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A

CCBC voltou a realizar uma bem-sucedida missão comercial brasileira ao Canadá. Desta vez, a comitiva
foi formada por empresários do setor de mineração, interessados em
acompanhar as discussões e novidades da convenção anual da Prospectors & Developers Association
of Canada (PDAC), realizada em Toronto. O evento contou com a participação de autoridades, lideradas pelo ministro de Minas e Energia, Fernando
Coelho Filho. Foi a primeira vez em 14 anos que
uma autoridade do primeiro escalão do governo
participou do evento. Acompanhe a cobertura na
reportagem principal desta edição.
Para começar a leitura, uma entrevista com o
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ele afirma que as negociações
com o Canadá são uma prioridade do governo brasileiro para ampliar o comércio internacional.
Destacamos também os avanços obtidos durante a gestão de Esther Nunes à frente da presidência da CCBC, de 2013 a 2017. Ela passa o
bastão adiante, tendo conduzido um audacioso
processo de mudança que teve como objetivo
modernizar a entidade e prepará-la para atender as necessidades do mercado.
Aproveitando a celebração do Dia da Mulher, comemorado em março, apresentamos uma reportagem especial sobre as iniciativas desenvolvidas no
Brasil e no Canadá – e algumas delas em conjunto
– voltadas à valorização delas no mercado de trabalho e nos demais espaços da sociedade moderna.
Para completar, outro destaque é a Festa da
Francofonia, que contou com uma extensa programação dedicada a evidenciar e valorizar a
língua francesa. Boa leitura!

C

CBC organized another successful Brazilian trade mission
to Canada. This time the delegation comprised entrepreneurs
from the mining sector, interested in following the debates and
the novelties at the annual convention of the Prospectors &
Developers Association of Canada (PDAC), in Toronto. The
event was attended by government authorities under the leadership of the
Brazilian Minister of Mines and Energy, Fernando Coelho Filho. It was
the first time in 14 years that a top-ranking government official took part
in the event. See the story in this edition’s cover article.
To begin the reading, see the interview with the Minister of Industry, Foreign
Trade and Services, Marcos Pereira. He states that the negotiations with
Canada are a priority of the Brazilian government to expand foreign trade.
We also highlight the progress made during Esther Nunes’ period as the
president of CCBC, from 2013 to 2017. She is passing the baton to her
successor, after having conducted a challenging change program, whose
objective was to modernize the entity and prepare it to meet market needs.
In tune with the celebrations of the International Women’s Day last
March, we are presenting a special article about initiatives taken in
Brazil and Canada – and some taken together – to value women’s work
in the job market and in other fields of modern society.
Closing this edition, another feature is the Francophonie Celebration,
which had an intensive program of events dedicated to showing and
valorizing the French language.
Enjoy the reading!
Mídias sociais
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DIREITO NO CANADÁ
CURSO DE DUAS SEMANAS

Apoio institucional:

De 19 a 30
de junho de 2017
Curso prático com o objetivo de apresentar o sistema legal canadense para
profissionais e advogados brasileiros que buscam:
•

Ampliar seus conhecimentos jurídicos, aperfeiçoando processos de negociações envolvendo os dois países;

•

Contato com dois sistemas jurídicos: Common Law (aplicado nos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo)
e Direito Romano-Germânico (aplicado no Brasil, entre outros países);

•

Uma experiência de imersão em instituições públicas e empresas sediadas em uma das maiores
economias do planeta;

Além de:
•

Uma incrível experiência cultural: o curso acontecerá em 3 cidades canadenses: Montreal, Ottawa e Québec.

ATENÇÃO - VAGAS LIMITADAS!
"O curso de direito no Canadá oferecido pela CCBC foi de suma importância para o meu amadurecimento acadêmico
e profissional: a formulação do curso, trazendo os elementos mais importantes do direito canadense, dando um
enfoque no direito empresarial e traçando, quando possível, um paralelo entre o direito brasileiro e o canadense, foi
capaz de resumir os tópicos mais importantes da matéria jurídica deste país".
André Catta Preta Federighi, estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica

“Enriquecedor, uma verdadeira imersão cultural no universo jurídico Canadense”.
Maria da Graça Montalvão - Diretora Jurídica Brasil da Yamana Gold
*Depoimentos de participantes da edição 2016 do Curso de Direito no Canadá

Mais informações:
direitonocanada@ccbc.org.br

Apoio Institucional:

Organização:

interview

entrevista

por Marcelo Couto

MARCOS PEREIRA
OPEN TO DIALOGUE

O

ABERTO AO
DIÁLOGO
M

ministro brasileiro da Ministro Marcos Pereira
arcos Pereira, the
Indústria, Comércio coloca o Canadá entre as
Brazilian minister
Exterior e Serviços,
for Industry, Foreign
prioridades de comércio
Marcos Pereira, afirTrade and Services, states that
ma que as negocia- do Brasil
negotiations with Canada are a
ções com o Canadá
Minister Marcos Pereira places priority. Such statement was made to
são uma prioridade. A mensagem foi
Canadian ambassador, Riccardo
Canada among Brazil’s trade the
transmitida ao embaixador canadense,
Savone, during a meeting that
priorities took place six months ago and was
Riccardo Savone, durante encontro mantido há seis meses, e novamente reforçaconfirmed in the interview below.
da na entrevista abaixo. O ministro diz que a pasta buscará
The minister states that his Office will seek opportunities,
identificar oportunidades levando em conta interesses e
taking into consideration the interests and the competitive
vantagens competitivas dos setores produtivos dos países.
advantages of the countries’ production sectors. In
Além disso, defende que sigam adiante as conversações soaddition, he proposes continuing negotiations towards a
bre um acordo comercial entre Mercosul e Canadá.
trade agreement between Mercosur and Canada.
O ministro ressalta que o Brasil vive um outro momento
The minister emphasizes that Brazil is in a different
nas relações bilaterais. “Com esse novo governo já há uma
moment in its bilateral relations. “With this new
nítida mudança no nível de conversas. É um governo de
government there is already a perceivable change in the
diálogo, não apenas com o mercado interno, mas também
level of conversations. It is a government open to dialogue,
com os países”, disse. Em relação ao Canadá, uma das menot only in the domestic market, but also with other
tas é que o fluxo comercial atinja os patamares de 2011,
countries”, said the minister. About Canada, one of the
quando chegou a cerca de US$ 6,6 bilhões.
objectives is that the trade flow shall reach the 2011 levels,
approximately US$ 6.6 billion.
Durante encontro oficial com o embaixador Riccardo
Savone, o senhor disse que as negociações com o Canadá
During an official meeting with ambassador Riccardo
são prioridade. O que pretende fazer para impulsionar as
Savone, you said that negotiations with Canada are a
relações comerciais entre os dois países?
priority. What do you intend to do to boost the trade
Em 2015, as exportações brasileiras para o Canadá atingirelations between the two countries?
Brazilian exports to Canada in 2015 reached US$
ram US$ 2,362 bilhões, o que representa um crescimento
de 2% em relação a 2014. Do lado das importações, com2,362.54 million, meaning a 2% increase comparate
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Fotos: Washington Costa

“Consideramos o Canadá um mercado estratégico,
com muito potencial a ser explorado pelas empresas
brasileiras.” “We consider Canada a strategic market, with a
high potential yet to be explored by Brazilian companies.”
Brasil – Canadá | 7

interview

entrevista

O embaixador canadense Riccardo Savone e o ministro Marcos Pereira. Negociações
com o Canadá são uma prioridade. The Canadian ambassador Riccardo Savone and
the Brazilian minister Marcos Peireira. Negotiations with Canada are a priority

pramos US$ 2,421 bilhões, o que significou uma queda de
10,7% em relação ao ano anterior. Diante desses números,
nossa balança comercial foi deficitária em US$ 58,8 milhões. Para impulsionar as relações comerciais entre os dois
países e retomar o equilíbrio na balança, estamos avançando nos mecanismos de diálogo, discutindo as perspectivas
de comércio e investimento e debatendo iniciativas de facilitação de comércio e convergência regulatória.
O Canadá é um importante mercado mundial. Com
um PIB de US$ 1,98 trilhão em 2015, o país ocupa a décima posição no ranking de economias do globo. Trata-se do 11º maior importador, tendo registrado compras
no valor de US$ 463 bilhões em 2014. Além disso, é um
mercado consumidor com alto poder aquisitivo: a renda
per capita do país é de US$ 50 mil. Por isso, consideramos
o país um mercado estratégico, com muito potencial a
ser explorado pelas empresas brasileiras. Mas é preciso
lembrar que o Brasil estava à beira do abismo até pouco
tempo atrás e os resultados dependem de um grande
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to 2014. On the import side, we purchased US$
2,421.42 million, a drop of 10.7% in comparison
with the previous year. Considering these figures, our
trade balance was negative by US$ 58.8 million.
To foster trade relations between the two countries
and regain equilibrium in our trade balance, we
are making progress in dialogue mechanisms,
talking about trade and investment opportunities,
and about facilitation initiatives for trade and
regulatory convergence.
Canada is an important market for the world. With a
GDP of US$ 1.98 trillion in 2015, the country ranks
tenth among the world’s economies. The country is
the 11th largest importer, totaling purchases of US$
463 billion in 2014. It is also a consumer market
with a high purchasing power: its per capita income
is US$ 50,000. Therefore, we consider Canada
a strategic market, with a high potential yet to be
explored by Brazilian companies. But one must take
into consideration that until recently Brazil was at the
brink of disaster and results depend on a major effort
to be undertaken by the country. With the economic
growth initiatives put into place since May of 2016,

esforço por parte do Brasil. Com as medidas de retomada do crescimento econômico adotadas desde maio
de 2016, os avanços nas relações bilaterais certamente
ocorrerão. E não apenas com o Canadá.
O Brasil defende um acordo comercial entre Mercosul e Canadá. Como acelerar essas tratativas para que o acordo seja
efetivamente firmado?
Neste ano, Mercosul e Canadá retomaram o contato bilateral, iniciado há mais de seis anos. Houve uma reunião em
que trocamos informações e a partir daí as partes estão avaliando as prioridades em temas como serviços, investimentos, propriedade intelectual e compras governamentais.
Também conversei pessoalmente com a então ministra de
Comércio do Canadá, Crhysthia Freeland, durante agenda
do G20 na China, em julho do ano passado.
A aproximação com o Canadá permitirá ao Mercosul
diversificar suas iniciativas negociadoras com parceiros
comerciais desenvolvidos, para além do acordo com a
União Europeia, contribuindo para atualizar as posições
negociadoras do Brasil. Essa aproximação complementará também a atual estratégia do Brasil para a América
do Norte, hoje contemplada por iniciativas comerciais
com os Estados Unidos e com o México.
As tratativas de serviços, especificamente, podem
acelerar a revisão da metodologia negociadora do Brasil para o tema, além de garantir maior acesso a mercados regulados para as empresas brasileiras. O acordo
também traria maior segurança, previsibilidade e promoção às trocas de capitais entre os dois parceiros. O
Canadá esteve entre os 15 principais investidores no
Brasil em 2014.
Naturalmente, todos esses processos tomam um certo
tempo. É necessário que os governos envolvidos estejam
em diálogo com os interesses nacionais e também com
o setor privado e produtivo de seus países. Tenho certeza de que estamos no rumo certo para que um acordo
comercial seja firmado tão logo as nações estejam preparadas para isso.
Como avalia o potencial de investimento do Canadá no Brasil?
Como disse, o Canadá esteve entre os 15 principais investidores no Brasil em 2014. Com a recuperação econômica em curso, em breve, observaremos a retomada global de investimentos no Brasil. Atravessamos uma crise
relacionada, principalmente, à confiança em nosso país.
Com as medidas de ajuste econômico e fiscal adotadas

surely the progress to foster bilateral relations will
materialize, and not only with Canada.
Brazil supports a trade agreement between Mercosur
and Canada. How should one expedite the negotiations
so that the agreement will in fact be signed?
This year, Mercosur and Canada resumed the
bilateral contact, which began more than six years
ago. A meeting took place, in which information was
exchanged and the partners have since been assessing
the priorities of topics such as services, investments,
intellectual property, and government purchasing.
I personally spoke with the then Canadian Minister
of Trade, Crhysthia Freeland, at the G20 meeting in
China, in July of last year.
Approaching Canada will allow Mercosur to diversify
its negotiation initiatives with developed trade
partner countries, in addition to the agreement with
the European Union, thereby contributing to update
Brazil’s negotiation status. This approaching of
Canada will also supplement Brazil’s current strategy
for North America, which comprises trade initiatives
with the United States and Mexico.
Particularly, the negotiations about services may
expedite the review of Brazil’s negotiation method
in this subject, while assuring increased access
of Brazilian companies to regulated markets.
The agreement would also result in more safety,
predictability, and in fostering capital exchanges
between the two partners. Canada was one of the 15
main investors in Brazil in 2014.
Of course, all these processes require time. The
governments involved must be in tune with their national
interests and with the private and production sectors of
their national economies. I am sure we are headed in the
right direction towards the signing of a trade agreement,
as soon as the countries are ready to do this.
How do you assess Canada’s investment
potential in Brazil?
Like I said, Canada was one of the 15 main investors
in Brazil in 2014. With the current economic recovery,
we will perceive a global resuming of investments in
Brazil. We are facing a crisis related mainly to the
lack of confidence in our country. With the economic
and fiscal adjustment measures implemented by our
government, we have established the base for building
Brasil – Canadá | 9
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pelo nosso governo, lançamos as bases para a construção
de um ambiente de negócios mais favorável, oferecendo
condições para que os investidores encontrem no País
um cenário de previsibilidade. Nosso foco não é, portanto, em quanto os investimentos possam crescer, mas na
oferta de condições para que as empresas retomem uma
trajetória de crescimento permanente e sustentável.
Em termos de comércio, quais são os setores mais promissores na
visão do MDIC para ampliar as trocas com o Canadá?
Temos uma pauta bastante diversificada. Em 2015, os
principais produtos exportados para o Canadá foram:
óxidos e hidróxidos de alumínio (31%), açúcar de cana
em bruto (10%), café cru em grão (5,9%), óleos brutos
de petróleo (4,2%) e aviões (3,9%). A meta é ampliar de
forma global os produtos exportados, especialmente os
manufaturados.
O que muda na dinâmica do comércio internacional do Brasil?
Como disse no encontro com o embaixador Savone,
este é um governo de diálogo, não apenas com o
mercado interno, mas também com outros países.
Na gestão anterior, o Brasil estava sub-representado
internacionalmente. Nossa meta, nesta gestão, é retomar
as relações com parceiros estratégicos. Muitas, aliás,
estavam completamente paralisadas. Também estamos
em busca de novos mercados, atentos às mudanças no
cenário político e econômico em todo o globo, de forma
que estejamos aptos a competir no mercado internacional,
que vem apresentando novas oportunidades de negócios.
O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Creio
que, em pouco tempo, alcançaremos o protagonismo
global que nos é adequado. Em cerca de oito meses à
frente do MDIC, cumpri extensa agenda de compromissos
internacionais. Em todos os encontros, tenho destacado a
recuperação econômica do país e transmitido confiança
aos empresários e parceiros externos. Nesses últimos meses,
temos trabalhado para avançar em pautas que interessam
ao comércio exterior brasileiro, ao setor de serviços e
à indústria brasileira. Mas não é meu perfil ficar apenas
no discurso. Assinamos memorandos de entendimentos,
retomamos mecanismos de cooperação e estabelecemos
diálogos formais com parceiros internacionais. Com
objetividade e determinação, temos trabalhado para
deixar muitos canais abertos e consolidados para o Brasil
no mercado internacional. n
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a more favorable business environment, providing
the conditions needed for investors to find a more
predictable scenario in the country. Therefore, our
focus is not on how much investments might grow,
but on providing companies the conditions needed to
resume permanent and sustainable growth.
In terms of trade, what sectors are more promising
from the Ministry’s perspective to increase exchanges
with Canada?
We have a well-diversified agenda. In 2015, the main
export products to Canada were: aluminum oxides and
hydroxides (31%), raw sugarcane (10%), raw coffee
beans (5.9%), crude oil (4.2%) and aircraft (3.9%).
The target is to globally expand the scope of exported
products, particularly manufactured goods.
What changes in the dynamics of Brazil’s
foreign trade?
As I said in the meeting with ambassador Savone, this is
a government that dialogues, not only with the domestic
market, but also with other countries. In the previous
government Brazil was underrepresented internationally.
Our target in this administration is to resume relations
with strategic partners, many of which were completely
dormant. We are also looking for new markets, alert to
changes in the political and economic scenarios around
the world, so as to be competitive in the international
market that is presenting new business opportunities.
Brazil is one of the largest economies in the world. I
believe that in a very short time we will be playing the
global role that is appropriate for us.
In almost 8 months I have headed the Ministry, I
carried out an extensive international meeting agenda.
In all the meetings I have emphasized the country’s
economic recovery and conveyed confidence to foreign
partners and entrepreneurs. In recent months we
have worked to advance the agenda of interest for
Brazil’s foreign trade, its service industry and the
manufacturing sector. But my attitude is not only
talk. We have signed memorandum of understanding,
resumed cooperation mechanisms and established a
formal dialogue with international partners. In an
objective and determined way, we have worked to
open and consolidate many channels for Brazil in the
international market. n

PROVÍNCIAS QUEBEC
PROVINCES

HEALTH SOLUTIONS

SOLUÇÕES
PARA A SAÚDE
Empresas do Quebec participam de missão comercial e feiras em São Paulo
Companies from Quebec participate in a trade mission and in exhibits in São Paulo

O

Quebec é um dos poucos lugares no
mundo onde uma empresa pode realizar todas as fases de desenvolvimento
de um medicamento ou equipamento
médico, desde a pesquisa básica até a comercialização. Isso graças ao dinamismo
de centros de pesquisa, agências de financiamento e parcerias com as empresas que desenvolvem, testam e idealizam
tecnologias inovadoras e produtos médicos.
A província é reconhecida pela excelência em diversas
áreas da saúde, alta qualificação dos profissionais e pesquisadores e alto potencial de inovação das indústrias de ciência da vida lá instaladas, atraindo assim companhias internacionais como Pfizer, Sanofi e Merck, que optaram por se
estabelecer na região.
Uma parte dessa expertise poderá ser vista na capital
paulista em maio, durante as feiras Hospitalar (dias 16 a
19) e FCE Pharma (23 a 25). O Escritório do Quebec em
São Paulo está organizando uma missão para promover
o intercâmbio com as empresas e instituições brasileiras
nos setores de saúde e farmacêutico. As empresas estarão
no Pavilhão do Quebec da Hospitalar (#11-121) e participarão de visitas técnicas e encontros com potenciais
parceiros e clientes.
O Congresso Internacional de Serviços de Saúde
(CISS), realizado durante a feira, também contará com
palestrantes do Quebec. Em 17 de maio, a Dra. Marie-Pascale Pomey, conselheira do Instituto Nacional de
Excelência em Saúde e Serviços Sociais do Governo do
Quebec, aborda a participação dos pacientes na segurança dos cuidados de saúde. No dia seguinte, David Bertrand, cofundador e presidente da empresa Hospitalis
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Q

uebec is one of the few places in the world where
a company can perform all the development
phases of a medical drug or equipment,
from basic research to the sale. This is possible to the
dynamism of the research centers, financing agencies and
partnerships with the companies that develop, test and
create innovative technologies and medical products.
The province is known for excellence in several health
fields, highly qualified professionals and researchers and
the high innovation potential of the life science industries
established there, thus attracting international companies
such as Pfizer, Sanofi and Merck, which decided to
establish themselves in that region.
This expertise can be partially viewed in São Paulo
during the trade fairs Hospitalar (from May 16 to 19)
and FCE Phrama (from May 23 to 25). The office of
Quebec in São Paulo is organizing a mission to promote
the exchange with Brazilian companies and institutions
in the health and pharmaceutical fields. The companies
will be in the Quebec Pavilion at Hospitalar (#11-121)
and will participate in technical visits and meetings with
potential partners and clients.
The International Health Services Congress (CISS),
to take place at the same time as the fair, will present
speakers from Quebec. On May 17, Dr. Marie-Pascale
Pomey, advisor of the National Institute of Excellence in
Health and Social Services of the Government of Quebec,
will address the participation of patients in healthcare
safety. On the following day, David Bertrand, co-founder
and president of the company Hospitalis of Montreal,
will show how to create a positive and safe experience
involving services for the elderly population, based on

de Montréal, mostra como gerar experiência positiva e
segura em serviços para a população idosa por meio de
cuidados baseados em prevenção clínica, promoção da
saúde e qualidade do serviço prestado.
Conheça as empresas do Quebec com presença confirmada na Hospitalar e/ou na FCE Pharma:

ATMS

Desenvolve softwares com soluções completas de
rastreabilidade para reprocessamento de dispositivos
médicos individuais e de tecidos utilizados nos centros
cirúrgicos das instituições de saúde.

clinical prevention, health promotion and quality
of the service rendered.
The following companies from Quebec have
confirmed attendance at Hospitalar and/or FCE
Pharma:
ATMS
Develops software with integrated solutions for traceability in the
reprocessing of individual medical devices and of tissues used in
surgical centers of health institutions.
www.atmsweb.com

www.atmsweb.com

CAE Healthcare

Fabrica produtos para a simulação de
pacientes, simulação cirúrgica, simulação
em ultrassom e sistemas de gerenciamento
de simulação.

Expertise do Quebec
Expertise of Quebec
u

www.caehealthcare.com

Hospitalis

Desenvolve soluções para os profissionais
da saúde visando melhorar o desempenho
de análises clínicas do paciente. Sua
solução ACE (Assistente Clínico Eletrônico)
aperfeiçoa os processos clínicos, permitindo
o compartilhamento de informações entre
todos os prestadores do sistema de saúde.

u

u

u

www.hospitalis.com

Umano Médical

Fabricante de camas hospitalares,
colchões, mesas de refeição e mobiliário,
projetados para atender aos requisitos de
qualquer ambiente hospitalar exigente.

u

www.umanomedical.com

XMedius

Desenvolve soluções para o envio rápido
e seguro de informações confidenciais
por meio de sistemas on-line e/ou de
cloud computing, com redução de custos
operacionais.

www.xmedius.com

Optel-Vision

Fornece soluções de serialização
e de agregação de dados para o
setor farmacêutico e soluções para
equipamentos médicos.

www.optelvision.com

u

u

u

Mais de 450 empresas atuam
em pesquisa básica, fabricação,
biotecnologia, contratos de
investigação e tecnologias
médicas, empregando mais
de 25.500 profissionais
qualificados.
Renomados centros de
pesquisa com mais de 10 mil
pesquisadores.
10 mil estudantes se formam em
programas de estudos voltados à
saúde a cada ano.
Montreal tem os menores custos
operacionais em ciências da
vida e tecnologias médicas
em comparação às principais
cidades da América do Norte,
com um custo-benefício de 24%,
segundo a consultoria KPMG
(2016).
More than 450 companies operate in basic research,
manufacturing, biotechnology, medical investigation
and technology contracts, employing more than
25,500 qualified professionals.
Renowned research centers with more than 10,000
researchers.
Every year 10,000 students graduate in health-related
fields of study.
Montreal has the lowest operational costs in life
sciences and medical technologies in comparison
with major cities in North America, with a costbenefit relation of 24%, according to the KPMG
consultancy (2016).

CAE Healthcare
Manufactures products for the simulation
of patients, surgical simulation, ultrasound
simulation and simulation management
systems.
www.caehealthcare.com
Hospitalis
Develops solutions for health professionals,
seeking to improve the performance of patient
clinical analyses. Its solution ECA (Electronic
Clinical Assistant) improves clinical processes,
allowing the share of information among all
health system service providers.
www.hospitalis.com
Umano Medical
Manufacturer of hospital beds, mattresses,
eating tables and furniture, designed to meet
the requirements of any demanding hospital
environment.
www.umanomedical.com
XMedius
Develops solutions for the quick and safe
sending of confidential information through
online systems and/or cloud computing, while
reducing operational costs.
www.xmedius.com
Optel-Vision
Supplies solutions for the serialization and
aggregation of data in the pharmaceutical
industry and solutions for medical equipment.
http://www.optelvision.com
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CCBC IN ACTION

CCBC
EM AÇÃO
Fazendo negócios com o Pará
Mais um estado brasileiro está buscando estreitar relações
com o Canadá. Em fevereiro, foi assinado um memorando
de entendimento entre a CCBC, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a Secretaria
de Turismo e a Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Pará. O objetivo é criar oportunidades de negócios bilaterais e
incrementar as atividades turísticas no estado da região Norte.
Na ocasião, as autoridades apresentaram as potencialidades
locais, destacando estratégias para a internacionalização das
empresas paraenses.
O diretor de Relações Institucionais da CCBC, Paulo de
Castro Reis, falou sobre o esforço para expandir negócios
bilaterais em diversas regiões do País, enquanto o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Adnan Demachki, enfatizou o interesse no mercado do Canadá.
“O memorando de entendimento é importante para o turismo estadual. O Pará, por sua localização privilegiada, tem potencial de
consolidar-se como porta de entrada de canadenses para a Amazônia e, posteriormente, para o restante do Brasil”, considera Joy
Colares, secretário adjunto de Turismo.
Another Brazilian state is seeking to narrow ties with Canada. In February, a Memorandum of Understanding was signed between
CCBC, the State Secretariat of Economic Development, Mining and Energy, the State Secretariat of Tourism and Companhia de
Desenvolvimento Econômico (Economic Development Company), of the State of Pará. The objective is to create bilateral business
opportunities and boost tourism in that Northern Brazilian state. On that occasion, the authorities presented the local potential,
highlighting strategies for the internationalization of companies based in Pará.
CCBC’s director of Institutional Relations, Paulo de Castro Reis, talked about the effort made to expand bilateral business in several
regions of Brazil, while the State Secretary of Economic Development, Mining and Energy, Adnan Demachki, emphasized the interest in
the Canadian market. “The Memorandum of Understanding is important for the State’s tourism. Pará, due to its favorable localization,
has the potential to consolidate itself as the main entrance for Canadians to the Amazon region and subsequently to the rest of Brazil”,
considers Joy Colares, deputy-secretary of Tourism.

Direito no Canadá
Law in Canada

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Curso de Direito no Canadá,
uma parceria entre a CCBC e a Universidade de Quebec (UQAM), em Montreal. O
objetivo é apresentar o sistema legal canadense a profissionais e advogados brasileiros
que atuam em transações bilaterais e necessitam de respaldo jurídico para embasar os
processos em que atuam. Mais informações, acesse: ccbc.org.br/cam/direitonocanada
Registrations are open for the second edition of the Law Course in Canada, a partnership
between the CCBC and the University of Quebec (UQAM), in Montreal. The objective is to
present the Canadian legal system to Brazilian professionals and attorneys who operate in
bilateral transactions and need legal knowledge to conduct the lawsuits in which they are
involved. For more information, access ccbc.org.br/cam/direitonocanada
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Doing business with the State of Pará

Conexão Canadá

FOTO: DANIELA NADER

Canada connection

Celebração em Recife
Celebration in Recife

Um seminário promovido pela CCBC e a embaixada canadense no dia 16 de março,
em Recife, abordou as oportunidades de negócios entre Brasil e Canadá, e reuniu
empresários do estado de Pernambuco. Na ocasião, o embaixador do Canadá,
Riccardo Savone, lembrou que este é um ano bastante especial para o país, que
comemora 150 anos. O diretor de Relações Institucionais e Negócios da CCBC, Paulo
de Castro Reis, destacou as características do mercado canadense, o ambiente de
negócios no país e o potencial para a região.
Mostrando a sinergia que já existe no âmbito dos negócios, empresas canadenses
que já atuam no Brasil – como ADI System, Air Canada, Aquartis, Armstrong Fluid
Technologies, Canadian Solar, Garnet Instruments, Genetc e Rackam – também
participaram do evento e destacaram as oportunidades encontradas no País.
Após o seminário, os participantes desfrutaram de um coquetel comemorativo dos
150 anos do Canadá e puderam apreciar a mostra fotográfica “Olhares Cruzados
– Imagens de Duas Culturas”, uma iniciativa da CCBC, que reúne fotos de cidades
brasileiras e canadenses registradas por fotógrafos dos dois países.
A workshop organized by CCBC and the Canadian Embassy on March 16 in Recife,
evaluated the business opportunities between Brazil and Canada and gathered
entrepreneurs from the State of Pernambuco. The Canadian ambassador to Brazil,
Riccardo Savone, emphasized then that this year is very special for the country that is
celebrating its 150th anniversary.
CCBC’s director of Institutional Relations, Paulo de Castro Reis, highlighted the
characteristics of the Canadian market, the business environment in the country and the
regional potential.
Displaying the synergy that already exists in the business world, Canadian companies
operating in Brazil – ADI System, Air Canada, Aquartis, Armstrong Fluid Technologies,
Canadian Solar, Garnet Instruments, Genetc and Rackam – also participated in the event
and highlighted the opportunities that the country provides.
Following the workshop, the participants attended a cocktail party celebrating Canada’s
150 years and enjoyed the photography exhibit “Exchanging Glances – Images of
Two Cultures”, a CCBC initiative showing photos of Brazilian and Canadian cities seen
through the lenses of photographers of both countries.

O evento itinerante Conexão Canadá
desembarcou em Ribeirão Preto (SP)
em fevereiro, atraindo cerca de 70
empresários da região interessados em
potenciais oportunidades de negócios com
o país da América do Norte. O encontro
resultou de uma parceria entre a CCBC
e a Associação Comercial e Industrial de
Ribeirão Preto. Em sua palestra, o diretor
de Relações Institucionais da CCBC, Paulo
de Castro Reis, abordou questões como
a internacionalização de empresas e o
ambiente de negócios no Canadá.
A programação incluiu ainda reuniões
individuais com exportadores e
empresários locais, durante as quais
dúvidas foram respondidas por
Armínio Calonga Jr., responsável por
desenvolvimento de negócios, e John
Kirkup, coordenador da Comissão de
Comércio Exterior, ambos da CCBC.
The itinerant event “Conexão Canadá”
(Canada Connection) arrived in Ribeirão
Preto (State of São Paulo) last February,
attracting about 70 entrepreneurs from
that region, interested in potential business
opportunities with Canada. The meeting
resulted from a partnership between
CCBC and the Commercial and Industrial
Association of Ribeirão Preto. In his
speech, CCBC’s director of Institutional
Relations, Paulo de Castro Reis, covered
issues such as the internationalization of
companies and the business environment
in Canada.
The program also included individual
meetings with exporters and local
entrepreneurs, in which questions were
answered by Armínio Calonga Jr.,
responsible for Business Development, and
John Kirkup, coordinator of Foreign Trade,
both from CCBC.
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Força da energia solar
The power of solar energy

A Canadian Solar obteve financiamento de US$ 20
milhões para a construção de uma usina de geração de
energia fotovoltaica em Pirapora (MG). A previsão é que a
unidade comece a funcionar em agosto próximo, quando
passará a fornecer 150 MW para o Sistema Interligado
Nacional de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica. O cronograma prevê que, até novembro
deste ano, a usina passe a fornecer mais 90 MW.
Outra canadense, a Alberta Investment Management
Corporation (AIMCo), e a norte-americana AES
compraram a FTP Power, operadora de energia solar nos
Estados Unidos. O valor da transação alcançou US$ 853
milhões e cada uma das companhias passa a ter 50% da
companhia adquirida.
The Canadian Solar company obtained a US$ 20 million
loan for the construction of a photovoltaic power plant in Pirapora (State of Minas Gerais). The unit is expected to come on
stream next August, when it will begin supplying 150MW to the Interconnected National System of generation, transmission and
distribution of electric power. The schedule estimates that the plant will be supplying 90MW until November of this year.
Another Canadian company, Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), and U.S. company AES bought FTP Power,
a solar energy company in the United States. The deal was closed for US$ 853 million and each of the companies owns 50% of
the acquired company.

Negócios sustentáveis
Sustainable business

Uma das principais aceleradoras de negócios instaladas em Toronto, a MaRS Discovery Disctrict possui uma área focada em
tecnologias limpas. Ela oferece estrutura para que empreendedores conduzam pesquisas e desenvolvam tecnologias sustentáveis e
depois os conecta a investidores.
O trabalho vem produzindo bons resultados. Entre os exemplos bem-sucedidos estão os da Carbon Cure, dedicada a reduzir emissões
da produção de concreto; da CO2 Solutions, criadora de uma enzima capaz de capturar dióxido de carbono da atmosfera; da
EnergyX, que busca soluções para gerir o consumo de energia; da Pond Biofuels, focada em converter dióxido de carbono em biomassa
de alga (alternativa à petroquímica); e da Hidrogenics, especializada em geradores de energia a partir de hidrogênio.
One of the main business accelerators in Toronto, MaRS Discovery Disctrict, has a division focused on clean technologies. It provides the
infrastructure for entrepreneurs to research and develop sustainable technologies, and
then connect them with investors.
This work has achieved good results. Among the successful examples are Carbon
Cure, focused on reducing emissions in the production of concrete. CO2 Solutions,
the creator of an enzyme that captures carbon dioxide in the atmosphere. Energy X,
which researches solutions to manage energy consumption. Pond Biofuels, focused on
converting carbon dioxide to algae biomass (alternative to petrochemical solutions).
Hidrogenics, specialized in energy generators from hydrogen.
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Melhor cidade para estudarr
Best city to study

Montreal lidera o ranking das melhores cidades para estudar, de acordo com o mais recente levantamento da consultoria britânica
Quacquarelli Symond. A canadense ultrapassou Paris, que ocupava o primeiro lugar havia quatro anos. São Paulo aparece na 69ª
colocação, seis atrás da obtida no ranking anterior. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro aparece na lista, ocupando o 94º lugar.
Entre os parâmetros avaliados estão qualidade de vida, estrutura oferecida pelas universidades e custos. Londres é a terceira colocada.
Montreal leads the ranking
of the best cities in which to
study, according to the most
recent survey conducted by the
British consultancy Quacquarelli
Symond. This Canadian city
beat Paris, which had ranked
first for four years. São Paulo
ranks 69th, six positions down
from the previous ranking. Rio
de Janeiro appears for the
first time on the list, in 94th
place. Among the measured
parameters are quality of life,
infrastructure provided by the
universities and costs. London
ranks third.

Publicidade interativa
Interactive publicity

Apostando que os outdoors continuarão sendo aliados da
propaganda, a canadense J. Walter Thompson investiu
na tecnologia. A agência instalou em Toronto um outdoor
digital que detecta quando alguém olha em sua direção. Na
estreia, foi apresentado um modelo de carro da montadora
japonesa Mazda. O número de pessoas atraídas pelo
anúncio é contado por uma câmera dotada de software de
reconhecimento facial e de movimento.
Betting that outdoor ads would continue to be an advertising
tool, the Canadian company J. Walter Thompson invested in
technology. The agency set-up a digital outdoor in Toronto
that detects when someone looks in its direction. At the
debut, a Japanese Mazda car model was presented. The
number of people attracted by the advertisement is measured
by a camera equipped with a software that recognizes
faces and movements.
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Espalhando
sorrisos
Displaying smiles

A brasileira Neodent, fornecedora de implantes,
soluções protéticas e instrumentais cirúrgicos,
ampliará os negócios no Canadá. Durante o
Congresso Internacional de Odontologia de
São Paulo, em fevereiro, a empresa anunciou a
expansão industrial e comercial no país. Além
do Canadá, os investimentos também incluem
Chile, Alemanha e Rússia. “O Brasil é o segundo
maior mercado de implantes do mundo e se
tornará o maior em cinco anos”, disse o CEO da
empresa, Matthias Schupp.
The Brazilian company Neodent, a supplier of
dental implants, prosthetic solutions and surgical
instruments, will expand its business in Canada.
During the International Odontology Congress in
São Paulo last February, the company announced
its industrial and commercial expansion in the
country. Besides Canada, the investments also
include Chile, Germany and Russia.“Brazil is the
second largest market for dental implants in the
world and will become the largest in five years”,
said the company’s CEO, Matthias Schupp.

Reservas facilitadas
Reservations made easy

Clientes da Air Canada podem agora reservar voos com mais facilidade. A
companhia investiu na plataforma “Amadeus” para melhorar a experiência
dos usuários durante a navegação em seu site (aircanada.com). Com isso, as
opções de busca e o fluxo de reservas ficaram mais fáceis. A tecnologia faz
parte da estratégia da companhia de aprimorar os canais de varejo on-line.
Air Canada clients can now make flight reservations more easily. The
airline invested in the “Amadeus” platform, to make user site surfing
friendlier (aircanada.com). Thus, the search options and the flow of
reservations is easier. Technology is part of the company’s strategy to
improve online retail channels.

App ensina futebol
App teaches soccer

Em busca de ambiente favorável à inovação e de investidores para apostar
em seu projeto, o brasileiro Ricardo Sodre migrou para Ontário. Ele conseguiu
apoio para lançar a startup Soccer-1 e criar um aplicativo que acompanha o
progresso de jovens e crianças no futebol. O aplicativo ensina princípios básicos
e demonstra a execução correta de cada movimento no esporte. A solução foi
desenvolvida em laboratórios de Toronto ao longo de dez meses e combina
programação com estudos biomecânicos.
Looking for an environment favorable to innovation and to attract investors willing
to bet on his project, the Brazilian Ricardo Sodre migrated to Ontario. He got
support for his startup Soccer-1 and created an application that monitors youths’
and childrens’ progress in the sport. The application teaches basic principles and shows the right way to do each movement in this sport.
The solution was developed in studios in Toronto during a 10-month period, combining programing with biomechanical studies.
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MINE OF
OPPORTUNITIES

por Patrícia Büll

MINA DE
OPORTUNIDADES

Brasileiros mostram em Toronto
os atrativos do País para o setor de mineração
In Toronto, Brazilians show the country’s attractiveness
in the mining sector
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P

ela primeira vez em 14 anos, um ministro
brasileiro participou do maior evento de
mineração do mundo, a convenção anual da Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que reuniu autoridades de mais de 125 países, no início
de março. Fernando Coelho Filho, titular da pasta de
Minas e Energia, encabeçou a comitiva brasileira, falou
a investidores e abriu os trabalhos do TSX Brazilian Mining Day, na Bolsa de Valores de Toronto, a principal
para o ramo de mineração no mundo. O esforço de dar
visibilidade às perspectivas de negócios com o Brasil foi
visto com enorme interesse pelos canadenses, em mais
um passo de aproximação dos países em uma área que
pode ser uma das estrelas da relação bilateral.

F

or the first time in 14 years a Brazilian minister
participated in the largest mining event of the
world, the annual convention of the Prospectors
& Developers Association of Canada (PDAC), which
gathered representatives from more than 125 countries in the
beginning of March. Fernando Coelho Filho, the minister
of Mines and Energy, headed the Brazilian delegation,
spoke with investors and opened the work session of the TSX
Brazilian Mining Day, in the Toronto Stock Exchange,
the most important in the world for mining industry. The
effort made to show the prospects of business with Brazil was
acknowledged with great interest by Canadians, in what was
another step toward strengthening the relationship between
the two countries, in a field that may become one of the
highlights of the bilateral cooperation.
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“Viemos apoiar as empresas brasileiras e mostrar aos
investidores o momento que o País vive. Estamos fazendo
mudanças profundas e necessárias e nos preparando para
um novo ciclo no setor de minérios”, afirmou Coelho, em
entrevista à Brasil-Canadá. “Nosso objetivo é dar à mineração os mesmos peso e espaço dados à energia e ao petróleo.” Segundo o ministro, com as reformas, a participação
da atividade no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
poderá subir de 4% para 6%.
O governo apresentará em breve um pacote de medidas
para atrair investimentos. Entre as ações esperadas está a
retirada do Congresso de um projeto de lei de 2012 que
desestimulou a pesquisa de novas jazidas e o envio de propostas para criar uma agência reguladora, que substituiria,
com maiores poderes, o atual Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM). Além disso, há a expectativa
da revisão da legislação de compensação financeira, possibilitando a elevação dos royalties e a simplificação dos processos de concessão para a atividade exploratória.

Impactos
As mudanças beneficiam o desenvolvimento em regiões que estão se estruturando para essa nova realidade,
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PDAC 2017, em Toronto, reuniu autoridades de mais de 125 países. PDAC 2017 in
Toronto gathered representatives from more than 125 countries

“We came to support Brazilian companies and to show
investors the moment Brazil is experiencing. We are making
in-depth and necessary changes and getting ready for a new
cycle in the mining industry”, stated Coelho in an interview
with Brasil-Canadá. “Our objective is to provide mining
the same weight and space given to the energy and oil
industries.” According to the minister, with the reforms the
share of the mining sector in the Brazilian Gross Domestic
Product (GDP) may increase from 4% to 6%.
The government will shortly present a set of initiatives
to attract investments. One of these expected initiatives is
to withdraw from Congress a proposed bill of law dated in
2012, which discouraged the prospecting for new mining
fields, and secondly to submit a new bill proposing the
creation of a more empowered regulatory agency that would
replace the current DNPM – National Mineral Production
Department. In addition, one expects the review of the
legislation on financial compensation, allowing for the
increase of royalties and the simplification of concession

como Mato Grosso. No ano passado, o governo estadual,
por meio da Desenvolve MT, firmou parceria com a CCBC
para estimular o relacionamento com possíveis investidores canadenses do setor.
“Temos um grande potencial não explorado, talvez por
falta de investimentos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ricardo Tomczik, que integrou, ao lado do deputado estadual Oscar Bezerra, uma
comitiva de mais de 30 brasileiros no PDAC. A missão,
organizada pela CCBC, contou com autoridades e empresários, teve agenda intensa e participou de eventos como
seminários dedicados ao Brasil e o coquetel com investidores oferecido pelo National Bank of Canada.
O esforço resultou em mais de 20 reuniões técnicas e,
segundo informações do governo mato-grossense, quatro
potenciais negócios em andamento, o que deve gerar visitas internacionais àquele Estado para tratar do assunto.
Um dos projetos envolve conversações de um grande grupo canadense com cooperativas de ouro e diamante para
aumentar os investimentos no Brasil.
“Voltamos da missão impressionados com a qualidade
e a assertividade das reuniões. Percebemos um interesse
relevante dos canadenses e não temos dúvidas de que colheremos resultados muito positivos”, disse Tomczik.

Casamento perfeito
De fato, o interesse canadense tem se mostrado bastante
A missão, organizada pela CCBC, contou com autoridades e empresários e teve
agenda intensa. The mission, organized by CCBC, comprised government officials and
entrepreneurs who fulfilled an intensive schedule

processes in the mining activity.

Impacts
The changes benefit the development of regions that are
getting organized to face this new reality, such as the State
of Mato Grosso. Last year the state government, through
the state’s development agency, “Desenvolve MT”, signed
a partnership with CCBC to foster the relationship with
prospective Canadian investors in the mining industry.
“We have a high unexplored potential, perhaps due to
the lack of investments”, said the secretary of the State’s
Economic Development Department, Ricardo Tomczik who,
together with the deputy in the State’s Parliament, Oscar
Bezerra, headed a delegation of more than 30 Brazilians
who attended the PDAC. The mission, organized by CCBC,
comprised government officials and entrepreneurs who
fulfilled an intensive schedule, taking part in events as
seminars sessions focused on Brazil and a cocktail staged by
the National Bank of Canada.
The efforts resulted in more than 20 technical meetings.
According to information provided by the government of the
State of Mato Grosso, four potential business opportunities
are unfolding and are expected to bring international visits
to the State to develop the issue. One of these projects involves
talks between a major Canadian group and gold and
diamond cooperatives to increase investments in Brazil.
“We returned from the mission quite impressed by the
quality and assertiveness of the meetings. We noticed a keen
interest of Canadians and we have no doubts that highly
positive results will be achieved”, said Tomczik.
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“Nosso objetivo é dar à mineração os mesmos peso e espaço dados à energia e ao petróleo”, disse o ministro brasileiro. “Our objective is to provide mining the same weight
and space given to the energy and oil industries”, said the Brazilian minister

efetivo quando as possibilidades brasileiras são apresentadas de maneira sólida, de acordo com o diretor de Relações Institucionais da CCBC, Paulo de Castro Reis. “Existe
forte complementaridade entre Brasil e Canadá no setor
de mineração e, com um trabalho de inteligência comercial, unimos os elos dessa cadeia para concretizar bons negócios para ambos os lados”, conta.
O campo de atuação nessa área é enorme. “O Brasil
tem olhado para o exterior em busca de investimento
estrangeiro, mas até hoje olhou pouco para o Canadá
nesse ponto. E é justamente no país que existe capital
disponível”, disse o chairman da Brazil Canada Chamber
of Commerce (BCCC) em Toronto, Frederico Marques.
A instituição foi parceira da CCBC na missão comercial
ao PDAC e é a organizadora, há 11 anos, da manhã brasileira no evento, que reúne players, especialistas e autoridades para contatos de negócios e discussão dos rumos
do setor no mundo e no Brasil.
“O mercado de mineração está aquecendo e as empresas vêm obtendo mais recursos. O Canadá tem o mercado
de capitais mais consistente nesse setor, podendo financiar
as operações e oferecer significativas possibilidades de joint
ventures e associações”, completou Marques.

Liquidez
Das companhias de mineração com capital aberto no
mundo, 57% estão listadas na Toronto Stock Exchange
(TSX) e na TSX Venture Exchange (TSXV). Juntas, movimentaram mais de US$ 148 bilhões em ativos em 2015. No
ranking das captações, em 2014, elas foram responsáveis por
62% de todo o equity capital do setor de minérios.
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Perfect marriage
Indeed, Canadian interest has been quite genuine when the
opportunities in Brazil are presented in a consistent manner,
according to CCBC’s director of Institutional Relations, Paulo
de Castro Reis. “There is a strong complementarity between
Brazil and Canada in the mining industry, and by using
commercial intelligence we can unite this chain and promote
good business for both sides”, says Castro Reis.
The scope of possibilities to perform in this industry is huge.
“Brazil has searched abroad for foreign investment, but has
looked very little at Canada in this context, whereas it is
precisely Canada that has capital available to invest”, said
the chairman of the Brazil Canada Chamber of Commerce
(BCCC) in Toronto, Frederico Marques. The institution was
CCBC’s partner in the trade mission to the PDAC, and for 11
years has been the organizer of the “Brazilian morning” at the
event, gathering players, experts and government officials for
business networking and to discuss the direction in which the
industry is headed in the world and in Brazil.
“The mining market is heating-up and companies are
getting more financial resources. Canada has the most
consistent capital market in the mining industry, so
the country can finance operations and offer important
opportunities for setting-up joint ventures and partnerships”,
concludes Marques.

Liquidity
Of the open capital mining companies in the world, 57%
are listed in the Toronto Stock Exchange (TSX) and the TSX
Venture Exchange (TSXV). Together they accounted for more
than US$ 148 billion in assets in 2015. In the funding

Dos ativos canadenses do setor mineral fora do país, 30% estão no conjunto
formado por Brasil, Peru, Argentina e Chile. Of Canadian assets in the mining industry
outside the country, 30% are in the group formed by Brazil, Peru, Argentina and Chile
“A expressividade do setor permitiu criar no Canadá
uma estrutura financeira robusta e serviços completos para
as empresas do segmento”, afirmou o diretor para a América do Sul e representante-chefe para o Brasil do National
Bank of Canada, Guillaume Légaré. Ele continua: “Temos
presenciado grande interesse dos investidores canadenses
no Brasil e várias empresas brasileiras estão olhando para o
mercado de capitais do Canadá”.
Para se ter ideia da importância da relação do Canadá com a América Latina e o Brasil, algumas estatísticas
são reveladoras. Dos ativos canadenses do setor mineral
fora do país, 30% estão no conjunto formado por Brasil, Peru, Argentina e Chile. No entanto, apesar de seu
enorme território e reservas, o Brasil responde por uma
fatia de apenas 5%.
Mesmo com essa pequena parcela, o investimento se
destaca no mercado nacional, haja vista que as companhias canadenses estão envolvidas em 76% da produção
de ouro no Brasil e em 100% da de vanádio (leia box),
conforme lembrou a cônsul do país no Rio de Janeiro,
Evelyne Coulombe.
“O Brasil tem a intenção de abrir novas oportunidades e os canadenses estão animados com isso. Já estamos
presentes, mas ainda vemos muitas possibilidades nas
áreas de engenharia, equipamentos e serviços, além, é
claro, da exploração. Estamos à disposição para dialogar
com o governo brasileiro e seguir com essa parceria”,
afirmou a diplomata. n

ranking in 2014 they were responsible for 62% of all equity
capital in the world’s mining industry.
“The industry’s significance allowed Canada to create a
robust financial structure and complete services for companies
in this industry”, stated the director for South America and
chief representative in Brazil of the National Bank of Canada,
Guillaume Légaré. He went and sad: “We have noticed great
interest of Canadian investors in Brazil and several Brazilian
companies are looking at Canada’s capital market.”
To have an idea about the importance of the relation
among Canada, Latin America and Brazil, some statistics
are revealing. Of Canadian assets in the mining industry
outside the country, 30% are in the group formed by
Brazil, Peru, Argentina and Chile. However, despide its
enormous territory and reserves, Brazil accounts for only a
5% share.
Even with such a small share, the investment stands-out in
the national market, considering that Canadian companies
are involved in 76% of Brazil’s gold production and 100%
of its vanadium output (see box), as was pointed out by
Canada’s consul in Rio de Janeiro, Evelyne Coulombe.
“Brazil intends to open new opportunities and the
Canadians are happy about this. We are already present,
but we see many opportunities in the fields of engineering,
equipment and services and, of course, in exploration
activities. We are available to talk to the Brazilian
government and to continue our partnership”, stated
the diplomat. n

Eficiência em vanádio
Efficiency in vanadium
Um dos exemplos de parceria entre Canadá e Brasil está na Vanádio de Maracás S/A (VMSA), mineradora do grupo Largo
Resources, estabelecida na Bahia. O vanádio é considerado um “metal verde”, pois uma quantidade pequena dele aumenta a
resistência do aço e ainda o torna mais leve. A produção na Bahia, que começou em 2014 e gera cerca de 800 toneladas por
mês, poderá aumentar 50% nos próximos três anos, segundo Paulo G. Misk, presidente da Largo Resources Brasil. “O País oferece
excelentes oportunidades que podem ser aproveitadas com a expertise canadense”, disse. Além do vanádio, ele cita o ouro como
exemplo de possíveis parcerias. “A presença do Brasil no PDAC, incluindo o ministro Fernando Coelho, sinaliza a intenção do País
em viabilizar o setor”, conclui Misk.
One of the examples of the partnership between Canada and Brazil is Vanádio de Maracás S/A (VMSA), the mining company of the Largo Resources Group, established in Bahia. Vanadium is considered
a “green metal”, since a small quantity increases steel resistance, and make it lighter. The production in the State of Bahia, which began in 2014 and produces about 800 tons per month, may increase by
50% in the next three years, according to Paulo G. Misk, the president of Largo Resources Brasil. The country offers excellent opportunities that can be explored with Canadian expertise”, said Misk. Besides
Vanadium, he also refers to gold as an example of possible partnerships. “The presence of Brazil at the PDAC, including minister Fernando Coelho, signals the country’s intension in making the mining
industry feasible”, concluded Misk.
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UNE MINE D’OPPORTUNITÉS
À Toronto, une mission Brésilienne met en avant l’attractivité
du pays pour l’industrie minière

P

our la première fois en 14 ans, un ministre
Brésilien a assisté au plus grand événement
du monde du secteur minier, le congrès annuel de l’Association des prospecteurs et développeurs du Canada (PDAC), qui a réuni les autorités de plus de 125 pays, au début du mois de mars.
Fernando Coelho Filho, responsable des mines et de
l’énergie, a dirigé la délégation brésilienne, parlé aux
investisseurs et a ouvert les travaux de TSX Brazilian
Mining Day, à la bourse de Toronto, la principale pour
l’industrie minière dans le monde. Les efforts visaient
à donner de la visibilité aux perspectives commerciales
avec le Brésil ont été observés avec un grand intérêt par
les Canadians, dans une nouvelle étape de la relation
bilatérale, dans un secteur qui a de fortes chances de
devenir un point fort de cette relation.
«Nous sommes venus pour soutenir les entreprises brésiliennes et montrer aux investisseurs le moment que le
Brésil vit. Nous faisons des changements profonds et nécessaires, et préparons un nouveau cycle dans le secteur
minier», a déclaré monsieur Coelho, dans une interview
avec Brésil-Canada. «Notre objectif est de donner à l’extraction minière la même importance que l’énergie et le
pétrole». Selon le ministre, avec les réformes en cours,
la part de l’activité dans le produit intérieur brut (PIB)
pourrait augmenter de 4% à 6%.
Le gouvernement va bientôt présenter un ensemble
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de mesures pour attirer les investissements. Parmi les
actions prévues, le retrait au Congrès d’un projet de
loi de 2012 qui a découragé la recherche de nouveaux
gisements et l’envoi de propositions visant à créer un
organisme de réglementation, qui remplacerait, avec
plus de pouvoirs, le Département national actuel de la
production minérale (DNPM). En outre, il y a l’attente
de la révision de la législation en matière de compensation financière, qui devrait permettre l’augmentation
des redevances et la simplification des procédures de la
concession de l’activité d’exploitation.

Les impacts
Les changements bénéficient le développement des
régions qui se structurent face à cette nouvelle réalité,
comme, par exemple, le Mato Grosso. L’an dernier, son
gouvernement, par le biais de Desenvolve MT, a établi un
partenariat avec la CCBC pour stimuler les relations avec de
possibles investisseurs Canadiens de ce secteur.
«Nous avons un grand potentiel inexploité, peut-être
à cause du manque d’investissement», a déclaré le secrétaire d’État au développement économique, Ricardo Tomczik qui intègre, aux côtés du représentant de
l’état Oscar Bezerra, une délégation de près de 30 Brésiliens à la PDAC. La mission, organisée par la CCBC, a
inclus des politiques et des hommes d’affaires, a eu un
agenda intense et a participé à des événements comme

le «matin dédié au Brésil» et le cocktail avec des investisseurs offerts par la Banque Nationale du Canada.
L’effort a abouti à plus de 20 réunions techniques et,
selon le gouvernement du Mato Grosso, quatre affaires
potentielles en cours, ce qui devrait apporter des visites
internationales à l’état Brésilien. L’un des projets implique des discussions d’un grand groupe Canadien avec
des coopératives d’or et de diamants pour augmenter les
investissements au Brésil.
«Nous sommes revenus de la mission impressionnés par la
qualité des réunions. Nous avons compris le fort intérêt des
Canadiens et nous ne doutons pas que nous allons récolter
des résultats très positifs», a déclaré monsieur Tomczik.

Un mariage parfait
De fait, l’intérêt du Canada s’est exprimé clairement car
les possibilités brésiliennes ont été présentées de manière
solide, selon le directeur des relations institutionnelles de
la CCBC, Paulo de Castro Reis. «Il existe une forte complémentarité entre le Brésil et le Canada dans le secteur minier,
avec un travail d’intelligence d’affaires, nous avons fait se
joindre les maillons de la chaîne pour permettre de réaliser
de bonnes affaires pour les deux parties», dit-il.
Le champs d’affaires dans ce domaine est énorme.
«Le Brésil a regardé vers l’étranger à la recherche
d’investissements, mais jusqu’à aujourd’hui, assez peu
vers le Canada. Et c’est précisément dans ce pays qu’il
existe des capitaux disponibles», a déclaré le président
de la Chambre de Commerce Canada Brésil (BCCC),
Frederico Marques. L’institution était partenaire de la
CCBC pour cette mission commerciale à PDAC et est
l’organisatrice, depuis 11 ans, du «matin du Brésil» durant l’événement, qui réunit des investisseurs, des experts et des politiques pour des contacts d’affaires et
Efficacité dans le vanadium
Nous trouvons un exemple de partenariat entre le Canada et le
Brésil dans le vanadium de Maracas S/A (VMSA), entreprise
minière du groupe Largo Resources, établie à Bahia. Le
vanadium est considéré comme un «métal vert», car une petite
quantité de celui-ci augmente la résistance de l’acier et le rend
également plus léger.
La production de Bahia, qui a débuté en 2014 et produit environ
800 tonnes par mois pourrait augmenter de 50% au cours des
trois prochaines années, selon Paul G. Misk, président de la
Largo Ressources Brésil. «Le pays offre de grandes possibilités qui
peuvent être exploitées avec une expertise canadienne», a-t-il dit.
En plus du vanadium, il cite l’or comme un exemple de partenariat
possible. «La présence du Brésil au PDAC, dont celle du ministre
Fernando Coelho, signale l’intention du pays de renforcer le
secteur», conclut monsieur Misk.

pour discuter des tendances mondiales et brésiliennes
de cette industrie.
«Le marché de l’exploitation minière se réchauffe et les
entreprises obtiennent de plus en plus de ressources. Le
Canada a le marché des capitaux le plus cohérent dans ce
secteur et peut financer des opérations et offrir des joint
ventures importantes et des associations d’affaires», a ajouté
monsieur Marques.

Liquidités
Parmi les sociétés minières cotées en bourse dans le
monde, 57% sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX)
et dans la bourse de croissance TSX (TSXV). Ensemble,
elles ont mobilisé plus de 148 milliards US$ d’actifs en
2015. Dans le classement des fonds en 2014, elles représentaient 62% de l’ensemble des capitaux propres de
l’industrie minière mondiale.
«L’expressivité du secteur a permis de créer au Canada une structure financière solide et des services complets pour les entreprises», a déclaré Guillaume Légaré,
directeur pour l’Amérique du Sud et représentant en
chef pour le Brésil de la Banque Nationale du Canada. Il
poursuit: «Nous avons vu un grand intérêt de la part des
investisseurs Canadiens pour le Brésil et de nombreuses
entreprises Brésiliennes regardent les marchés des capitaux au Canada.»
Pour avoir une idée de l’importance de la relation du
Canada avec l’Amérique latine et le Brésil, certaines statistiques sont révélatrices. Des actifs Canadiens, dans le
secteur minier en dehors du pays, 30% sont dans l’ensemble formé par le Pérou, Argentine, Chili et Brésil.
Cependant, en dépit de son immense territoire et de ses
réserves, le Brésil représente seulement une part de 5%.
Même avec ce faible pourcentage l’investissement Canadien se démarque sur le marché, étant donné que les
entreprises Canadiennes sont impliquées dans 76% de
la production d’or au Brésil et 100% de vanadium (lire
encadré), comme l’a rappelé la consule du Canada à Rio
de Janeiro, Evelyne Coulombe.
«Le Brésil a l’intention d’ouvrir de nouvelles opportunités et les Canadiens sont enthousiastes à ce sujet. Nous
sommes déjà présents, mais nous voyons encore beaucoup de possibilités dans les domaines de l’ingénierie,
des équipements et des services, et, bien sûr, de l’exploitation. Nous sommes disponibles pour la poursuite du
dialogue avec le gouvernement brésilien et continuer ce
partenariat», a déclaré la diplomate. n
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TO THE BENEFIT OF WOMEN

EM PROL
DAS MULHERES

Brasil e Canadá se unem na promoção da igualdade de gêneros
Brazil and Canada join efforts to promote gender equality
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O

Canadá é o terceiro melhor país para
mulheres viverem, segundo relatório publicado pelo site US News and
World Report, a partir de pesquisa
com mulheres de 60 países. O Brasil é
o 26º na lista, que considerou fatores
como direitos humanos, igualdade de gênero e de ren-

C

anada is the third best country for women
to live in, according to a report published
in the site of US News and World Report,
based on a survey of women from 60 countries. Brazil
ranks 26th in the list that considered factors such as
human rights, gender and income equality, safety
and development. In the battle to reduce inequalities,
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da, segurança e desenvolvimento. Na luta para reduzir
desigualdades, governos e empresas de ambos os países
têm se unido, como revelam os exemplos elencados a
seguir. São avanços positivos a serem celebrados.
Uma das iniciativas mais recentes aconteceu no último Dia da Mulher, 8 de março, com a realização do
evento #smashtheglass – Empoderando a Mulher pelo
Empreendedorismo, organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o do Canadá, para
discutir desafios e conquistas no mercado de trabalho.
Nas mesas de debates, empreendedoras e integran tes
dos governos dos dois países trouxeram à tona questões
como realização pessoal e preconceito.
Apesar do esforço da administração do primeiro-ministro Justin Trudeau em colocar a proteção dos
Na luta para reduzir desigualdades, governos e empresas de ambos os países
têm se unido. São avanços positivos a serem celebrados. In the battle to reduce
inequalities, the governments and companies of both countries have joined
efforts. They are positive advancements that should be celebrated
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the governments and companies of both countries
have joined efforts, as is shown by the examples
below. They are positive advancements that should
be celebrated.
One of the most recent initiatives took place
on last Women’s Day, March 8th, as the event
#smashtheglass – “Empoderando a Mulher pelo
Empreendedorismo” (Empowering Women through
Entrepreneurship), organized by the Government of
the State of São Paulo in partnership with Canada,
to discuss challenges and achievements in the work
market. During the debates, entrepreneurs and
members of the governments of both countries
focused on issues such as personal fulfillment and
prejudice.
Notwithstanding the efforts of Prime Minister
Justin Trudeau to set women’s equal rights
protection as a priority of his domestic and foreign
policies – including the equal division of men
and women in minister posts in his cabinet, the

direitos das mulheres como prioridade de sua política
interna e externa – inclusive com a divisão igualitária
de homens e mulheres nos cargos de ministros de seu
gabinete –, as diferenças são claras. Para cada dólar
recebido de salário por um homem canadense, uma
mulher recebe apenas 87 centavos, pelos dados do Statistics Canada, o órgão oficial de estatísticas do país.
Para as mulheres com alto nível de qualificação, são 90
centavos para cada dólar recebido pelos homens.

Reação
Por outro lado, começam a ganhar força exemplos de
companhias que lutam em sentido contrário. A consultoria KPMG é uma delas. Desde 2009 a empresa se empenha em equiparar a contratação de homens e mulheres. “A maioria dos funcionários entra na KPMG como
trainee. E procuramos dividir igualmente as escolhas de
candidatos”, diz Franceli Jodas, sócia da consultoria.
Segundo a executiva, quando chegam aos 24 ou 25
anos, as funcionárias costumam se casar e ter filhos e
muitas abrem mão da carreira para se dedicar à família. “O total de mulheres na faixa dos 30 anos é menor
por conta disso. O trabalho na empresa é bastante dinâmico e elas, com filhos pequenos, não conseguem se
ausentar para viagens constantes”, explica. Para vencer
esse desafio, foram criados grupos de debates sobre o
empoderamento feminino, com a participação de só-

differences are obvious. For each salary dollar
received by a Canadian man, a woman gets only
87 cents, according to data of Statistics Canada,
the country’s official statistics bureau. For highly
qualified women the figure is 90 cents for every
dollar received by men.

Reaction
On the other hand, examples of companies that
are pointed in the opposite direction are starting to
stand-out. The KPMG consultancy is one of them.
Since 2009, the company is engaged in equalizing the
hiring of men and women. “Most of the employees
start at KPMG as trainees. We seek to equally divide
the selection of candidates”, says Franceli Jodas, a
partner in the consultancy.
According to the executive, when they turn 24 or 25
years of age, the female employees usually get married
and have children and some give up their career to
dedicate themselves to the family. “The number of
women in the age bracket around 30 years is smaller
because of this. Work in the company is quite dynamic
and the women who have small children are not
always available for constant trips”, explains Jodas. To
overcome this challenge several discussion groups were
formed to debate the issue of female empowerment,
involving female partners and clients, to find solutions
and increase women’s networking.
The work load increased and KPMG’s committee
for gender equality got space in the program He for
She, of the United Nations Organization (UNO). “It
is important to show that women are not alone. The
difficulty to balance the personal and professional
lives can be lessened through planning”, says
Franceli Jodas.

Leaders
The Canadian company Bombardier is another
organization that stands-out when the issue is female
empowerment, with a good example of this right
here in Brazil. Three female executives are members
of the company’s executive team: the directorgeneral, Leticia Ito, took office in October 2016. The
financial director, Thais Bueno, has held the position
for six months and the Human Resources director,
Flavia Vieira, took office three and a half years ago.
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cias e clientes, visando encontrar soluções e aumentar
o networking das mulheres.
O trabalho cresceu e o comitê da KPMG pela equidade de gêneros conseguiu um lugar no programa He
for She, da Organização das Nações Unidas (ONU). “O
importante é mostrar que as mulheres não estão sozinhas. A dificuldade de equilibrar a vida pessoal e a profissional pode ser minimizada pelo planejamento”, diz
Franceli.

Lideranças
A canadense Bombardier é outra companhia que se
destaca quando o assunto é o empoderamento feminino, com uma boa mostra disso no Brasil. Três executivas
estão na direção da empresa no País. A diretora-geral,
Leticia Ito, assumiu a posição em outubro de 2016. A diretora financeira, Thais Bueno, ocupa o cargo há cinco
meses, e a diretora de Recursos Humanos, Flavia Vieira,
tomou posse há três anos e meio.
A Bombardier trabalha com a diversidade como parte
integrante do seu dia a dia e faz questão de ressaltar

32 |

Bombardier handles diversity in its everyday
affairs and emphasizes that opportunities are the
same for all. In this company the quota concept
is not applied and new challenges are met by
preparing people to face them.
In the last decade women have dedicated more
time to their development, as is evidenced by the
growing number of women in universities and MBA
courses around the world. Bombardier reinforces
this reality: in Brazil, half of the executive team is
composed of women.
Besides the workforce of large companies, womenled initiatives have increased in number, in Brazil and
in Canada. The Brazilian Bianca Lopes, for example,
decided to become an entrepreneur in Ontario, Canada
Na última década, as mulheres têm dedicado um tempo maior para se
desenvolverem, como demonstra o número crescente de mulheres nas
universidades e em cursos de MBA ao redor do mundo. In the last decade
women have dedicated more time to their development, as is evidenced by the
growing number of women in universities and MBA courses around the world

que a oportunidade é aberta a todos. Lá não se trabalha
com o conceito de cotas, e sim com o de preparo para
assumir novos desafios.
Na última década, as mulheres têm dedicado um tempo
maior para se desenvolverem, como demonstra o número
crescente de mulheres nas universidades e em cursos de
MBA ao redor do mundo. A própria Bombardier reforça
essa realidade: atualmente, no Brasil, 50% da direção é
composta de mulheres.
Fora dos quadros de funcionários das grandes companhias, também têm crescido as iniciativas femininas,
no Brasil e no Canadá. A brasileira Bianca Lopes, por
exemplo, decidiu, há seis anos, empreender em Ontário, no Canadá. Hoje ela é palestrante, proprietária
e vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e
Marketing Estratégico da BioConnect. O sucesso da
profissional, no entanto, começou antes disso. Ainda no
Brasil, Bianca iniciou dois negócios, em comércio e em
software – e os vendeu. Foi aí que teve início a experiência fora do País. A empreendedora estudou política,
finanças e matemática e é obcecada pela ideia de que a
tecnologia pode ser usada para uma melhor compreensão e tomada de decisão. n

Thais Bueno, Flavia
Vieira e Leticia Ito, da
Bombardier; ao lado,
Bianca Lopes, proprietária
e vice-presidente de
Desenvolvimento de
Negócios e Marketing
Estratégico da BioConnect.
Thais Bueno, Flavia
Vieira e Leticia Ito, of
Bombardier; next to,
Bianca Lopes, owner and
the vice-president for
Business Development and
Strategic Marketing of
BioConnect

six years ago. Nowadays she is the speaker, owner
and the vice-president for Business Development and
Strategic Marketing of BioConnect. Her professional
success, however, began long before. While still in Brazil,
Bianca started two businesses – one in sales, the other one
in software. She sold both of them. That was when her
experience abroad began. She studied politics, finance
and mathematics and is obsessed with the idea that
technology can be used for better understanding and
decision making.n
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READY FOR
THE FUTURE

PRONTA PARA
O FUTURO

A advogada Esther Nunes deixa a presidência da CCBC com o legado de ter
conduzido profundas mudanças com vistas às novas necessidades do mercado
Attorney Esther Nunes leaves the Office of President of CCBC with the legacy of having brought
far-reaching changes, in tune with the new requirements of the market

O

mandato da advogada Esther Nunes
à frente da presidência da CCBC, de
2013 a 2017, foi marcado por ações
que culminaram com o surgimento
de praticamente uma nova Câmara.
O aniversário de 40 anos da entidade motivou, além de comemorações, profunda reflexão
sobre o papel das câmaras de comércio, o que levou a
direção a rediscutir missão, visão e valores da entidade.
De acordo com a presidente, a reflexão levou a um reposicionamento, em um processo arrojado que incluiu desde
mudanças estruturais e de imagem até a diversificação das
atividades, com a criação de novos produtos e serviços.

A

ttorney Esther Nunes’ mandate as the
president of CCBC from 2013 to 2017 was
characterized by initiatives that practically
resulted in a new Chamber. The 40th anniversary of
the entity resulted not only in the celebrations, but also
in an in-depth reflection about the role of the Chambers
of Commerce, which led to the Executive Board
reassessing the entity’s mission, vision and values.
According to the president, this reflection brought
a repositioning, in an ambitious process that
included from structural and image changes to the
diversification of activities, with the creation of new
products and services.
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Em abril, a advogada entrega à nova direção uma instituição moderna, com serviços personalizados, que promove um trabalho intenso de aproximação entre Brasil e Canadá e que se tornou referência em seu setor de atuação.
“A CCBC sempre foi conhecida por solidez, profissionalismo e atenção às demandas do mercado. O mundo está
passando por profundas transformações e a câmara, até
pela sua essência inovadora, não poderia ignorar isso”, afirma Esther, lembrando o pioneirismo da instituição ao criar
o primeiro centro de arbitragem e mediação do País, o
CAM-CCBC, em 1979, e a postura corajosa e independente
frente aos desafios vividos em quatro décadas de existência.

Infraestrutura
No início de 2015, o lançamento da nova identidade
visual da CCBC traduziu bem a mudança de postura e
forma de atuação da câmara e sua capacidade de alinhar
a tradição das relações bilaterais a um posicionamento
exigido pelos novos tempos, mantendo os pilares que sustentam a CCBC desde a criação, especialmente a ética,
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In April, Nunes will hand over to the new executive team
a modern institution, with customized services, performing
intensive work to bring Brazil and Canada together, and
which has become a reference in its field.
“CCBC has always been acknowledged for its solidity,
professionalism and its attention to market demands. The
world is facing deep transformations and the Chamber,
given its innovative essence could not have ignored them”,
says Nunes, recalling the pioneering role played by the
Chamber when it created the country’s first Arbitration
and Mediation Center, CAM-CCBC, in 1979, and its
courageous and independent attitude vis-à-vis the challenges
faced in the four decades of its existence.

Infrastructure
In the beginning of 2015, the introduction of CCBC’s
new visual identity translated very well the change in the
attitude and the manner in which the Chamber conducts
its activities, as well as its ability to align the tradition of
bilateral relations with the positioning required in a new

A identificação de oportunidades de negócios levaram à aproximação da CCBC com
diversas entidades e empresas nos dois países. The identification of business opportunities
led to CCBC approaching several entities and companies in both countries
a independência e a incessante busca pelo fortalecimento
das relações comerciais, culturais e educacionais entre Brasil e Canadá. As mudanças também incluíram a modernização e a ampliação das instalações físicas, agora equipadas
com os mais modernos recursos de comunicação e apoio
aos negócios, e, ainda, a renovação e o reforço do quadro
de funcionários dedicados ao atendimento dos associados.
Hoje, a estrutura e o estafe completos da CCBC são frequentemente utilizados por organismos privados e públicos do Canadá e do Brasil para a organização de eventos,
encontros de negócios e networking, ações de inteligência
de mercado e missões, resultando no estreitamento da relação entre pessoas, empresas e instituições dos dois países.
“Estamos prontos para oferecer todo o apoio às iniciativas de aproximação e colaboração entre os dois governos e entidades das mais diversas áreas de atuação, assim
como para dar suporte aos negócios de nossos associados”, diz Esther. O resultado desse trabalho pode ser percebido no aumento dos negócios entre empresas brasileiras e canadenses nos últimos quatro anos.

Personalização
A intensificação do fluxo bilateral recebeu grande estímulo após a reestruturação dos serviços prestados pela
CCBC. “Em nossos estudos de reposicionamento buscamos agregar valor a nossos serviços. Como auxiliar ainda
mais os associados e contribuir para a promoção dos seus
negócios? A partir desse pensamento revisamos a nossa
atuação”, revela a presidente.
A nova postura trouxe a personalização dos serviços da
CCBC através de um direcionamento que coloca a qualidade à frente da quantidade. A identificação de oportunidades de negócios em áreas ou setores específicos levaram à
aproximação da CCBC com diversas entidades e empresas
nos dois países e à intensificação de missões comerciais e
ações especializadas. Pesquisas de inteligência de mercado
e matchmaking foram capazes de identificar novos nichos de
mercado e impulsionar negócios em muitos setores.
O trabalho permitiu ampliar a área geográfica de atuação da CCBC, com projetos específicos para determinadas
localidades, de acordo com seu potencial econômico, e

era. All this while sustaining the pillars on which the
Chamber was built since the beginning, particularly as
related to ethics, independence and the continuous quest
to strengthen the commercial, cultural and educational
relations between Brazil and Canada. The changes also
included the modernization and expansion of the premises,
now equipped with state-of-the-art communication and
business-supporting means, as well as the renovation and
additions to the staff, dedicated to providing service to the
Chamber’s members.
Nowadays, the organizational structure and the entire staff
of CCBC are frequently used by private and public entities
from Canada and Brazil to organize events, business and
networking meetings, for market intelligence initiatives and
trade missions, resulting in the strengthening of relations
among people, companies and institutions of both countries.
“We are ready to offer full support for all initiatives towards
approaching and cooperation between the two governments
and entities with activities in a variety of fields, and also
to provide support to the businesses of our members”, says
Nunes. The outcome of this work can be seen in the increase
of business between Brazilian and Canadian companies in
the last four years.

Customization
The intensification of the bilateral flow was greatly
enhanced following the restructuring of the services
rendered by CCBC. “In our studies on repositioning we
sought to add value to our services. How to help our
members even more and to contribute to promoting their
businesses? With this question in mind we reviewed our
activity”, revealed the president.
This new posture resulted in the customization of CCBC’s
services, made possible by focusing on quality rather than
quantity. The identification of business opportunities in
specific sectors led to CCBC approaching several entities
and companies in both countries and to the intensification
of trade missions and specialized initiatives. Market
intelligence surveys and matchmaking identified new market
niches and boosted business in many sectors.
This work allowed expanding CCBC’s geographic
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parcerias regionais por todo o Brasil. Na outra ponta, as
ações internacionais ganharam igual amplitude, com presença em diversas regiões do território canadense.

Educação e cultura
A divulgação das possibilidades de trocas de experiências, conhecimento e negócios com o Canadá também chegou ao público jovem universitário, através de
palestras do programa CCBC no Campus, em cidades
distribuídas pelo País. Ainda com vistas a esse público, a
câmara firmou parceria com o Consulado-Geral do Canadá e a rede Alumni (formada por pessoas que estudaram no Canadá) para apoiar os profissionais em início
de carreira, com a realização do encontro anual Alumni
Career Workshop e do Banco de Talentos Brasil-Canadá,
que disponibiliza currículos de candidatos com experiência no Canadá.
As iniciativas na área de educação englobaram um acordo com a Universidade do Quebec em Montreal (Uqam)
para a realização do Curso de Direito no Canadá, realizado em julho de 2016 e com sua segunda edição prevista
para junho próximo.
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coverage, with specific projects for selected localities, in
accordance with their economic potential, and with regional
partnerships throughout Brazil. On the other hand,
international initiatives also gained momentum, being
implemented in several regions of Canada.

Education and culture
The disclosure of exchange programs, knowledge and
business opportunities with Canada also reached the young
college population through the speech program “CCBC on
Campus”, in cities throughout the country. With this target
public in sight, the Chamber celebrated a partnership with
the Canadian Consulate-General and the Alumni network
(comprising people who studied in Canada) to support
professionals beginning their career by staging the annual
Alumni Career Workshop and the Brazil-Canada Talent
Bank, which provides interested parties the resumes of
candidates with Canadian experience.
Initiatives in the field of Education included an agreement
with the University of Quebec in Montreal (UQÀM) to offer
the Law Course in Canada, which took place in July 2016
and whose second edition is scheduled for next June.

Trabalho permitiu ampliar a área geográfica de atuação da CCBC, com projetos
específicos para determinadas localidades, de acordo com seu potencial econômico
e parcerias regionais por todo o Brasil. The work allowed expanding CCBC’s
geographic coverage, with specific projects for selected localities, in accordance with
their economic potential, and with regional partnerships throughout Brazil

Na mesma esteira da intensificação das atividades comerciais e educacionais, foram promovidas ações para incrementar o intercâmbio cultural entre os dois países. O
projeto “Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas”,
que já passou por Montreal, São Paulo, Vancouver e Florianópolis, é apenas um exemplo.

Reconhecimento
Para Esther Nunes, a maior comprovação de que asmudanças foram acertadas está no feedback que a Câmara
tem recebido. Além da intensificação da relação bilateral,
o esforço vem sendo traduzido em constantes manifestações de satisfação dos associados, nas requisições frequentes dos dois governos e no reconhecimento também de
outras câmaras de comércio.
O reconhecimento ao trabalho desenvolvido também se
revela no crescimento contínuo do CAM-CCBC, líder e referência em seu campo de atuação no Brasil e com crescente
prestígio internacional. Entre os investimentos feitos na gestão de Esther estão a intensificação e a ampliação não só das
instalações como das atividades do Centro de Arbitragem e
Mediação, que é um dos grandes diferenciais da CCBC. n

In tune with the increase of commercial and educational
activities, initiatives were undertaken to increase the cultural
exchange between the two countries. The project “Exchanging
Glances: Images of Two Cultures”, which went to Montreal,
São Paulo, Vancouver and Florianópolis, is just an example.

Recognition
For Esther Nunes, the most relevant evidence that the
changes were right is the feedback received by the Chamber.
Besides the intensification of the bilateral relationship, the
efforts made are acknowledged through constant expression
of satisfaction by CCBC’s members, by the frequent requests
from both governments and the recognition of other
Chambers of Commerce.
Recognition of the work performed also shows in the
continuous growth of CAM-CCBC, the leader and reference
in its field of activity in Brazil, with increasing international
prestige. Of the investments made during Nunes’ tenure, the
highlights were the intensification and expansion not only
of the facilities but also of the development of the activities
of the Arbitration and Mediation Center, one of CCBC’s
distinguishing differentials. n
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CULTURAL MOSAIC

FRANCOPHONIE CELEBRATION

FRANCOFONIA
EM FESTA
Evento realizado na capital paulista discutiu a difusão da língua francesa
Event staged in São Paulo discussed the difusion of the French language

E

ntre 14 de março e 8 de abril, o francês
tornou-se a língua oficial de uma série
de eventos culturais, educativos e gastronômicos realizados no Brasil. A oitava
edição da Festa da Francofonia em São
Paulo foi marcada por uma extensa programação, com shows, seminários, exposições, teatro, cinema, sarau, leitura cênica e receitas de culinárias típicas.

40 |

F

rom March 14 to April 8, French was the official
language in a series of cultural, educational and
gastronomic events that took place in Brazil. The
eighth edition of the Francophonie Celebration in São Paulo
had an extensive program of shows, seminars, exhibits,
soirées, scenic readings, plays, movies and typical food recipes.
One of the initiative’s organizers, the Quebec
government’s office in São Paulo, participated in the

Um dos articuladores da iniciativa, o Escritório
do Governo do Quebec em São Paulo marcou presença na programação com diversas atrações. O
ponto alto foi a viabilização da primeira turnê brasileira do rapper Webster, juntamente com os parceiros Aliança Francesa, Embaixada e Consulados
do Canadá, Assessoria Especial de Projetos para
Hip Hop da Secretaria de Estado da Cultura de
São Paulo e Associação Internacional de Estudos
Quebequenses. Um dos pioneiros do movimento
hip-hop no Quebec, o músico se apresentou nas
cidades de Campinas, São José dos Campos, São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, possibilitando
ao público ouvir o idioma francês nas mensagens
contundentes e rimas socialmente engajadas características do gênero. “O Brasil é extraordinário,
a cena hip-hop é artisticamente articulada em todas as suas formas”, disse o artista.
Antes de cada show, Webster ministrou ateliês de
escrita. Em São Paulo, sua agenda incluiu ainda um
bate-papo, mediado por MC Who? (do grupo O Credo), com a participação do rapper paulistano Rashid

event presenting several attractions. The highlight was
the first Brazilian tour of the rapper Webster, together with
the partners Alliance Française, Canadian Embassy and
Consulates, Special Advisory Office for Hip Hop Projects
of the State of São Paulo’s Cultural Secretariat and the
International Association of Quebec Studies. One of the
pioneers of the hip-hop movement in Quebec, the musician
performed in the cities of Campinas, São José dos Campos,
São Paulo, Rio de Janeiro and Brasilia, allowing the
public to hear French in the sarcastic messages and the
socially provocative rhymes, so typical of this kind of music.
“Brazil is extraordinary, the hip-hop scene is artistically
articulated in all its forms”, said the artist.
Before each show, Webster conducted in-studio writing
workshops. In São Paulo, his schedule included a
conversation, mediated by MC Who? (of the “O Credo”
group), and the participation of Rashid, a rapper from São
Um dos pioneiros do movimento hip-hop no Quebec, o rapper Webster se
apresentou nas cidades de Campinas, São José dos Campos e em São Paulo.
One of the pioneers of the hip-hop movement in Quebec, the rapper Webster
performed in the cities of Campinas, São José dos Campos and in São Paulo
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e de Lunna Rabetti, rapper e presidente da Frente
Nacional de Mulheres no Hip Hop. O debate contou com intervenções intensas da plateia e discutiu o machismo no movimento hip-hop. Isso foi
algo surpreendente para Webster.
“Percebo que a discussão sobre igualdade de gênero no hip-hop está muito mais avançada no Brasil
do que no Canadá; esta é uma questão que se coloca no dia a dia, mas nunca nos reunimos numa
sala para debater o tema”, disse, apontando que, no
Quebec, pouquíssimas mulheres participam do movimento, mesmo nos outros elementos, como break, grafite e DJ. Após a conversa, o ambiente foi tomado pelo ritmo do hip-hop com um pocket show
de Rashid e uma apresentação de Webster. A eles
se juntaram MC Who?, Marcio Silva e Lunna, com
todos criando versos no palco no encerramento.

Elemento agregador
A programação da Festa da Francofonia 2017
incluiu ainda um seminário sobre a importância
da língua francesa para a promoção profissional
e social no Quebec para os setores de tecnologia
da informação (TI) e de usinagem. O encontro
foi organizado na unidade Faria Lima da Aliança Francesa de São Paulo. Foi apresentada uma
análise do mercado de trabalho e do perfil dos
profissionais mais procurados pelas empresas
quebequenses, com destaque para as diferentes
oportunidades de mobilidade profissional para a
área de TI, ressaltando a importância da língua
no processo de integração.
As telas de cinema receberam projeções de
produções quebequenses com a apresentação
de dois filmes na Mostra de Filmes Francofonia
e Migrações no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.
“Montreal, cidade branca” e “Os Lobos”.
Para a diretora interina do Escritório do Governo
do Quebec em São Paulo, Thais Aun, a presença no
evento é algo inerente à proposta de atuação do órgão, pois um dos objetivos do Governo de Quebec é
garantir a promoção e a difusão da língua francesa
no mundo. “O francês é a língua oficial do Quebec,
o único território francófono na América do Norte.
Quando falamos sobre a língua francesa no Quebec,
nos referimos a uma língua viva e dinâmica que une
os quebequenses em sua diversidade”, diz Thais.
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O debate contou com intervenções intensas da plateia e discutiu o machismo no
movimento hip-hop. The public actively participated in the debate on chauvinism in
the hip hop movement

Paulo, as well as Lunna Rabetti, rapper and president of
the National Women’s Hip Hop Association. The public
actively participated in the debate on chauvinism in the
hip hop movement. This was quite surprising for Webster.
“I notice that the discussion on gender equality in the
hip hop movement is more developed in Brazil than in
Canada; this is an everyday issue, but never before did
we meet in a room to discuss it”, he said, emphasizing
that in Quebec very few women participate in the

movement and also in its other elements, such as
break, graphite and DJ.
After the conversation, the place was filled with the
hip hop rhythm of a Rashid pocket show and a Webster
presentation. They were joined by MC Who? and
Lunna, with all of them creating lines on stage at the
end of the show.

Institucionalmente, a motivação da iniciativa é marcar o dia 20 de março, data em que é
celebrado o Dia Internacional da Francofonia,
que é um elemento agregador dos 274 milhões
de falantes do francês espalhados pelos cinco
continentes, segundo dados do Observatoire de
la Langue Française.
Além do Escritório do Governo do Québec
em São Paulo, integram a organização da Festa
da Francofonia os consulados-gerais de Bélgica,
Canadá, França, Suíça; a Aliança Francesa de
São Paulo; o Bureau Export, o Serviço Social do
Comércio – Sesc-SP, a Livraria Francesa e a Livraria Cultura. n

Aggregating element
The 2017 Francophonie Celebration program also
included a seminar on the importance of the French
language for promoting Quebec professionally and
socially in the fields of Information Technology (IT) and
Machining. The meeting took place in the Faria Lima
unit of Alliance Française in São Paulo. An analysis
of the job market and the profile of the most sought-after
professionals by companies in Quebec was presented,
with emphasis on the different professional mobility
opportunities in the IT field, highlighting the importance
of knowing the language for the integration process.
The cinema showed two Quebec movie productions
from the Francophonie and Migrations Film Festival
at “SESC Vila Mariana” in São Paulo. “Montreal,
white city” and“The Wolves”.
For the interim director of the Quebec Government
office in São Paulo, Thais Aun, the attendance at the
event is consistent with the entity’s attributions, since
one of the Quebec Government’s objectives is to promote
and spread the use of the French language worldwide.
“French is the official language of Quebec, the only
francophone territory in North America. When we talk
about the French language in Quebec, we refer to a live
and dynamic language that unites the people of Quebec
in their diversity”, argues Aun.
From the institutional viewpoint, the motivation
behind the initiative is to promote March 20, the
date of the International Francophonie Day, as an
aggregating factor for the 274 million French-speaking
persons on the five continents, according to data of the
Observatoire de la langue française.
Besides the Quebec Government office, the
Francophonie Celebration event in São Paulo is
organized by the Consulate-Generals of Belgium,
Canada, France and Switzerland, and by Alliance
Française in São Paulo, Bureau Export, “Serviço
Social do Comércio – SESC-SP”, “Livraria Francesa”
and “Livraria Cultura”. n
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Demanda por alimentos com essas
características cresce no Canadá
Demand for food with these characteristics
increases in Canada

A

alimentação saudável deve ser um
dos grandes apelos dos produtos que
serão apresentados na Sial Canada,
uma das mais importantes feiras do
setor no mundo e que acontece em
Toronto no início de maio. De acordo com estudo da European Technology Platform on
Food, os consumidores estão cada vez mais conscientes da relação entre a ingestão de alimentos e a saúde,
assim como da ligação entre dietas inadequadas e doenças crônicas, como obesidade, diabetes, distúrbios
cardiovasculares e osteoporose.
Garantir alimentos que proporcionem um envelhecimento saudável deve ser um dos principais desafios de
mercado para os próximos anos – e uma grande oportunidade para quem oferecer esses produtos. A exemplo do que ocorre no Brasil, o segmento de alimentação saudável está em rápido crescimento no Canadá.
Mais da metade da população consome alimentos orgânicos semanalmente, percentual que chega a 66%
na província de Colúmbia Britânica, segundo dados da
Euromonitor. Há cada vez mais demanda por produtos
sem açúcar, sem conservantes e sem colesterol.
A preocupação com a qualidade dos alimentos consumidos não se restringe à população madura. Jovens,
grandes consumidores de snacks, estão procurando
opções mais saudáveis, aliadas a conveniência e praticidade. Porções pequenas (bite-size) e porções para
sociabilização (share and go) também estão em alta,
de acordo com a analista de pesquisa da Euromonitor
Angélica Salado.
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NUTRITIOUS
AND HEALTHY

H

ealth food is expected to become one of the
major appeals of the products to be shown
at Sial Canada, one of the world’s main
trade fairs, staged in Toronto in the beginning of May.
According to a study by the European Technology Platform
on Food, consumers are increasingly more aware of the
relation between food ingestion and health, and between
inadequate diets and chronic diseases, such as obesity,
diabetes, cardiovascular disorders and osteoporosis.
To provide foods that ensure a healthy aging is
probably one of the market’s main challenges in coming
years– and a great opportunity for the suppliers of
such products. Like in Brazil, the health food segment
is rapidly growing in Canada. More than half the
population consumes organic foods every week, a
percentage that reaches 66% in the province of British
Columbia, according to data of Euromonitor. There
is an increasing demand for food with no sugar, no
conservatives nor cholesterol.
The concern about the quality of food consumed is
not limited to the mature population. Young people,
the main consumers of snacks, are looking for healthier
alternatives, in combination with convenience and
practicality. Small portions, called bite-sized, and “share
and go” portions for socializing are also experiencing
increased demand, according to Euromonitor’s research
analyst, Angelica Salado.

Strong appeals
According to this analyst, the snacks segment is one
of the most appealing to business and may become the
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Fortes apelos
Segundo a analista, o segmento de snacks é um dos
que apresentam oportunidade de negócios e pode ser
a porta de entrada para quem quer fazer negócios no
Canadá. Dados da indústria canadense apurados pela
Euromonitor apontam que esse foi o segmento que
mais impulsionou a categoria de alimentos embalados
em 2015 e 2016.
Confeitaria, biscoitos doces, lanches de frutas, queijo
e iogurte com apelo saudável são exemplos de alimentos
que podem ser impulsionados, ao passo que frutas e legumes processados perderam espaço como alternativas
de alimentação pronta. Oferecer produtos na categoria
gourmet, que além de qualidade ofereçam experiências
únicas e interessantes, também está se configurando
como uma estratégia de forte apelo de comercialização.
No segmento de bebidas, as tendências de praticidade e conveniência continuam fortes, de acordo com
a especialista do Euromonitor. Melhorar a hidratação
e ter experiências divertidas têm sido o núcleo da demanda dos consumidores canadenses de soft drinks.
Água embalada e bebidas à base de coco, chás e outras
plantas têm conquistado o paladar e espaço nas prateleiras. As pesquisas revelam que bebidas gasosas são
identificadas com diversão e também são uma oportunidade, assim como água com sabores exóticos, desde
que identificadas como benéficas para a saúde.
Por outro lado, preocupações com a ingestão de açúcar e ingredientes artificiais limitam o crescimento de
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O segmento de snacks é um dos que apresentam oportunidade de negócios e pode
ser a porta de entrada para quem quer fazer negócios no Canadá. The snacks
segment is one of the most appealing to business and may become the entrance
door for business opportunities in Canada

entrance door for business opportunities in Canada. Data
on the industry in Canada, collected by Euromonitor,
shows that this was the segment that most developed the
packaged foods category in 2015 and 2016.
Confectionery products, biscuits, sweets, fruit snacks,
cheese and yogurt, with a health-oriented appeal, are
examples of foods whose consumption can be fostered,
whereas processed fruit and vegetables lost market share
as ready food alternatives. To supply gourmet products,
which provide not only quality, but also unique and
interesting experiences, is unfolding as a strongly
appealing sales strategy.
In the beverage segment, the trend towards practicality
and convenience continues strong, according to
Euromonitor’s expert. To improve hydration and enjoy the
drinking experience has been the focus of Canadian soft
drink consumers’ demand. Bottled water and coconutflavored beverages, teas and other plant-based drinks
have appealed to consumers’ taste and conquered shelf
space. Surveys show that fizzy beverages are considered as
fun to drink and as an opportunity, as is exotic-flavored
water, provided these products are perceived as beneficial
to health.
On the other hand, concerns about the ingestion of

bebidas à base de adoçantes, cores e sabores artificiais,
o que tem afetado a venda de sucos à base de néctares,
bebidas esportivas e água aromatizada, aponta o estudo
da Euromonitor.

Estratégia
“Oportunidades não faltam, mas, além de conhecer
as demandas, é preciso saber também como abordar
o mercado canadense”, explica Armínio Calonga, responsável pelo Departamento de Inteligência Comercial da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC).
A entidade acompanha de perto esse mercado e está
organizando uma missão comercial que visitará a Sial.
Neste ano, o evento deve ter a participação de representantes de mais de 60 países. Serão 930 expositores e
mais de 15 mil visitantes.
Para Calonga, essa é uma boa estratégia para conhecer melhor o mercado canadense de alimentos e
fazer contatos importantes. “Estabelecer uma relação
de confiança é o primeiro passo para quem quer fazer negócios no Canadá”, explica. Isso começa com a
coleta de informações sobre o parceiro e o mercado
canadenses e inclui a preparação de um plano de negócios com detalhes do produto e objetivos. Um dos
erros mais comuns entre os negociadores estrangeiros
é assumir que o Canadá é igual aos Estados Unidos.
“Estar no mesmo continente não significa ser igual. É
preciso estar atento às diferenças culturais, por exemplo”, conclui. n

sugar and artificial ingredients limit the growth of
sweetened and artificially colored and flavored beverages,
which has adversely impacted the sale of nectar-based
beverages, sports beverages and flavored water, shows the
Euromonitor’s study.

Strategy
“There is no lack of opportunities, but besides learning
what the demands are, one must also know how to
approach the Canadian market”, explains Arminio
Calonga, responsible for the Commercial Intelligence
Department of the Chamber of Commerce Brazil-Canada
(CCBC). The entity closely follows this market and is
organizing a mission that will attend the Sial trade fair.
This year the event will host representatives from more
than 60 countries. There will be 930 exhibitors and more
than 15,000 visitors.
According to Calonga, this is a good strategy to better
understand the Canadian food market and establish
important contacts. “To set-up a trustful relationship is the
first step to do business in Canada”, explains Calonga.
This starts with collecting data on the partner and the
Canadian market and includes preparing a business
plan with details on the product and the objectives. One
of the most common mistakes made by foreign negotiators
is to assume that Canada is like the United States. “To
be on the same continent does not mean to be the same.
One must be alert to the cultural differences, for example”,
concludes Calonga. n

McCain completa 25 anos no Brasil
Já se vão 25 anos desde que os irmãos Wallace e Harrison McCain decidiram investir no Brasil. De lá para cá, a empresa canadense
colecionou vitórias. Líder mundial na produção e venda de batatas pré-fritas congeladas, a marca fez uma série de lançamentos no ano
passado, incluindo a batata assada pré-pronta.
O produto, comum na Inglaterra, chegou como mais uma opção de alimento prático para os consumidores brasileiros, além de ampliar
a participação da fabricante no varejo.
Para divulgar a batata assada no mercado, a McCain realizou campanhas em canais digitais, incluindo a ação #1 Recheio por dia. São
posts de vídeos e fotos com sugestões de receitas para rechear a batata assada. Foram realizadas, ainda, ações com links patrocinados
e investimentos no ponto de venda com ações de marketing voltadas ao trade.
McCain has been in Brazil for 25 years
The brothers Wallace and Harrison McCain decided to invest in Brazil twenty five years ago. Ever since, the Canadian company has
enjoyed continuous success. The world leader in the production and sale of frozen pre-fried potatoes, the brand launched several new
products last year, including the pre-cooked baked potato.
This product, common in England, arrived as another practical food alternative for Brazilian consumers, besides expanding the
manufacturer’s share in the retail market.
To make the Baked Potato known in the market, McCain staged campaigns in digital channels, including the #1 Filling action every day.
These are video and photo posts with recipe suggestions for the baked potato fillings. In addition, actions were conducted involving
sponsored links and investments in sales outlets with marketing initiatives focused on trade.
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LONG-TERM OUTLOOK

VISÃO DE
LONGO PRAZO

Fundos canadenses apostam no Brasil para diversificar investimentos
Canadian funds bet on Brazil to diversify investments

M

esmo diante da desaceleração econômica, o Brasil continua sendo um
país atraente para investimentos de
longo prazo – em especial, os canadenses. Um bom exemplo recente é
a CPPIB, gestora que aplica globalmente recursos do Canada Pension Plan (CPP), que está
ampliando o time de profissionais no País. Presente no
Brasil desde 2014, o escritório em São Paulo responde por
toda a América Latina e, desde então, está aumentando
cada vez mais a equipe, que já conta com 15 profissionais.
“Como investidor de longo prazo, vemos o Brasil como
um mercado atraente e acreditamos estar bem posicionados para atuar como um valioso parceiro na região. Os
investimentos no País representam cerca de 1,1% do portfólio global, mas acreditamos que há um potencial enorme para ampliar essa participação ao longo do tempo”,
explica Rodolfo Spielmann, diretor-geral para a América
Latina da CPP Investment Board (CPPIB).
A CPPIB tem investimentos no Brasil da ordem de 3,3
bilhões de dólares canadenses. São recursos aplicados
em imóveis, ações e fundos de private equity. “O setor
imobiliário representa 2 bilhões de dólares canadenses
de nossos recursos no País, tornando-nos um dos maiores
investidores no setor imobiliário”, afirma. No total, a carteira imobiliária brasileira da CPPIB inclui participações
em mais de cem propriedades de logística, varejo, escritórios e residenciais, totalizando mais de 5,8 milhões de
metros quadrados, incluindo ativos de desenvolvimento.
Fazem parte desses ativos os investimentos na administradora de shopping centers Aliansce, da qual a
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E

ven considering the slowdown in the
economy, Brazil continues to attract
long-term investments, particularly from
Canada. A good recent example is CPPIB, the
investment management company that globally
handles the resources of the Canada Pension Plan
(CPP), which is expanding its team of professionals
in Brazil. In the country since 2014, the São Paulo
office is responsible for all of Latin America and
has constantly increased the size of the team, which
currently totals 15 professionals.
“As long-term investors, we consider Brazil as
an attractive market and we believe we are well
positioned to act as a valuable partner in the region.
The investments in the country represent about 1.1%
of the global portfolio, but we believe there is a huge
potential to increase our share over time”, explains
Rodolfo Spielmann, director-general for Latin America
in the CPP Investment Board (CPPIB).
CPPIB’s investments in Brazil are in the range of
3.3 billion Canadian dollars. The funds are invested
in real estate, stock and private equity funds. “Real
estate represents 2 billion Canadian dollars of our
resources in the country, making us one of the major
investors in real estate”, states Spielmann. In total,
CPPIB’s Brazilian real estate portfolio encompasses
more than 100 properties in the fields of logistics,
retail stores, offices and residences, adding up to more
than 5.8 million square meters, including assets
under development.
These assets include the investments in the shopping
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CPPIB é hoje a maior investidora individual, com uma
fatia de 38,2% do total, e na qual tem duas cadeiras no
conselho de administração. Esse, aliás, é um dos focos
da empresa agora: comprar participação minoritária de
empresas, inclusive listadas, especialmente dos setores
de consumo, indústria, educação e saúde. “Buscamos
investimentos que ofereçam os melhores retornos ajustados ao risco a longo prazo”, explica Spielmann.
Futuro é a palavra que define a manutenção dos aportes no mercado brasileiro, a despeito de o País ter perdido o grau de investimento das principais agências de
classificação de risco – a manutenção do selo de bom
pagador é uma das exigências de alguns fundos estrangeiros quando escolhem os locais para investir. “A decisão de abrir um escritório no Brasil foi profundamente
analisada antes de ser feita e é baseada em uma visão de
futuro. A CPPIB é capaz de ver além de um único evento ou ciclo de negócios para encontrar investimentos
que proporcionam atrativos”, afirma Spielmann.

Direção contrária
Enquanto os fundos canadenses acreditam no Brasil
e investem por aqui, o movimento inverso é mais restrito. Segundo Raphael Santoro, consultor de investimentos da Mercer, empresa de consultoria em patrimônio,
carreira e saúde, a legislação brasileira impede que os
fundos de pensão nacionais apliquem seus recursos diretamente no exterior. Isso vale tanto para os fundos públicos quanto para os privados.

mall management company Aliansce, in which CPPIB is
currently the largest individual investor, with a 38.2%
share, and in which the organization appoints two
members of the Board of Directors. This is currently one
of the organization’s focal points: to purchase minority
ownership in companies, including publicly traded
entities, particularly in the fields of consumer goods,
manufacturing, education and health. “We look for
investments with the best returns, from the point of view
of risk and the long-term”, explains Spielmann.
Future is the word that justifies sustaining investments
in the Brazilian market, although the country has lost its
investment grade ranking in all major risk classification
agencies – to hold the good payer seal is a requirement
of some foreign funds when choosing where to invest.
“The decision to open an office in Brazil was closely
assessed before this was done and based on a vision of
the future. CPPIB is capable of seeing beyond a single
event or business cycle, to find attractive investment
opportunities”, says Spielmann.

In the opposite direction
Whereas the Canadian funds believe in Brazil and
invest in the country, the opposite direction is more
restrictive. According to Raphael Santoro, investment
consultant at Mercer, an equity, career and health
consultancy, the Brazilian legislation prevents local
pension funds from directly investing resources abroad.
This applies to public and private funds.

A CPPIB tem investimentos no Brasil da ordem de 3,3 bilhões
de dólares canadenses. CPPIB’s investments in Brazil are in the
range of 3.3 billion Canadian dollars
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Aplicar em renda fixa no Brasil acaba sendo mais atraente do que no exterior por
conta de os juros estarem em patamar elevado. To invest in fixed income in Brazil is
ultimately more attractive because interest rate is at a high level

“A aplicação deve ser feita por meio de um fundo de
investimento constituído no Brasil que vai aplicar seus recursos em cotas de fundos lá fora. Ainda assim, não pode
ultrapassar 25% do patrimônio do fundo de investimento local, o que dificulta bastante o movimento”, explica
Santoro. Outra regra é que os fundos de pensão podem
aplicar até 10% do patrimônio total em ativos no exterior.
Em um exemplo hipotético, uma fundação com patrimônio de R$ 1 bilhão pode aplicar até R$ 100 milhões
no exterior. Se ela escolher um fundo de investimento
local que tenha patrimônio de R$ 100 milhões, poderá
aplicar nesse fundo apenas R$ 25 milhões dos R$ 100
milhões a que teria direito de investir no exterior, já que
a cota não pode ultrapassar 25% do total.
Na opinião de Santoro, a limitação de 25% no fundo
local é a principal barreira para a aplicação de recursos
das fundações no exterior. No entanto, diz ele, ainda
que esse porcentual fosse diferente, dificilmente o movimento mudaria. “Aplicar em renda fixa no Brasil acaba
sendo mais atraente do que no exterior por conta de os
juros estarem em patamar elevado. O mesmo vale para
os títulos públicos, que estão pagando taxas adequadas
às metas de rentabilidade dos fundos”, afirma. n

“The investment must be made through funds
existing in Brazil, which then invest in quotas of
funds abroad. Even so, the investment may not exceed
25% of the local fund’s equity, making this route
quite difficult”, explains Santoro. Another rule is that
pension funds can only invest up to 10% of their total
equity in assets abroad.
In a hypothetical example, a foundation with an
equity of R$ 1 billion can invest up to R$ 100 million
abroad. If it chooses a local investment fund with an
equity of R$ 100 million, it can invest only R$ 25
million of the R$ 100 million it would be entitled to
invest abroad, since the quota may not exceed 25% of
the total.
According to Santoro, the 25% limitation of the local
fund is the main barrier for investments of foundations
abroad. However, he does state that even if this
percentage were different, the opposite direction would
hardly change. “To invest in fixed income in Brazil is
ultimately more attractive because interest rate is at a
high level. The same is true for public securities, which
are adequately remunerating the funds’ profitability
goals”, concludes Santoro. n
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LEARNING ABOUT ARBITRATION

FORMAÇÃO EM ARBITRAGEM
Cresce a adesão a cursos de formação profissional sobre o método
Increase of enrollments in professional arbitration courses
por Patrícia Büll

O

mais recente curso de Introdução à
Arbitragem Internacional, realizado
pelo Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) em parceria com o Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CAM-CCBC), em fevereiro, lotou o auditório físico da
CCBC (30 pessoas) e teve igual número de participantes acompanhando a transmissão simultânea pela in-
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T

he most recently offered introductory course
to International Arbitration last February,
in an initiative of the Chartered Institute
of Arbitrators – CIArb, in partnership with
the Arbitration and Mediation Center of the Chamber
of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC), filled the
30-seat auditorium of CCBC, with an equal number of
participants watching the simultaneous transmission
on the internet. The great interest in the event once

Evento lotou o auditório físico da CCBC (30 pessoas) e teve igual número
de participantes acompanhando a transmissão simultânea pela internet.
The event filled the 30-seat auditorium of CCBC, with an equal number of
participants watching the simultaneous transmission on the internet

ternet. A grande procura pelo evento comprovou, mais
uma vez, o crescente interesse dos profissionais pelos
métodos alternativos de solução de conflitos no Brasil.
Depois de uma programação intensa de palestras e
debates, os participantes realizaram uma avaliação on-line (uma espécie de prova certificadora) para integrar
o CIArb, associação que reúne profissionais ligados à
arbitragem em todo o mundo. Foi o primeiro curso
realizado nesse formato no Brasil.
“O modelo oferecido pelo CAM-CCBC, de uma plataforma com os usuários acompanhando o curso presencialmente ou on-line, além de permitir que fizessem
a prova de acesso na sequência, trouxe excelente re-

again showed the increasing interest of professionals in
alternative conflict resolution methods in Brazil.
After an intensive program of presentations and
debates, the participants did an online assessment (a
sort of certifying test) to be associated with the CIArb, the
association that gathers arbitration professionals world
wide. It was the first course held in this format in Brazil.
“The model offered by the CAM-CCBC, as a platform of
users attending the course physically or online, not only
allowed the participants to subsequently take the access
test, but also had an excellent result”, observed Cesar
Pereira, a member of CIArb and a partner in the law firm
Justen, Pereira, Oliveira & Talamini.

Need
The course also showed the need to bring to Brazil,
in a more concrete manner, entities such as the CIArb.
From students and young professionals starting their
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sultado”, considera Cesar Pereira, membro do CIArb
e sócio da banca Justen, Pereira, Oliveira & Talamini.

Necessidade
O curso também demonstrou a necessidade de trazer ao Brasil uma presença mais sólida de organismos
como o CIArb. De estudantes e jovens em início de carreira a profissionais estabelecidos, há um público ávido
por informação e troca de experiências sobre práticas
de arbitragem e mediação internacionais.
A busca por formação ou aprimoramento acompanha a ampliação do uso desses métodos de solução de
conflitos no País, o que, segundo os especialistas, tende
a aumentar ainda mais nos próximos anos. Acrescenta-se a isso o fato de que, por conta da globalização, as
relações jurídicas internacionais vêm se intensificando
no cotidiano dos juristas brasileiros.
De acordo com Pereira, a realização e a resposta do
público ao curso ajudaram a divulgar a existência do
trabalho do CIArb e a estimular a participação de pro-
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career to consolidated professionals, there is a public
avidly seeking information and the exchange of
information about international arbitration and
mediation practices.
The quest for learning or improving knowledge
on the subject in the country follows the use of such
conflict resolution methods which, according to experts,
tends to increase even more in coming years. In
addition to that, due to globalization, international
legal relations are increasingly becoming an everyday
issue for Brazilian jurists.
According to Pereira, offering the course and
the public’s interest in it helped showing the work
performed by the CIArb and to foster the participation
of Brazilian professionals in this entity. Thus, Brazil
could bring a CIArb branch office to the country.
With its home office in London, the CIArb has
affiliated offices around the globe, but none in Latin
America. “Brazil has enough members to apply for the
opening of a local office. The partnership with CAM-

fissionais brasileiros no organismo. Assim, o País poderá negociar a presença de uma filial da associação.
Com sede em Londres, o CIArb tem diversas filiais
ao redor do globo, mas nenhuma na América Latina.
“O Brasil já tem membros suficientes para pleitear um
escritório local. E a parceria com o CAM-CCBC tem
sido primordial nessa busca”, afirma Pereira. O trabalho conjunto com o CAM-CCBC começou em 2013,
quando foi oferecido o primeiro curso do CIArb
no Brasil.
Os profissionais que fazem parte da associação podem se beneficiar de 102 anos de experiência do órgão na arbitragem, que reúne, ainda, especialistas da
área de todo o mundo e apoia a promoção, a facilitação e o desenvolvimento global de todas as formas
de resolução de disputas privadas. Além de fornecer
educação e treinamento para árbitros e mediadores
globalmente, o CIArb atua como um centro internacional para políticos, acadêmicos e pessoas envolvidas
com as soluções de arbitragem e mediação. n

CCBC has been essential to that end”, states Pereira.
The association with CAM-CCBC began in 2013,
when the first CIArb course in Brazil was offered.
Professionals who are members of the association
can benefit from the entity’s 102 years of experience
in arbitration, considering that CIArb gathers experts
in this field around the world, and supports the
promoting, the facilitating and the global development
of all forms of private conflict resolution. Besides
providing education and training for arbitrators
and mediators globally, the CIArb performs as an
international center for politicians, academics and
people engaged in finding solutions in the field of
arbitration and mediation. n

O CIArb atua como um centro internacional para políticos, acadêmicos e
pessoas envolvidas com as soluções de arbitragem e mediação. CIArb
performs as an international center for politicians, academics and people
engaged in finding solutions in the field of arbitration and mediation
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Pré-Moot
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Pre-Moot

O primeiro treinamento do ano realizado pelo CAM-CCBC para
a competição do Willem C. Vis Moot (Vis Moot) ocorreu nos dias
11 e 12 de março, com o patrocínio dos escritórios L.O. Baptista
Advogados e Mattos Filho Advogados, e reuniu estudantes em
São Paulo. Neste ano, a principal competição de arbitragem
acontece na primeira quinzena de abril e utilizará o Regulamento
do CAM-CCBC como base da disputa. Para conferir as datas dos
próximos pré-Moots acesse mootcam.com.
The first training sessions organized this year by CAM-CCBC for
the Willem C. Vis Moot (Vis Moot) competition, gathered students in
São Paulo and took place on March 11 and 12, sponsored by the
law firms L.O. Baptista Advogados and Mattos Filho Advogados.
This year, the main arbitration competition will take place in the
first half of April and will apply the CAM-CCBC Rules as the basis
for the competition. Check-out the dates of the next pre-Moots by
accessing mootcam.com.

Ampliando estudos
Expanding studies

O 4º Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, promovido pelo Grupo
de Estudos em Arbitragem (GEArb) e pelo Grupo de Estudos em Mediação Empresarial
(GEMedE), em parceria com o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e
Arbitragem (Conima) e com o patrocínio do CAM-CCBC, ocorrerá na capital mineira em
30 e 31 de março. A ideia é fomentar o estudo da arbitragem e da mediação empresarial
nas comunidades acadêmica e profissional, estimulando a criatividade e o espírito crítico
dos participantes.
The 4th Brazilian Business Arbitration and Mediation Congress, organized by Grupo de
Estudos em Arbitragem – GEArb (Arbitration Study Group) and Grupo de Estudos em Mediação Empresarial – GEMedE (Business
Mediation Study Group), in partnership with Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – Conima (National Council
of Mediation and Arbitration Institutions), and sponsored by CAM-CCBC, will take place in Belo Horizonte, the capital of the State of
Minas Gerais, on March 30 and 31. The purpose is to foster the study of business arbitration and mediation in academic and professional
communities, inspiring creativity and the critical sense of the participants.
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Jornada Luso-Brasileira
Portuguese-Brazilian initiative

Arbitragem em
desenvolvimento
A conferência Latin Lawyer – GAR
Live Arbitration Summi, que reúne
advogados da América Latina
para debater o desenvolvimento
da arbitragem, ocorrerá em 27
de abril, em Miami (EUA), e
terá palestra do presidente do
CAM-CCBC, Carlos Forbes. O
Centro de Arbitragem da CCBC é
patrocinador do evento.

A arbitragem societária no Brasil e em Portugal será tema da 4ª Jornada Luso-Brasileira
de Arbitragem, uma iniciativa do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa e do CAM-CCBC. O evento ocorre em 26 de maio
e terá painéis diversificados, com a participação de especialistas que irão analisar e
debater temáticas como a reforma brasileira e o projeto português, os litígios arbitrais,
a cláusula compromissória societária, as especificidades processuais e o papel da
arbitragem institucional.
Arbitration in the corporate world, in Brazil and Portugal, will be the subject of the 4th
Portuguese-Brazilian Initiative on Arbitration, a joint project of the Commercial Arbitration
Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry and CAM-CCBC. The event
will take place on May 26, with several panels gathering experts who will analyze and
discuss subjects such as the Brazilian reform and the Portuguese project, arbitral litigation,
the corporate arbitration clause, procedural specifics and the role of institutional arbitration.

Arbitration under
development

The conference Latin Lawyer –
GAR Live Arbitration Summit,
which will gather attorneys from
Latin America to discuss the
development of arbitration, will
take place on April 27, in Miami
(USA), and encompasses a speech
by CAM-CCBC’s president, Carlos
Forbes. CCBC’s Arbitration Center
sponsors the event.

Conferência global
Global conference

A Global Pound Conference (GPC), iniciativa da organização International
Mediation Institute, que tem o patrocínio do CAM-CCBC, ocorrerá em São
Paulo, no dia 3 de maio. A série GPC é um projeto de conferências que
percorre todo o mundo integrando as partes interessadas na resolução
de disputas. O objetivo a cada conferência é estimular debates sobre
ferramentas e técnicas existentes de resolução de conflitos empresarias e
civis, nacionais e internacionais.
The Global Pound Conference (GPC), an initiative of the International
Mediation Institute, sponsored by CAM-CCBC, will take place in São Paulo, on
May 3. The GPC series is a project consisting of conferences around the world
integrating all parties interested in conflict resolution. The objective of each
conference is to foster the debate about the existing tools and techniques for
business and civil dispute resolutions, both domestically and internationally.
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18 a 20 de abril, São Paulo

April 18 to 20, São Paulo
ISC Brasil
Segurança | Safety

1º a 5 de maio, Ribeirão Preto (SP)

May 1 to 5, Ribeirão Preto (SP)
Agrishow
Máquinas agrícolas | Agricultural machinery

16 a 19 de maio, São Paulo

May 16 to 19, São Paulo
Hospitalar
Saúde | Health

16 a 20 de maio, Brasília

May 16 to 20, Brasília
AgroBrasília
Agronegócio | Agribusiness

23 a 25 de maio, São Paulo

May 23 to 25, São Paulo
Enersolar + Brasil
Energia solar | Solar energy

23 a 25 de maio, São Paulo

May 23 to 25, São Paulo
FCE Pharma
Indústria farmacêutica | Pharmaceutical industry

23 a 25 de maio, São Paulo

May 23 to 25, São Paulo
FCE Cosmetique
Indústria de cosméticos | Cosmetics industry

30 de maio a 3 de junho, Luís Eduardo Magalhães (BA)

May 30 to June 3, Luís Eduardo Magalhães (BA)
Bahia Farm Show
Tecnologia agrícola | Agricultural technology

1º a 4 de junho, São Paulo

June 1 to 4, São Paulo
ReaTech
Reabilitação, inclusão e acessibilidade | Rehabilitation,
inclusion and accessibility

6 a 8 de junho, São Paulo

June 6 to 8, São Paulo
Ciab Febraban
Tecnologias financeiras | Financial technologies
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19 e 20 de abril, Calgary

April 19 and 20, Calgary
ISA Calgary Show
Óleo e gás | Oil and gas

20 a 23 de abril, Vancouver

April 20 to 23, Vancouver
ADHD
Tecnologias médicas | Medical technologies

2 a 4 de maio, Toronto

May 2 to 4, Toronto
SIAL Canada
Alimentação | Food

30 de abril a 3 de maio, Montreal

April 30 to May 3, Montreal
CIM Convention
Mineração, metalurgia e petróleo | Mining, metallurgy and oil

15 a 17 de maio, Montreal

May 15 to17, Montreal
UITP North America | Global Public Transport Summit
Transporte e logística | Transport and logistics

16 a 18 de maio, Toronto

May 16 to 18, Toronto
Packex
Embalagens | Packaging

13 a 15 de junho, Calgary

June 13 to15, Calgary
Global Petroleum Show
Energia | Energy

São Paulo - Brazil

FIRST
ARBITRATION
CENTER IN
BRAZIL

Suzanne Pottinger,
Vice Presidente, Employee Experience,
THE ORIGINAL CAKERIE

Quando o mundo deseja algo doce,
vêm para Londres, Canadá.
The Original Cakerie é o fabricante líder de sobremesas congeladas premium. Suas
instalações de 11.613m², localizadas no Parque de Inovação de Londres, fornecem
produtos para o varejo e serviços de alimentação em toda a América do Norte.
“Londres tem localização privilegiada no coração agrícola do sudoeste de Ontário,
oferecendo-nos diversas fontes de laticínios, ovos e farinha.”
- Suzanne Pottinger, vice-presidente.
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