brazil and 
Canada, may impact economic and industrial activity

REVERSÃO 
DE CURSO

INVERTED TRAJECTORY

por ESTELA CANGERANA
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to make an effort towards the greening of its economy, 
while requiring developed countries to support developing 
countries, investing in their adaptation. For the experts, the 
changes will depend on the commitment of economic sectors, 
will require decarburization processes and sacrifices, but 
will also result in opportunities.

The Paris Agreement will come into force in 2020, with 
the signatories’ commitment to assume their share of the 
responsibility to make sure that the global warming will 
stay “well below 2ºC”, the initial mark at which scientists 
state that the planet will reach a point of no return, of 
devastating effects, such as the rise of sea water levels, 
extreme scenarios (droughts, storms and floods), and 
water and food shortage. Each country will have to fulfill 
its national plan, as set forth in the INDCs (Intended 
Nationally Determined Contributions), and the developed 
countries are expected to contribute US$ 100 billion per 

ano passado, com a assinatura do Acordo de Paris. Na 
prática, isso vai exigir do Brasil um controle mais rigoro-
so do desmatamento de florestas; do Canadá, um esfor-
ço para tornar sua economia mais verde; e dos países de-
senvolvidos, apoio e investimento para ajudar as nações 
em desenvolvimento a se adaptarem. Para os especialis-
tas, as mudanças dependem de engajamento dos setores 
econômicos, processos de descarbonização e sacrifícios, 
mas também trazem oportunidades.

O Acordo de Paris entrará em vigor até 2020, com o 
comprometimento dos signatários de fazerem sua par-
te para que o aquecimento global fique “muito abaixo 
de 2ºC”, ponto a partir do qual cientistas afirmam que 
o planeta estaria condenado a um futuro sem volta, de 
efeitos devastadores, como elevação do nível do mar, 
eventos extremos (secas, tempestades e enchentes), falta 
de água e de alimentos. Cada país terá que cumprir seu 
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plano nacional, descrito nos chamados INDCs (sigla em 
inglês para Contribuições Pretendidas Nacionalmente 
Determinadas), e os desenvolvidos deverão contribuir 
com US$ 100 bilhões por ano em medidas de combate à 
mudança do clima e adaptação de nações em desenvol-
vimento. O tratado não é a primeira tentativa de ação 
nesse sentido, mas é a primeira vez que se consegue um 
regime universal na história do clima, já que nem todos 
os países aderiram ao Protocolo de Kyoto, assinado na 3ª 
COP, em 1997, no Japão, a exemplo de Canadá, Estados 
Unidos, Rússia e o próprio Japão. 

A promessa do Brasil prevê redução de 37% nas emis-
sões de GEE até 2025 e de 43% até 2030. Ambas as metas 
têm como base os níveis registrados em 2005. O combate 
ao desmatamento ilegal na Amazônia, a restauração flo-
restal de 12 milhões de hectares e a recuperação de 15 
milhões de pastagens degradadas deverão ser as princi-
pais formas para atingir o cumprimento da meta, assim 
como o aumento da participação de fontes renováveis 
de energia, incluindo biocombustíveis.

Já o Canadá se comprometeu a reduzir em 30% suas 
emissões de gases até 2030, em relação aos valores de 
2005. Em 2009, o país havia se proposto a reduzir suas 

year for measures to fight climate change and to adapt the 
developing nations. The treaty is not the first initiative for 
that intent, but it is the first time that a universal system 
in the history of climate monitoring is set-up, given that 
not all countries (including Canada, the USA, Russia 
and even Japan) committed to the Kyoto Protocol signed 
at COP 3, in 1997, in Japan. 

Brazil’s commitment is to reduce greenhouse gas 
emissions by 37% until 2025, and by 43% until 
2030, in both cases compared to the levels of 2005. 
Fighting illegal deforestation in the Amazon region, the 
reforestation of 12 million hectares and the recovery of 
15 million hectares of degraded grazing lands are the 
main ways to accomplish the established target, while 
also increasing the share of renewable energy sources, 
including biofuels.

Canada, in turn, committed to a 30% reduction in its 
gas emissions by 2030, compared with 2005 figures. In 
2009, the country had proposed to reduce its emissions 

21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima. COP 21 – the United Nations Framework 
Climate Change Conference
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Promessa do Brasil prevê redução de 37% nas emissões de gases 
de efeito estufa até 2025. Brazil’s commitment is to reduce greenhouse gas 

emissions by 37% until 2025

emissões em 17% até 2020 (na comparação com 2005), 
mas não deve alcançar esse objetivo. Dados do Ministé-
rio do Meio Ambiente canadense mostram que, até abril 
do ano passado, as emissões tinham subido cerca de 
20% em relação à meta. De acordo com pronunciamen-
to do primeiro-ministro Justin Trudeau, em seu discurso 
de abertura da COP-21, para atingir o novo objetivo, a 
estratégia é mirar os compromissos das províncias, cujas 
principais emissões são de dióxido de carbono (CO2).

 “Vamos avançar para uma economia resiliente do clima 
e investir em transporte público, infraestrutura verde e tec-
nologias limpas para criar novos postos de trabalho e apoiar 
as nossas comunidades”, reafirmou o primeiro-ministro em 
comunicado após a conferência.

by 17% until 2020 (in comparison with 2005), but is 
expected not to reach that target. Canadian Ministry of 
the Environment data shows that, until April of last year, 
emissions had increased by about 20% in comparison 
with the target. According to an announcement by Prime 
Minister Justin Trudeau, in his opening speech at COP 
21, to reach the new objective the strategy is to aim at 
the provinces’ commitment, whose main emissions are of 
carbon dioxide (CO2).

 “We will strive towards a climate resilient economy, 
invest in public transportation, green infrastructure 
and clean technologies to create new jobs and to support 
our communities”, reaffirmed the Prime Minister in a 
statement following the conference.
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Concrete actions
According to executive secretary of Observatório do Clima 

(Climate Observatory), Carlos Rittl, for those commitments 
to materialize, adjustments are necessary to government and 
corporate policies and strategies: “The agreement is not self-
implementable. It does not suffice that all countries ratify it. To 
eliminate emissions by mid-century depends on the continuous 
and increasing commitment of each country and its diverse 
economic sectors, on the transition of each economy, and on the 
trajectory of current emissions towards decarburization.” 

The transition process can open opportunities for new 
businesses and partnerships, notably in the fields of 
technology to produce green, clean and renewable energy. 
For the Climate Change Committee of the Federation of 
Industries of the State of São Paulo (“FIESP”), companies 
in general, but particularly those emitting greenhouse 
gases, should review their production processes. FIESP also 
points to forest and degraded area recovery as something 
as important in this process as are the development and 
the production on a grand scale of renewable energy. “In 
the medium and the long term, those aspects will become a 
part of the strategic planning of companies globally, and 
not only of the Brazilian industrial scenario”, stated the 
FIESP committee in a communique. n 

Ação concreta
Na opinião do secretário-executivo do Observatório do 

Clima, Carlos Rittl, para que essas promessas se concre-
tizem, são necessários ajustes em políticas e estratégias 
de governos e empresas: “O acordo não se implementa 
sozinho, não basta que todos os países o ratifiquem. De-
pende de um engajamento contínuo e crescente de cada 
país e seus distintos setores econômicos, da transição de 
cada economia e de suas trajetórias de emissões atuais 
para um caminho de descarbonização, de eliminação 
das emissões até meados deste século”. 

O processo de transição pode abrir oportunidades para 
novos negócios e parcerias, em especial as iniciativas na área 
de tecnologia para produção verde e energia limpa. Para o 
Comitê de Mudança do Clima da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), as companhias, principal-
mente as intensivas em emissões de GEE, devem rever seus 
processos produtivos. A federação aponta a recuperação 
florestal e de áreas degradadas como algo tão importante 
nesse processo quanto o desenvolvimento e a produção em 
escala de energia renovável. “A médio e longo prazos, esses 
aspectos deverão fazer parte do planejamento estratégico 
das indústrias globalmente, não apenas do parque indus-
trial brasileiro”, afirma, em nota, o comitê da Fiesp. n 
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LONDON APOSTA EM 
TECNOLOGIAS LIMPAS
Você sabia que a cidade de London, na província de Ontário, está entre as localidades que mais investem em 
tecnologias verdes? A região ostenta uma série de iniciativas focadas na economia de baixo carbono, com atuação 
destacada nas áreas de energia eólica, solar e geotérmica, além de biocombustíveis. Conheça algumas delas:

Túnel de vento
O Wind Engineering, Energy and Environment (WindEEE) Dome, mais 
avançado túnel de vento do mundo, simula condições reais de modernos 
sistemas eólicos.

Produção de biogás 
O Harvest Energy Garden tornou-se um sistema pioneiro de produção de 
biogás em Ontário, sendo capaz de transformar materiais orgânicos em 
energia e adubo.

Tratamento de água
O Centro Internacional de Excelência em Água (International Water Centre of 
Excellence) desenvolve tecnologias para o tratamento de recursos hídricos.

Materiais de alta performance
A Western University pesquisa células solares, armazenamento de hidrogênio, 
polímeros de baterias, biocombustíveis e redes inteligentes, entre outras 
tecnologias.

Energia do sol
A Fanshawe College criou um veículo elétrico movido a energia solar e 
mantém diversos projetos em curso. A instituição forma técnicos em energia 
eólica e solar.

Medição de resultados
Um laboratório fruto da parceria entre a London Hydro e a Western University, 
mede em tempo real o desempenho na geração e conversão de energias 
renováveis.

Parceria universidade-empresas
O Centro de Energia e Ambientes Sustentáveis (CESS) abrigado no Fanshawe 
College atua como uma ponte entre o mundo acadêmico e empresarial para 
estimular o desenvolvimento de soluções verdes.
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M
ais de 11 mil quilômetros separam 
as cidades de Florianópolis, no Bra-
sil, e Vancouver, no Canadá. Dis-
tância que desaparece pelas lentes 
fotográficas do brasileiro Miguel 
Luís Schmitt e do canadense Brian 

Noppe, na segunda edição da exposição Olhares Cru-
zados, que chega ao Brasil ainda no primeiro semes-
tre deste ano e, depois, cruza o oceano para encantar 
os canadenses.  

M ore than 11,000 kilometers separate the cities 
of Florianopolis, in Brazil, and Vancouver, 
in Canada. It is a distance that fades away 

through the lenses of Brazilian photographer Miguel Luis 
Schmitt and the Canadian Brian Noppe, in the second 
edition of the “Exchanging Glances” exhibition that will 
come to Brazil in the first semester of the current year, and 
will then cross the ocean to delight the Canadians. 

With the intent to show the co-existence between the en-
vironment and technology, the photographers switched 

Fotógrafos que participaram da segunda edição do projeto Olhares 
Cruzados revelam suas descobertas 
Photographers who participated in the second edition of the “Exchanging 
Glances” project reveal their discoveries

OLHARES CRUZADOS
EXCHANGING GLANCES

por PATRÍCIA BÜLL

Miguel Luís Schmitt
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OLHARES CRUZADOS
scenarios and countries, to discover whether the two cities 
can integrate nature and urban development without los-
ing their traditions and peculiarities. “Florianopolis is a 
place of dazzling beauty! An island surrounded by beaches 
and beautiful scenery. It is no wonder it is called the mag-
ic island”, says Brian Noppe, responsible for the pictures 
taken in the capital city of the State of Santa Catarina. “I 
had such a good impression that I even moved here”, states 
the Canadian who now alternates between Florianopolis 
and Vancouver.

Perhaps because of this enchantment, he says that seven 
days – the time each photographer had to shoot pictures of 
the other’s city – were sufficient only to “scratch the surface”, 
compared to what could have been experienced. “The beauty 
of the ocean fascinated me, and even with so many alterna-
tives, that is where I went every day”, says Noppe, admitting 

Com a proposta de mostrar a convivência entre meio am-
biente e tecnologia, os fotógrafos trocaram de cenário, e 
de país, para descobrir se as duas cidades sabem integrar 
a natureza e o crescimento urbano sem perder suas tra-
dições e peculiaridades. “Florianópolis é um lugar de be-
leza impressionante! Uma ilha cercada por praias e belas 
paisagens. Não é à toa que é chamada de ilha da magia”, 
afirma Brian Noppe, responsável pelos cliques da capital 
catarinense. “Minha impressão foi tão boa que me mudei 
para cá”, conta o canadense, que agora divide sua vida en-
tre Florianópolis e Vancouver.

Talvez por esse encantamento, ele diz que sete dias – pe-
ríodo que cada fotógrafo teve para registrar a cidade do 
outro – foram suficientes apenas para “arranhar a superfí-
cie”, diante do que poderia ser experimentado. “A beleza 
do oceano me puxava, e, mesmo com tantas possibilidades, 

Brian Noppe
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era para lá que eu seguia todos os 
dias”, conta ele, reconhecendo 
que muitas de suas fotos eram 
apenas de praias. “Se o local não 
fosse tão fascinante, seria mais fá-
cil ver além do oceano.”

 Apesar do fascínio pelo mar, 
Noppe diz que as fotos consegui-
ram mostrar a proposta da expo-
sição: meio ambiente e tecnologia. “Ambos os termos são 
sobre a civilização. E o que eu me perguntava antes de fo-
tografar é se a humanidade será capaz de sobreviver, e até 
mesmo prosperar, em um planeta que temos poluído e cor-
rompido tanto, prática que permanece mesmo agora, com 
a tecnologia a nosso favor”, analisa, torcendo para que sim.

Já o fotógrafo catarinense Miguel Luís Schmitt optou 
por andar pelas ruas de Vancouver para buscar imagens 
que traduzissem o tema: “Eu estou acostumado a traba-
lhar em equipe, no estúdio ou ao ar livre. Como a pro-
posta do Instituto Cultural da Câmara de Comércio Bra-
sil–Canadá era de um trabalho solitário, foi um grande 
aprendizado. Decidi desvendar aquela cidade estranha 
andando por suas ruas. E comecei isso logo no primeiro 
dia, apesar do cansaço do voo longo. Queria desde o co-

that many of his photos were only 
of beaches. “If the place were not so 
charming, it would be easier to see 
beyond the ocean.”

Besides the fascination of the sea, Noppe says the photos showed 
what the intent of the exhibition was: the environment and tech-
nology. “The two concepts are about civilization. Before taking the 
pictures, I asked myself if mankind can survive, and even thrive, 
on a planet that we have so much polluted and corrupted, with 
practices that are current even now, and with technology in our 
favor”, assesses Noppe, hoping that that is the case.

In turn, the photographer from the State of Santa Cata-
rina, Miguel Luis Schmitt, chose to walk the streets of Van-
couver to seek images that translate the theme. “I am used to 
working in a team, in the studio or outdoors. Since the propo-
sition of the Cultural Institute of the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada was for a one-person endeavor, it was a great 
learning experience. I decided to unveil that strange city walk-
ing its streets. I started on the very first day, in spite of the jet 

Miguel Luís Schmitt

Segunda edição da exposição Olhares Cruzados 
chega ao Brasil no primeiro semestre deste ano. 
The second edition of the “Exchanging Glances” 
exhibition will come to Brazil in the first 
semester of the current year
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meço de minha estadia conseguir 
fotos boas. Depois fiquei mais tran-
quilo e foi tudo bem natural”.

Embora faça segredo sobre as 
similaridades entre as duas cida-
des, dizendo que é melhor “ver na 
exposição”, o catarinense destaca 
que uma grande diferença diz res-
peito ao orçamento público: “Tudo lá é feito com muita 
qualidade, esteticamente interessante. A organização de 
Vancouver é outro item impactante frente às cidades sul-
-americanas”. Outro fator de distanciamento em relação 
ao Brasil foi o frio. “Cheguei a pegar dois graus negativos 
em uma madrugada”, lembra.

 “Quanto aos temas, embora tão distintos, eles não são 
incompatíveis. Tive certeza disso à medida que fui co-
nhecendo a cidade. Senti que os cidadãos de Vancouver 
chegaram a uma medida muito interessante, coerente e 
respeitosa entre tecnologia e meio ambiente. Um exem-
plo para outras cidades”, afirma. 

Veja mais imagens registradas pelos dois fotógrafos em 
www.ccbc.org.br. n

lag from the long flight. I wanted to 
take good pictures from the beginning 
of my stay. Then I calmed down and 
everything went naturally well.” 

Although Schmitt hides informa-
tion about the similarities between 
the two cities, saying that it is best 
“to see the exhibition”, he emphasizes 

that the main difference is related to the public budget: “Ev-
erything there is done with much quality, and is aesthetically 
interesting. Vancouver’s organized way of life is another im-
pressive fact in comparison with the South American cities.” 
Another differential factor in comparison with Brazil is the 
cold. “At dawn of one of the days there, I experienced minus 
two degrees”, recalls Schmitt. 

“Although the themes are so different, they are not incompat-
ible. I became aware of this as I began to know the city. I felt that 
the citizens of Vancouver reached a very interesting, coherent and 
significant degree of balance between technology and the environ-
ment. An example to be followed by other cities”, states Schmitt.

See other pictures taken by the two photographers 
at www.ccbc.org.br. n

Brian Noppe
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O n the one hand, a political and economic 
crisis as has not been seen in a long while, 
in addition to instabilities and transitions 
in neighboring countries. On the other 

hand, impressive growth in activities and in the attraction 
of investments. The current situations seem to be quite 
different in Brazil (together with other Latin countries), 
and in Africa, but in both scenarios a very favorable 
reality has developed for expanding the use of alternative 

POR QUE NÃO?
Crescem em número e importância as arbitragens em países em desenvolvimento, 
em especial nos africanos
Arbitration in developing countries, particularly in Africa, is growing in number and importance of cases

WHY NOT?
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por Estela Cangerana

D
e um lado, uma crise político-econô-
mica que há muito tempo não era 
vista, além de instabilidades e tran-
sições nos países vizinhos. De outro, 
um impressionante crescimento da 
atividade e da atração de investi-

mentos. As situações atuais parecem ser muito distintas 
entre o Brasil (juntamente com seus pares latinos) e os 
países da África, mas tanto em uma quanto em outra foi 
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conflict resolution methods, particularly arbitration. Facts 
and numbers confirm the undeniable increase in disputes 
in each of the two scenarios.

African countries should not be seen as newcomers to 
arbitration. The famous oil industry litigation cases of 
some forty years ago stand-out as a benchmark in this 
field. “A course in international arbitration that does 
not cover oil industry arbitration in Libya in the 1970’s 
would probably be viewed as incomplete even by ordinary 
standards”, says the expert in this field, Professor Won 
Kidane, in his book China-Africa dispute settlement: the 
law, economics and culture of arbitration. The novelty, 
however, lies in the impressive expansion in the last decade 
and in the diversification of fields of application, which for 
a long time have no longer been limited to the oil business.

“The average per capita Gross National Income – 
GNI, in sub-Saharan Africa, more than tripled between 
2003 and 2014. This in turn resulted in an increase 
of foreign investment in the continent and inevitably in 

criado um ambiente muito favorável para a expansão 
do uso de métodos alternativos de resolução de confli-
tos, em especial a arbitragem. Fatos e números confir-
mam o inevitável aumento das disputas em meio a esses 
dois cenários.

Os países africanos não podem ser vistos como inician-
tes na arbitragem. . As famosas disputas no mercado de 
petróleo há cerca de 40 anos são marcos do setor. “Um 
curso de arbitragem internacional que não contemple 
os casos de arbitragem no mercado de petróleo na Líbia 
da década de 1970 provavelmente seria considerado in-
completo até para os padrões mais comuns”, afirma o es-
pecialista no setor e professor Won Kidane, em seu livro 
China-Africa dispute settlement: the law, economics and culture 
of arbitration. A novidade, porém, está na incrível expan-
são na última década e na diversificação de setores, que 
há muito não se concentram mais somente nos negócios 
do petróleo.

“O GNI [da sigla em inglês de Rendimento Nacional 
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an increase of international disputes. In combination 
with the expectation of some multinational companies  
to avoid local courts [...] and a strong tradition of 
arbitration in international trade, it is no surprise that 
international arbitration in Africa, or involving African 
companies, is increasing”, according to Alexis Martinez 
and Emma Mason, of the Squire Patton Boggs law firm, 
in their article “Arbitration in Africa: past, present and 
future”, published in the Kluwer Arbitration Blog (http://
kluwerarbitrationblog.com/2016/01/13/arbitration-in-
africa-past-present-and-future/).

The Gross Domestic Product – GDP of the 11 largest 
countries in sub-Saharan Africa increased by 51% in the 
decade ended in 2014, according to data collected by the 
Bloomberg news agency. The figure is twice as high as the 

O PIB dos 11 maiores países da África subsaariana cresceu 51% na década 
encerrada em 2014. The GDP of the 11 largest countries in sub-Saharan Africa 
increased by 51% in the decade ended in 2014  

Bruto] médio per capita na África subsaariana mais do 
que triplicou entre 2003 e 2014. Este, por sua vez, levou 
a um aumento do nível de investimento estrangeiro no 
continente e, inevitavelmente, a um aumento de dispu-
tas internacionais. Combinando isso com o desejo de 
algumas empresas multinacionais de evitar cortes locais 
[...] e com uma forte tradição de arbitragem no comér-
cio internacional, não é surpreendente que a arbitra-
gem internacional na África ou envolvendo companhias 
africanas esteja em ascensão”, afirmam os advogados 
Alexis Martinez e Emma Mason, do escritório Squire 
Patton Boggs, em seu artigo “Arbitration in Africa: past, 
present and future”, publicado no Kluwer Arbitration 
Blog (http://kluwerarbitrationblog.com/2016/01/13/
arbitration-in-africa-past-present-and-future/).

O Produto Interno Bruto (PIB) dos 11 maiores países 
da África subsaariana cresceu 51% na década encerra-
da em 2014, segundo dados levantados pela agência de 
notícias Bloomberg. O número é superior em mais de 
duas vezes a alta da atividade mundial no mesmo perí-
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increase in worldwide activity in the same period, which was 
of 23%. In 2015, the expectation is that the continent as a 
whole has reached a 4.5% expansion and will reach 5% 
in 2016, according to a report by the African Development 
Bank (AfDB), in partnership with the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). 

“For 2015, one estimates that foreign investments have 
reached the amount of US$ 73.5 billion”, informs the 
AfDB in a statement. According to the bank, Direct Foreign 
Investment (DFI) is no longer concentrated in minerals 
and now includes consumer goods and services, destined 
for the growing middle class.

However, in addition to economic factors, it is important 
to emphasize that governments and legal institutions 
are also trying to do their share by safely including 

Em 2014, cinco acordos bilaterais foram assinados entre o Canadá e os 
Estados africanos de Camarões, Nigéria, Senegal, Mali e Costa do Marfim. 

In 2014, five bilateral agreements were signed between Canada and the African 
States of Cameroon, Nigeria, Senegal, Mali and the Ivory Coast

odo, que foi de 23%. Em 2015, a expectativa é que o 
continente, como um todo, tenha registrado uma ex-
pansão de 4,5% e, em 2016, ela atinja os 5%, de acordo 
com o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento 
(AfDB), em parceria com a Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

“Em 2015, estima-se que os investimentos externos 
tenham alcançado um montante de US$ 73,5 bilhões”, 
afirma, em nota, o AfDB. Segundo o banco, o inves-
timento estrangeiro direto (IED) não está mais cen-
tralizado nos recursos minerais e abrange bens de 
consumo e serviços, direcionados a uma classe mé-
dia em expansão.

Mas, além dos fatores econômicos, é importante res-
saltar que governos e instituições legais também vêm 
tentando fazer a sua parte para abrigar, com seguran-
ça, as arbitragens internacionais e proteger os investi-
dores estrangeiros. Embora especialistas reconheçam 
que ainda existe uma mescla entre leis antigas e novas 
no quadro jurídico arbitral no continente e que cada 
país tem a sua própria “mistura”, é claro o esforço para 
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garantir a segurança do processo. Pelo menos dez pa-
íses (Egito, Quênia, Madagascar, Ilhas Maurício, Nigé-
ria, Ruanda, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue) 
implementaram a Lei-Modelo em Arbitragem Comer-
cial Internacional da United Nations Commission on 
International Trade Law (Unctral), e 17 fazem parte 
da Organização para Harmonização da Lei de Negó-
cios na África (Ohada, da sigla em francês), que segue 
o modelo da legislação francesa. 

Nesse movimento, entram também as assinaturas de 
acordos bilaterais ou multilaterais de investimentos 
(BITs ou MITs, da sigla em inglês), que permitem que os 
investidores façam valer seus direitos por meio de arbi-
tragens independentes. Muitos desses acordos têm sido 
fechados. Em 2014, por exemplo, cinco foram assinados 
entre o Canadá e os Estados Africanos de Camarões, 

international arbitrations and protecting foreign 
investors. Although experts acknowledge that there is still 
a “mixture” of old and new laws in the legal framework of 
arbitration in the continent and that each country has its 
own mixture, the effort to warrant safety in the process is 
evident. At least ten countries (Egypt, Kenia, Madagascar, 
Mauritian Islands, Nigeria, Ruanda, Tunisia, Uganda, 
Zambia and Zimbabwe) implemented the United Nations 
Commission on International Trade Law – Unctral’s 
Model Law on International Commercial Arbitration, 
and 17 of them are members of the Organization for the 
Harmonization of the Business Law in Africa (“OHADA” 
in French), which follows French Law as a model. 

This movement also includes the celebration of bilateral 
and multilateral investment agreements (BITs or 
MITs), allowing investors to enforce their rights through 
independent arbitrations. Many such agreements were 
concluded. In 2014, for example, five were signed between 
Canada and the African States of Cameroon, Nigeria, 
Senegal, Mali and the Ivory Coast. In the same year, 

Em 2015, a expectativa é que o continente, como um todo, tenha registrado 
uma expansão de 4,5%. In 2015, the expectation is that the continent as a 
whole has reached a 4.5% expansion and will reach 5% in 2016
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the Japan-Mozambique BIT came into force, as did the 
Economic Partnership Agreement between Cameroon and 
the European Union, and the negotiations of the Canada-
Burkina Faso Investment Promotion and Protection 
Agreement took place. Two of the most recent, Canada 
– Cameroon and Canada - Nigeria, are viewed by experts 
as examples of “new generation” BITs, given that they are 
more detailed and specific.

Although much litigation involving African parties 
still takes place outside of Africa, the creation of new 
arbitration centers and the expansion of current cases in 
the market show a change in direction. One of the most 
traditional among them, the Egyptian Cairo Regional 
Center for International Commercial Arbitration 
(CRCICA) handled 72 new cases in 2013, and 74 the 
following year, with the highest amount under litigation 
being US$ 176 million, according to its annual report. 
The Egyptian institution is a partner of the Brazil-
Canada Chamber of Commerce – CCBC’s Arbitration and 
Mediation Center – CAM-CCBC since 2014. n

Nigéria, Senegal, Mali e Costa do Marfim. No mesmo 
ano, o BIT Japão-Moçambique entrou em vigor, assim 
como o Acordo de Parceria Econômica entre Camarões 
e União Europeia, e foram concluídas as negociações 
do Acordo de Promoção e Proteção de Investimentos 
Estrangeiros Canadá-Burkina Faso. Dois entre os mais 
recentes, Canadá-Camarões e Canadá-Nigéria, são vistos 
pelos especialistas como exemplos de BITs de “nova ge-
ração”, por serem mais detalhados e específicos.

Embora muitas disputas com partes africanas ainda 
aconteçam fora da África, a criação de novos centros de 
arbitragem e a expansão dos casos já estabelecidos no 
mercado mostram uma mudança em curso. Um dos mais 
tradicionais deles, o egípcio Cairo Regional Center for 
International Commercial Arbitration (CRCICA) que ad-
ministrou 72 novos casos em 2013 e 74 no ano seguinte, 
com o maior valor de disputa em US$ 176 milhões, de 
acordo com seu relatório anual. A instituição egípcia é 
parceira do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) desde 2014. n
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T he 23rd edition of the most important event of 
international arbitration, the International 
Council for Commercial Arbitration (ICCA) 
Congress, will take place from May 8 to 

11, on the Mauritius Islands.  Its thematic title will be 
“International Arbitration and the Rule of Law: Contribution 
and Conformity”. The event will occur for the first time in 
Africa, showing the emphasis and the relevance this region 
is increasingly achieving in the international arbitration 
scenario. This importance is also reinforced by the confirmed 
presence of the secretary-general of the United Nations 

NO CENTRO DOS DEBATES
Ilhas Maurício, na África, serão palco de encontro dos maiores nomes da arbitragem mundial,
durante o 23º Congresso do International Council for Commercial Arbitration (ICCA), em maio
Mauritius Islands, in Africa, will be the venue for the meeting of the most expressive names of international 
arbitration, during the 23rd Congress of the International Council for Commercial Arbitration (ICCA), in May

CENTERSTAGE TO THE DEBATES

por Estela Cangerana

M
ais importante evento da arbitra-
gem mundial, o Congresso do In-
ternational Council for Commer-
cial Arbitration (ICCA) terá sua 23ª 
edição entre os dias 8 e 11 de maio 
deste ano nas Ilhas Maurício, com 

o tema “International Arbitration and the Rule of Law: 
Contribution and Conformity” (Arbitragem Internacio-
nal e o Estado de Direito: Contribuição e Conformida-
de). Será a primeira vez que o evento acontece na África, 
demonstrando a relevância que a região vem ganhando 
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Organization (UNO), Ban Ki-moon, and of the recipient of the 
2005 Nobel Peace Prize, the Egyptian Mohamed ElBaradei.

The choice of the venue for the 23rd biannual congress 
could not be more convenient at the current point in 
time. The Mauritian Islands have made substantial 
improvements to the country’s legal system for international 
arbitration, with the objective of becoming a center for 
excellence in this field in Africa. Besides adopting the 
International Arbitration Act (IAA) of 2008, a legislation 
based on the law model set by the United Nations 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the 
country also began to host important institutions, such as 
the representative office abroad of the Permanent Arbitration 
Tribunal, headquartered in The Hague, Holland, among 
other arbitration entities. 

“Mauritius is a country perfectly adequate to play a 
leadership role in Africa in the theoretical and practical 

no cenário mundial da arbitragem. Realçam essa impor-
tância também as presenças confirmadas do secretário-
-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban 
Ki-moon, e do egípcio ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz em 2005, Mohamed ElBaradei.

A escolha da sede do 23º congresso bienal não poderia 
ser mais oportuna no momento atual. As Ilhas Maurício têm 
feito grandes progressos na melhoria de seu sistema legal 
para a arbitragem internacional, com o objetivo de se firmar 
como um centro de excelência do setor na África. Além da 
adoção do International Arbitration Act 2008 (IAA), uma 
legislação com base na lei-modelo da United Nations Com-
mission on International Trade Law (UNCITRAL), a loca-
lidade também passou a abrigar importantes instituições, 
como um escritório de representação no exterior do Tribu-
nal Permanente de Arbitragem (PCA), com sede em Haia, 
na Holanda, entre outros organismos do setor. 

“Maurício é um local perfeitamente adequado para de-
sempenhar um papel de liderança no desenvolvimento da 
teoria e prática da arbitragem internacional na África, re-
fletindo o desenvolvimento institucional e o crescimento 

Mohamed ElBaradei, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 
2005. Mohamed ElBaradei, the recipient of the 2005 Nobel 
Peace Prize
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development of international arbitration, reflecting the 
region’s institutional development and economic growth. 
The program of this ICCA congress will address issues of 
fundamental importance for the subject matter, such as 
increases in the popularity of arbitration, in one of the 
regions that is making the quickest economic progress among 
all countries in the world”, says the chairman of the event’s 
host committee, Salim Moollan. 

The discussion themes will include the contribution to 
theory and practice of international arbitration to the Rule 
of Law, the relationship with the local courts and investment 
arbitrations in Africa, among others. 

“The event will truly be a benchmark in the history of 
arbitration in Africa, bringing the global community of 
international arbitration together with representatives from all 
regions of the continent”, believes Moollan. ICCA organizers 
expect the attendance of more than 1,000 of its delegates from 
around the world, as was the case of recent editions in Miami 
(USA), in 2014, and in Singapore, in 2012.

Once again, Brazil is expected to play a prominent 

Salim Moollan, chairman do comitê anfitrião do ICCA, e Ban 
Ki-moon, secretário-geral da ONU. Salim Moollan, chairman 
of the ICCA host committee, and Ban Ki-moon, secretary-
general of the UNO

econômico da região. O programa deste congresso ICCA 
irá abordar questões de fundamental importância para a 
nossa disciplina, como o aumento da popularidade da arbi-
tragem em uma das regiões que vêm tendo um dos mais rá-
pidos avanços econômicos do mundo”, afirma o chairman 
do comitê anfitrião do evento, Salim Moollan. 

Os temas que estarão em debate incluem a contribuição 
na teoria e na prática da arbitragem internacional para o 
Estado de Direito, a relação com as cortes domésticas e as 
arbitragens de investimentos na África, entre outros. 

“O evento será um verdadeiro marco na história da 
arbitragem na África, reunindo a comunidade global de 
arbitragem internacional com representantes de todas 
as partes do continente”, acredita Moollan. A organiza-
ção do ICCA espera a participação de mais de mil de 
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role among participating nations. The Arbitration and 
Mediation Center of the Chamber of Commerce Brazil-
Canada (CAM–CCBC) will again be the congress’ platinum 
sponsor and will host the opening cocktail event, in what 
will be the entity´s demonstration of their total support for the 
advancement of discussions about arbitration in the world. 
The Brazilian presence will also be noticed in the discussion 
panels of the official program.

Furthermore, the 23rd edition of the ICCA Congress will 
be the first to offer simultaneous bilingual translations in 
English and French. The event will take place at the Swami 
Vivekananda International Convention Center (SVICC), 
with the opening cocktail event at L’Aventure du Sucre and 
a gala dinner at Chateau Labourdonnais.

Learn more about the congress, the complete program and 
details about registrations at www.iccamauritius2016.com n

A organização do ICCA espera a participação de mais de mil de seus delegados 
de todas as partes do mundo. ICCA organizers expect the attendance of more 

than 1,000 of its delegates from around the world

seus delegados de todas as partes do mundo, como ocor-
reu nas últimas edições, em Miami (EUA), em 2014, e 
em Singapura, em 2012.

Mais uma vez, o Brasil deverá ocupar posição de desta-
que entre as nações participantes. O Centro de Arbitra-
gem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil–Canadá 
(CAM–CCBC) será novamente o patrocinador platinum 
do congresso e do coquetel de abertura, em mais uma 
demonstração, por parte do organismo, de suporte total 
ao avanço nas discussões sobre a arbitragem no mundo. 
A presença nacional também será sentida nos painéis de 
debate da programação oficial.

 A 23ª edição do Congresso do ICCA será, ainda, a 
primeira com tradução simultânea totalmente bilíngue, 
em inglês e francês. O evento acontecerá no Swami Vi-
vekananda International Convention Centre (SVICC), 
com coquetel de abertura no L’Aventure du Sucre e jan-
tar de gala no Château Labourdonnais.

Saiba mais sobre o congresso, a programação completa e 
detalhes das inscrições em www.iccamauritius2016.com n
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POR DENTRO
FIQUE

O time da PUC-SP venceu o Pre-Moot 2016 do CAM-CCBC, 
realizado na capital paulista em 20 e 21 de fevereiro. A 
Universidade de Buenos Aires ficou em segundo lugar, seguida 
pela Universidade Positivo e pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Lucas Jimenez, da PUC-SP, também levou o prêmio de 
melhor orador. A equipe vencedora recebeu uma bolsa de R$ 35 
mil para custear a ida ao Vis East Moot, em Hong Kong. As 18 
equipes participantes ganharam R$ 5 mil pela participação. O Vis 
Moot, realizado em Viena e Hong Kong, é a maior competição 
entre estudantes de arbitragem internacional. Os estudantes 
também tiveram a oportunidade de treinar para o Vis Moot no VIII 

Pre-Moot em Curitiba, na Universidade Positivo, com patrocínio do CAM-CCBC, entre 4 e 5 de março.
The “PUC–SP” team won CAM-CCBC’s 2016 Pre-Moot, held in São Paulo on February 20 and 21. The “Universidade de Buenos Aires” 
ranked second, followed by “Universidade Positivo” and “Universidade Federal de Minas Gerais”. Lucas Jimenez, from PUC–SP, also won 
the Best Speaker prize. The winning team received a scholarship worth R$ 35,000 to pay for the expenses to attend the Vis East Moot, in 
Hong Kong. The 18 participating teams received R$ 5,000 to attend. The Vis Moot, which takes place in Vienna and Hong Kong, is the 
largest competition among international arbitration students. The students also had the opportunity to train for the Vis Moot in Curitiba, at 
Universidade Positivo, with the sponsorship of CAM-CCBC, on March 4 and 5.

A Conferência Regional na América Latina, promovida pela International Bar Association (IBA), que ocorreu de 9 a 11 de março no Rio 
de Janeiro, teve a participação de mais de 600 representantes de 35 países e o patrocínio do CAM-CCBC. O método mais adequado 
de resolução de disputas para cada circunstância foi um dos tópicos em debate. Para o Presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, que 
acompanhou a discussão, a arbitragem em questões complexas é uma realidade. “O CAM-CCBC tem muito orgulho de ter contribuído, desde 
a primeira hora, para a divulgação, a evolução e o aperfeiçoamento de tal método de resolução de conflito”, afirmou. 
The Regional Conference in Latin America, promoted by the International Bar Association (IBA), which took place in Rio de Janeiro from March 
9 to 11, was attended by 600 representatives from 35 countries and sponsored by CAM-CCBC. The ideal method for dispute resolutions 
for each case was one of the topics discussed. For CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes, who participated in the discussion, arbitration in 
complex issues is a reality. “CAM-CCBC is very proud of having contributed, right from the beginning, to the dissemination, the evolution and the 
improvement of said conflict resolution method”, stated Forbes.

A Global Arbitration Review (GAR) promoveu em 17 de março, em parceria com o CAM-CCBC, o 4th Annual GAR Live Brazil, em São Paulo. 
O Presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, e a secretária-geral, Eleonora Coelho, participaram do evento. Entre os debates, destacou-se 
que, no contexto da arbitragem internacional, diferentes estratégias e métodos, que vão desde técnicas protelatórias até atos que visam minar 
a validade e a eficácia da sentença arbitral, têm sido recorrentes, sendo descritos como táticas de guerrilha. 
On March 17, the Global Arbitration Review (GAR), in cooperation with CAM-CCBC, promoted the 4th Annual GAR Live Brazil in São Paulo. 
CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes and the secretary-general, Eleonora Coelho, participated in the event. One of the debates stood-out in 
the context of international arbitration, focusing on different strategies and methods, ranging from procrastination techniques to actions aimed at 
undermining the validity and applicability of the arbitral sentence. They were defined as guerilla tactics. 

VI Pre-Moot do CAM-CCBC
CAM-CCBC’s Pre-Moot 

Táticas de guerrilha
Guerilla tactics

Fórum regional
Regional forum  
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Mediadores capacitados
Qualified mediators
Com o apoio do CAM-CCBC, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (IMAB) 
promoveu um curso de Capacitação em Conciliação e Mediação, entre janeiro e 
fevereiro. Abordaram-se desde os aspectos de origem de um conflito até as etapas de 
negociação, métodos de resolução e o papel do mediador. O curso teve a coordenação 
de Adolfo Braga Neto, presidente do Conselho de Administração do IMAB, presidente 
da Comissão de Mediação do CAM-CCBC e consultor do EUROsociAL II e do Ministério 
da Justiça de Angola e de Cabo Verde.
With the support of CAM-CCBC, the “Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil – 
IMAB (Mediation and Arbitration Institute of Brazil) offered a course in Conciliation and 
Mediation Qualification, between January and February. Topics covered included from 
aspects concerning the origin of a conflict to the phases of a negotiation, resolution 
methods and the role of the mediator. The course was coordinated by Adolfo Braga Neto, 
chairman of IMAB’s Board of Directors, president of CAM-CCBC’s Mediation Committee, 
and a consultant to EUROsociAL II and the Ministry of Justice of Angola and Cabo Verde.

A subsecretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Caroline Costa, foi ao Chile em fevereiro 
e pôde observar de perto as práticas adotadas pelo Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) no tocante à administração de 
procedimentos arbitrais. Caroline esteve em Santiago durante três semanas. Em breve, 
um secretário chileno vem a São Paulo com o intuito de vivenciar a mesma experiência 
no CAM-CCBC. A iniciativa tem como objetivo aproximar as instituições arbitrais e 
aprimorar o nível de excelência dos serviços prestados por ambas.
CAM-CCBC’s deputy sub-secretary general, Caroline Costa, traveled to Chile in February 
and could closely observe the practices adopted by “Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Santiago - CAM Santiago (Arbitration and Mediation 
Center of the Chamber of Commerce of Santiago) during the actual application of arbitral 
proceedings. Caroline was in Santiago and stayed in Chile for three weeks. Subsequently, 
a Chilean secretary came to São Paulo with the intent to experience the same at CAM-
CCBC. The initiative’s objective is to bring the two arbitration institutions together and 
improve the level of excellency of the services rendered by the two institutions.

Intercâmbio de experiência
Exchange of experience

A secretária-geral do CAM-CCBC, 
Eleonora Coelho, participou de um 
painel, em Miami, sobre preconceito  
inconsciente na arbitragem 
internacional durante a Conferência 
Internacional de Arbitragem que 
celebrou os 20 anos de existência do 
Centro Internacional para Resolução de 
Disputas (ICDR). Eleonora apresentou 
dados que comprovam a desigualdade 
de gênero no mercado de trabalho. 
Segundo relatório de 2015 divulgado 
pela ONU, mais da metade das 
empresas da América Latina e do 
Caribe não possuem mulheres em 
posições de liderança. Elas representam 
47,1% do total de advogados regulares 
no Brasil, de acordo com o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 
CAM-CCBC’s secretary-general, 
Eleonora Coelho, participated in a 
panel that covered the issue involving 
the unconscious perspective, during the 
20th edition of “Centro Internacional 
para Resolução de Disputas – ICDR” 
(International Center for the Resolution 
of Disputes), which took place in 
Florida (USA). Eleonora showed data 
proving gender inequality in the work 
market. According to a 2015 report 
published by the U.N., more than half 
the countries in Latin America and 
the Caribbean have no women in 
leadership positions. They represent 
47.1% of the attorneys practicing law 
in Brazil, according to the “Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB (Brazilian Bar 
Association). 

Igualdade 
de gênero 
Gender equality 
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13 a 15 de abril, Montreal April 13 to 15, 
Montreal 

Sial Canada
Alimento | Foods

25 e 26 de abril, Montreal April 25 to 26, 
Montreal 

Forum Innovation Aérospatiale
Aerospacial | Aerospace

15 a 18 de maio, Toronto March 15 to 18, 
Toronto 

IATA Ground Handling Conference
Transporte aéreo | Air transport 

28 a 30 de maio, Toronto May 28 to 30, Toronto
Canadian Furniture Show

Móveis | Furniture

7 a 9 de junho, Calgary June 7 to 9, Calgary
Global Petroleum Show

Oil & Gas | Oil & Gas

7 a 9 de junho, Toronto June 7 to 9, Toronto
Hometex & Floorex

Produtos domésticos | Household products

5 a 7 de abril, São Paulo April 5 to 7, São Paulo
Intermodal South America

Comércio exterior, logística e transportes  | Foreign trade, logistics and 
transportation 

5 a 7 de abril, São Paulo April 5 to 7, São Paulo
Autocom

Automação | Automation

5 a 7 de abril, Olinda, PE April 5 to 7, Olinda, PE
Equipotel Nordeste

Hotelaria | Hospitality industry

11 a 15 de abril, Rio Verde, GO April 11 to 15, Rio Verde, GO
Tecnoshow Comigo

Máquinas agrícolas | Agricultural machinery

12 a 16 de abril, São Paulo April 12 to 16, São Paulo
Feicon Batimat

Construção | Construction

25 a 29 de abril, Ribeirão Preto April 25 to 29, 
Ribeirão Preto

Agrishow
Agronegócio | Agribusiness

10 a 12 de maio, São Paulo May 10 to 12, 
São Paulo

FCE Pharma/Cosmetique
Indústria farmacêutica e cosmética  

Pharmaceutical and cosmetic industry

10 a 12 de maio, São Paulo May 10 to12, São Paulo
ExpoSec

Segurança | Security

17 a 20 de maio, São Paulo May 17 to 20, São Paulo
Hospitalar

Tecnologias médicas | Medical technology

AGENDA



SERÁ QUE AINDA VALE A PENA 
FAZER NEGÓCIOS COM O BRASIL?

SO YOU STILL WANT TO DO BUSINESS WITH BRAZIL?

Da mesma forma que o Brasil ascendeu rapidamente como a locomo-
tiva da América do Sul, a sua desaceleração tem seguido o mesmo 

ritmo. A economia está se contraindo significativamente, o governo es-
tá cada vez mais preocupado com os escândalos de corrupção, e os Jo-
gos Olímpicos são diariamente atormentados com as incertezas sobre as 
obras inacabadas. Secas, poluição e o Zika virus que assolam a imagi-
nação do público. Olhando as últimas notícias, elas abertamente dizem: 
Não faça negócios com o Brasil.”
Esta mensagem é terrível, mas não verdadeira!
Sim, as empresas brasileiras possuem sérios obstáculos a superar. O en-
fraquecimento da moeda perante ao dólar americano torna mais difícil 
importar, porém mais fácil exportar. A burocracia do governo torna difí-
cil tanto a exportação quanto a importação; e a falta de clareza de quem 
precisa de permissão para realizar negócios internacionais, na prática 
inviabiliza o processo de acontecer. Canadenses, na maioria das vezes, 
não precisam de permissão para exportar, então eles nem pensam em 
perguntar. Brasileiros não sabem que eles precisam de permissão, en-
tão eles também não pensam em perguntar. O resultado desta falta de 
informação são cargas apreendidas, prejuízo e a sensação de que o Bra-
sil é muito complicado.
Entretanto, o Brasil ainda está cheio de consumidores com grande po-
der aquisitivo e forte apetite para produtos importados. O caminho não é 
fácil, mas o potencial é vasto. As importações para o Brasil têm muitas 
barreiras burocráticas, culturais e linguísticas, mas é um negócio ren-
tável e que vale a pena.
Considerando o lado do exportador, o que se vê é uma série de novos 
empreendedores querendo se aventurar em negócios que podem ser ao 
mesmo tempo emocionantes e frustrantes. Empresários brasileiros são 
experientes e dinâmicos. Eles chegam até o mercado internacional, fa-
zem a venda e, em seguida, descobrem que não podem exportar por fal-
ta de aprovação prévia do governo. A burocracia é um problema real.
E é desta forma que podemos te ajudar. MELLOHAWK Logistics é líder 
no comércio Brasil-Canadá por quase 15 anos. Temos a experiência, o 
conhecimento e a capacidade de trabalhar com a burocracia e a impre-
visibilidade aparente das regras, minimizando risco, selando o acordo e 
alcançando o sucesso.
MELLOHAWK Logistics é o seu assessor de negócios “one-stop” para 
guiá-lo através de todo o processo. O Brasil esta pronto para negócios e 
a MELLOHAWK Logistics pode abrir esta porta.

Just as Brazil had a meteoric rise as the golden engine of 
South America, its fall has been no less dramatic. The 

economy is contracting, the government is preoccupied wi-
th scandal, the Olympics are plagued with cost over-runs, 
and unfinished venues. Drought, pollution and the Zika virus 
have taken over the public imagination. News stories open-
ly say: “Do Not Come.” 
The message is terrible. Thankfully, the message is not true.
Yes, new Brazilian companies in the international economy 
have some serious obstacles. The weakening currency 
makes it harder to import but easier to export. Government 
bureaucracy makes it difficult to import AND export; and 
the confusion of who needs permission to do what actually 
stops business from happening. Canadians for the most part 
do not need permission to export so they don’t even think 
to ask. Brazilians don’t know they need permission so they 
don’t think to ask. The result is seized goods, lost revenue 
and the sense that Brazil is too much trouble. 
However, Brazil is still full of consumers with deep pockets 
and a strong appetite for imported goods. The path is not 
easy but the potential is substantial. Imports to Brazil have 
many bureaucratic, cultural and linguistic barriers but pro-
fitable and worthwhile business can be done. 
On the exporter side a lot of new exporters want to get in on 
the action which is both exciting and frustrating. Brazilian 
business people are savvy and dynamic. They reach out to 
foreign markets, make a sale and then discover that they 
can’t export without government approval. Bureaucracy is 
a real problem.
Here is how we can help. MELLOHAWK Logistics has been 
a leader in Brazil Canada trade for nearly 15 years. We have 
the experience, knowledge and ability to work through the 
red tape and the seeming unpredictability of rules to mini-
mize risk, do the deal and achieve success.
MELLOHAWK Logistics is your one-stop business aide to 
guide you through the whole process. Brazil is ready for 
business and MELLOHAWK Logistics can unlock the door.

http://www.mellohawk.com


A Air Canada, a única companhia aérea que tem voos diretos de 

São Paulo e Rio de Janeiro para Toronto, com conexões imediatas 

para todo o Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa, está 

oferecendo tarifas e condiões de pagamento especais.

Não perca a oportunidade de voar com a eleita, por 5 vezes 

consecutivas, a melhor companhia aérea da América do Norte.

Viaje em boa companhia.

VOE AIR CANADA

Vancouver - Canadá

 
 

Consulte seu agente de viagem ou ligue: 

São Paulo: (11) 3254 6630
Rio de Janeiro: (21) 2220 5343
www.aircanada.com.br

PROGRAME SUA VIAGEM COM TARIFAS 

PROMOCIONAIS IMPERDÍVEIS PAGANDO EM 

ATÉ 10X SEM JUROS EM REAIS.

http://www.aircanada.com.br
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