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EDITORIAL
Good partners

Bons parceiros

D

iante das demandas por investimentos em infraestrutura
e das restrições do orçamento governamental, o modelo
de Parcerias Público-Privadas
(PPPs) conquistou espaço em todo o mundo.
No Brasil o tema também está na ordem do
dia. Uma demonstração disso foi o interesse
despertado em empresários e autoridades
participantes do I Fórum Canadá-Brasil de
Infraestrutura e PPPs, promovido pelo Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, com o
apoio da CCBC e do governo paulista.
Foi uma importante ocasião para potenciais parceiros canadenses compartilharem o
conhecimento adquirido em três décadas de
adoção de PPPs no Canadá e estreitar laços
para futuros negócios. Esse é o tema da reportagem de capa desta edição.
Durante o evento, o embaixador do Canadá
no Brasil, Riccardo Savone, destacou o amplo
conhecimento e preparo das empresas canadenses para atuar no modelo de PPPs. “São
ótimas parceiras para ajudar o Brasil nessa caminhada”, assegurou.
A propósito da menção ao embaixador, vale
a pena conferir a entrevista especial concedida por ele à Brasil-Canadá, publicada nas páginas a seguir. Na conversa ele analisa, entre
outros temas, o esperado acordo de livre-comércio com o Mercosul, os 150 anos do Canadá e, claro, a entrada em vigor da Autorização
Eletrônica de Viagem (eTA) para os turistas
brasileiros.
Também nesta edição, saiba mais sobre as
soluções canadenses para a área da saúde e a
agenda de eventos culturais que celebram os
150 anos do Canadá no Brasil.
Boa leitura!

D

ue to the demands for investments in infrastructure and
the governmental budget restrictions, the model of PublicPrivate Partnerships (PPPs) became a feasible option
worldwide. In Brazil the subject is also under the spotlight.
This became evident by the interest it has caused on the
part of the entrepreneurs and authorities attending the First Canada-Brazil
Infrastructure and PPPs Forum, an initiative of the Canadian ConsulateGeneral in São Paulo and supported by the CCBC and the São Paulo state
government.
The event was an important opportunity for potential Canadian partners to
share the knowledge obtained in three decades using PPPs in Canada and to
intensify relations for future business. This is this edition´s cover story.
During the event, the Canadian ambassador to Brazil, Riccardo Savone,
emphasized the broad knowledge and experience of Canadian companies
to apply the PPP model. “They are excellent partners to help Brazil in this
endeavor”, stated the ambassador.
Talking about the ambassador, it is worthwhile to read the interview he
gave to “Brasil-Canadá” magazine, published in this edition. Among other
issues, in the interview he analyzes the expected free trade agreement with
Mercosur, Canada’s 150th anniversary and, of course, the coming into force
of the Electronic Travel Authorization (eTA) intended for Brazilian tourists.
Also in this edition, learn more about the Canadian solutions in the field
of Health and the agenda of cultural events in Brazil to celebrate Canada’s
150 years.
Enjoy the reading!
Mídias sociais
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interview

entrevista

por Marcelo Couto

RICCARDO SAVONE
CLOSER AND CLOSER

CADA VEZ
MAIS PRÓXIMOS
T

O

embaixador do Cana- Embaixador canadense analisa
he Canadian ambassador
dá no Brasil, Riccardo
to Brazil, Riccardo Savone,
avanços e perspectivas nas
Savone, está confiante
is optimistic about the
relações com o Brasil intensification of the relations between
na intensificação das
relações entre os dois The Canadian Ambassador analyzes the two countries. In the interview
países. Na entrevista
he emphasizes the possible
the development and perspectives below
a seguir, ele destaca o possível acordo
free trade agreement with Mercosur,
in the relations with Brazil Brazilian regional initiatives and
de livre-comércio com o Mercosul, iniciativas regionais brasileiras e as múltithe many bilateral partnerships as
plas parcerias bilaterais como fatores
the factors driving this development.
indutores desse movimento. Além disso, fala sobre as
Furthermore, he talks about the celebrations of the 150-year
celebrações dos 150 anos da Confederação Canadense
anniversary of the Canadian Confederation and the recent
e a recente entrada em vigor do eTA, procedimento
coming into force of the eTA, the procedure expected to
que deve facilitar as viagens de brasileiros ao Canadá.
facilitate Brazilians’ travelling to Canada.
Qual a situação das negociações de um possível acordo de
livre-comércio entre Mercosul e Canadá?
As autoridades canadenses e do Mercosul da área do comércio estão em contato permanente para identificar
oportunidades para um possível acordo de livre-comércio.
As duas partes encontraram-se em Buenos Aires em abril
para consultas pormenorizadas, visando atualizar seus
conhecimentos sobre tarifas, serviços, barreiras ao comércio, a promoção e a proteção de investimentos, compras
governamentais e normas trabalhistas e ambientais. Desde então, iniciaram-se consultas aos canadenses para obter sua visão sobre o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Canadá, que constitui um componente essencial
do processo. O primeiro-ministro Trudeau vem falando
sobre a importância do comércio inclusivo para a econo-
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At what stage are the negotiations for a possible free trade
agreement between Mercosur and Canada?
Canadian and Mercosur trade officials remain in
constant contact to map out the prospects for a potential
free trade agreement. Both sides met in Buenos Aires
in April for detailed consultations to update our
knowledge on a number of issues, such as tariffs, services,
barriers to trade, promoting and protecting investment,
government procurement and labour and environmental
standards. Since then, we have opened consultations
with Canadians to get their views on a CanadaMercosur FTA, which is a central part of the process.
Prime Minister Trudeau has spoken of the importance
of inclusive trade to the Canadian economy as a driver
of prosperity for the middle class. So it’s important for

FOTOS: FLÁVIO GUARNIERI

“Os canadenses prezam muito a parceria e a amizade
com os brasileiros” “Canadians greatly value their
partnership and friendship with Brazilians”
Brasil – Canadá | 7
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mia canadense como instrumento fomentador da prosperidade da classe média. Portanto, é importante para o
Canadá assegurar que qualquer acordo de livre-comércio
com o Mercosul seja potencialmente ambicioso e amplo.
Na prática, quais são os resultados esperados de um possível
acordo de comércio entre o Mercosul e o Canadá?
Penso que as perspectivas para o Canadá sejam animadoras. Em 2016, o comércio entre o Canadá e o Mercosul
atingiu quase US$ 6 bilhões, que é mais do que o comércio
com a Índia, por exemplo, e um pouco mais do que o do
Canadá com a França ou os Países Baixos. Entretanto, também acredito que o nosso atual nível de comércio deveria
ser muito mais elevado, considerando o enorme mercado
interno do Mercosul, cujo PIB total se aproxima de US$
2,7 trilhões. Um acordo de livre-comércio é uma maneira
de aumentar essa relação de comércio e de investimento.
Por exemplo, se examinarmos o setor de infraestrutura,
que o governo brasileiro está tentando desenvolver, empresas de engenharia canadenses se veem diante de onerosas tarifas de mais de 40% para importar serviços para
o Brasil. Um acordo de livre-comércio visa reduzir essas
tarifas, bem como remover barreiras não tarifárias e técnicas ao comércio. Os acordos de livre-comércio do Canadá
também contêm provisões de proteção aos investimentos,
que constituem um outro instrumento com o potencial de
estimular o investimento direto canadense no Brasil. Aliás,
a presença do Canadá no Brasil em termos de investimentos cresceu significativamente nos últimos anos. De acordo
com dados da empresa de consultoria internacional Dealogic, o Canadá foi o segundo maior investidor em termos
de aquisições em 2016, depois da China.
Vários estados brasileiros buscam estabelecer laços mais
estreitos com o Canadá. Quais deles têm mais chances de lograr
lançar iniciativas com o Canadá e quais são as perspectivas?
Visitei mais que a metade dos estados brasileiros desde a
minha chegada ao País e eu teria dificuldade em citar um
favorito! Cada estado brasileiro tem suas vantagens singulares. Naturalmente, a relação de comércio e de investimento
do Canadá está mais consolidada nos estados cuja economia é mais significativa no Brasil, como São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, por exemplo. Há algumas semanas,
visitei empresas canadenses cujas instalações fabris perto de
Campinas crescem acentuadamente apesar da conjuntura
econômica. Além disso, vemos o comércio e os investimen-
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Canada to ensure that any free trade agreement with
Mercosur has the potential to be ambitious and broad.
In practice, what are the expected results of a possible
agreement between the trade bloc and Canada?
I think the prospects for Canada are enticing. In 2016,
Canada and Mercosur trade totalled almost US$6
billion, which is more than Canada’s trade with India,
for example, and slightly larger than Canada’s trade
with France or the Netherlands. But at the same time, I
believe our current level of trade should be much higher,
considering the enormous size of Mercosur’s internal
market, which has a total GDP of approximately US$2.7
trillion. A free trade agreement is one way to increase
this trade and investment relationship. If you take
infrastructure, for example, which is a sector the Brazilian
government is trying to develop, Canadian engineering
firms face hefty tariffs of over 40% to bring services
into Brazil. A free trade agreement traditionally aims to
bring down these tariffs, as well as remove non-tariff and
technical barriers to trade. Canada’s free trade agreements
also contain provisions on investment protection, which
is another tool that has the potential to spur Canadian
direct investment in Brazil. In fact, Canada’s investment
presence in Brazil has grown significantly in recent years,
According to data from international consultancy firm
Dealogic, Canada was the second-largest investor in terms
of acquisitions made in 2016, after China.
Several Brazilian states have been seeking closer ties with
Canada. Which of these states are most promising (in terms
of initiatives with Canada) and what are the prospects?
I’ve visited over half of Brazil’s states since my arrival in
the country and I’d be hard pressed to choose a favourite!
Each of Brazil’s states offers its own unique advantages.
Naturally, Canada’s trade and investment relationship
is more consolidated with the largest state-level economies
in Brazil, such as Sao Paulo, Rio de Janeiro and Minas
Gerais, for example. A few weeks ago, I visited a few
Canadian companies with production facilities near
Campinas that are growing at a very fast clip, despite
the economic situation. But we are increasingly seeing
investment and trade expand right across the country.
Brazil is such a diverse country, so I’d encourage Canadian
companies to look at all regions when considering business
prospects. Canada’s Trade Commissioner network can

tos se expandirem por todo o País. O Brasil é muito diversificado, de modo que aconselharia as empresas canadenses
a examinarem todas as regiões ao considerarem perspectivas de negócios. A rede de comissários de comércio do
Canadá poderá auxiliar nessa iniciativa, dado que cobrimos
o País todo a partir de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. O
Canadá está também colaborando com organizações locais
em várias cidades e estados, como Campo Grande, Joinville, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo por meio do Fundo Canadá para Iniciativas Locais e outros mecanismos de
financiamento em áreas prioritárias, como a dos Direitos
das Mulheres e de LGBTs, da Política para Refugiados, dos
Direitos Indígenas e da Justiça Restaurativa. Em termos de
Educação, vi grande interesse por parte de parceiros educacionais em todo o País, que querem fortalecer a cooperação com o Canadá e com instituições canadenses. Essas
iniciativas abrangem desde o intercâmbio de estudantes e
professores em todos os níveis do Ensino até parcerias de
pesquisa entre nossas universidades.
Além de investimento direto e comércio, em que outras áreas os
dois países estão cooperando mais intensamente?
Há várias áreas a destacar. Na política para refugiados,
o Brasil consultou o Canadá em 2016 para receber assistência técnica para tornar o seu sistema mais eficiente e
sustentável, em razão do acentuado aumento do número
de migrantes que solicitam o status de refugiado. Consequentemente, ocorreram vários workshops, seminários e
visitas em que o Canadá forneceu expertise em assuntos
como a reacomodação de refugiados e o patrocínio privado. Fiquei muito bem impressionado com a disposição
de compartilhar a boa vontade que tanto o Canadá quanto o Brasil tiveram em relação a essa crise humanitária
que não para de crescer. Também intensificamos nossa
participação na questão do empoderamento de populações indígenas. Em março, apoiamos o Seminário de
Empoderamento de Mulheres Indígenas, em Campo
Grande, do qual participei. Em agosto do ano passado,
financiamos e apoiamos a cerimônia de luto Kuarup,
que uniu os Povos do Alto Xingu, sendo que tive a honra
de ser convidado. Estou muito animado para colaborar
ainda mais e penso que estamos apenas no início dessa
iniciativa. Finalmente, na área de Direitos Humanos e da
Reforma Judiciária, a nossa colaboração de longa data
continua a dar novos frutos. Mantivemos conversações

help out in this regard, as we cover the whole country
from our offices in Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia,
Belo Horizonte, Porto Alegre and Recife. Canada is also
working with local organizations in a number of cities
and states across the country, such as Campo Grande,
Joinville, Rio de Janeiro, Salvador, and São Paulo through
the Canada Fund for Local Initiatives and other funding
mechanisms in priority areas such as Women’s and LGBT
rights, Refugee policy, Indigenous Rights and Restorative
Justice. In terms of education, I’ve seen great interest from
educational partners across the country in strengthening
collaboration with Canada and Canadian institutions.
These initiatives range from exchanges of students and
teachers in all levels of education to research partnerships
between our universities.
Beyond direct investment and trade, in what other areas
are the two countries working more strongly together?
There are certainly a number of areas to highlight here.
On refugee policy, Brazil approached Canada in 2016
for technical assistance in making its refugee system more
efficient and sustainable as a result of the staggering
increase in the number of migrants applying for refugee
status. In response, there have been numerous workshops,
seminars and visits where Canada has provided expertise
on topics such as refugee resettlement and private
sponsorship. I’m so impressed by the shared willingness
that both Canada and Brazil have shown toward this
expanding humanitarian crisis. We have also stepped up
our game in the empowerment of Indigenous Peoples. In
March, we supported – and I attended - a Seminar on
Empowering Indigenous Women in Campo Grande. In
August of last year, we provided funding to support the
“Kuarup” mourning ceremony which united the Peoples
of the Upper Xingu, and were invited as an honoured
guest. I am very excited for further collaboration and
think we’re just at the beginning. Finally, in the areas
of Human Rights and Judicial Reform, our long-term
cooperation is continuing and bearing new fruit. We held
high-level Human Rights consultations in late March
with Itamaraty, where we re-affirmed our commitment to
diversity, inclusion and respect for all peoples. We have also
held numerous advocacy events on Women’s and LGBT
empowerment, including an LGBT Culture Festival last
year co-hosted with the state of São Paulo which attracted
over 5,000 people. And we have supported the visits of
Brasil – Canadá | 9

interview

entrevista
de alto nível sobre Direitos Humanos com o Itamaraty
em fins de março, em que reiteramos o compromisso
em relação a diversidade, inclusão e respeito por todos
os povos. Também realizamos eventos para fortalecer os
direitos de mulheres e da comunidade LGBT, inclusive
o Festival Cultural LGBT do ano passado, em parceria
com o estado de São Paulo, ao qual compareceram mais
de 5.000 pessoas. Também temos apoiado a visita de especialistas canadenses na questão da Justiça Restaurativa,
visando estabelecer programas especiais para jovens ofensores, que resultaram em mudanças na política judiciária
em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
O Canadá e o Brasil vêm discutindo o desenvolvimento na
primeira infância. Como surgiu esse tema e quais ações
serão tomadas de agora em diante?
O apoio ao desenvolvimento na primeira infância há muito tempo tem sido uma política prioritária do Canadá,
para todos os partidos políticos. A Educação é um direito humano, e vimos ao redor do mundo que é essencial
para atingir melhores resultados para todos os membros
da sociedade. Tanto o Brasil quanto o Canadá compartilham a crença de que a educação infantil é um dos fatores
essenciais para a redução da pobreza, para o incentivo ao
crescimento econômico e para a questão da igualdade de
gêneros. Quando as meninas aprendem mais e melhor, a
comunidade toda se beneficia e a economia cresce. O Canadá é a sede de muitas instituições que realizam pesquisas avançadas em matéria de desenvolvimento na primeira
infância. Quando o ministro do Desenvolvimento Social
e Agrário, Osmar Terra, e sua equipe de formuladores de
políticas estudaram métodos e produtos ao redor do mundo para utilizá-los na implantação do programa Criança
Feliz, escolheram um programa desenvolvido pelo Red
River College em Manitoba. O Canadá é o único parceiro internacional a contribuir para o Criança Feliz, e fiquei
extremamente honrado em poder comparecer ao lançamento do programa em outubro passado. Depois de traduzidos para o português e adaptados para o público brasileiro, a tecnologia e os materiais educacionais serão partes
essenciais do Criança Feliz. Serão utilizados em âmbito
nacional, auxiliando as famílias mais vulneráveis a terem
uma sólida base para seus filhos.
Quais são os seus principais desafios como embaixador do
Canadá no Brasil?
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Canadian experts in the area of Restorative Justice to
establish special programs for youth offenders, resulting in
several changes to judicial policy in cities in Rio Grande do
Sul and Santa Catarina.
Canada and Brazil have discussed early childhood
development. Why did this theme come into play and
what actions will be developed starting now?
Supporting early childhood development (ECD) has long
been a nonpartisan foreign policy priority for Canada.
Education is a human right, and we have seen around
the world that it is central to achieving better outcomes
for all members of society. Both Brazil and Canada also
share the belief that education for children is one of the
central factors for reducing poverty, fostering economic
growth and advancing gender equality. When our girls
learn more and learn better, the whole community benefits
and the economy grows. Canada is also home to many
institutions conducting cutting edge research in ECD. When
Minister of Social and Agrarian Development Osmar Terra
and his team of policymakers studied methodologies and
products from around the world to use in implementing the
Criança Feliz program, they selected a program developed
by Red River College in Manitoba. Canada is the only
international partner to contribute to Criança Feliz, and I
was extremely honoured to attend the launch of the program
last October. Once translated to Portuguese and adapted
to a Brazilian audience, the technology and educational
materials will form a critical part of Criança Feliz. And they
will be deployed nationwide, helping Brazil’s most vulnerable
families build strong foundations for their children.
What are your principal challenges as Ambassador of
Canada in Brazil?
With so much Brazilian government attention focussed
domestically over the past few years, my focus as we move
forward is to increase overall awareness of Canada and the
many opportunities for collaboration with our Brazilian
colleagues in government, business and civil society. I
want to see more of these partnerships in all areas. Let me
tell you about an example which makes me particularly
proud. Recently, we organized a special session in Congress
with the Bancada Feminina and our Deputy Minister in
charge of Global Affairs and Development. She came to
Brazil to share experiences about the political participation
of women in our two countries. It was a fascinating

Com a atenção do governo brasileiro focado em assuntos
internos nestes últimos anos, o meu foco de agora em diante será o de aumentar o nível de conhecimento das pessoas
sobre o Canadá e as muitas oportunidades de cooperação
com os nossos colegas brasileiros no governo, nas empresas
e na sociedade civil. Quero ver mais dessas parcerias em
todas as áreas. Permitam que eu lhes fale de um exemplo
do qual me orgulho muito. Há pouco tempo organizamos
uma sessão especial no Congresso com a Bancada Feminina, com a nossa vice-ministra das Relações Exteriores para
Assuntos Globais e Desenvolvimento. Ela veio ao Brasil para
compartilhar experiências relativas à participação política
de mulheres nos nossos dois países. Foi uma discussão fascinante e muito dinâmica. Algumas novas parcerias foram
criadas e já estamos falando de eventos subsequentes que
enfoquem mulheres e a liderança no Brasil. Nem todas as
nossas participações precisarão ser de tão alto nível, mas o
potencial é grande em muitas outras áreas também. Este
ano é também o 150º aniversário da Confederação Canadense e temos uma gama de eventos que se realizarão ao
longo do ano: seminários de comércio e investimentos
(“Doing Business in Canada”) e apresentações musicais e
culturais, com ênfase nos profundos vínculos dos nossos
países, o evento Terry Fox Run (corrida beneficente para
coletar recursos para a pesquisa do câncer) e muito mais.
Sugiro a todos que vejam no Facebook a nossa página oficial – Canadá no Brasil – para as novidades mais recentes.
Acredita que, com a entrada em vigor da eTA, aumentará o
fluxo de viagens entre o Brasil e o Canadá?
Com certeza. Aliás, vimos um crescimento constante no
número de brasileiros em visita ao Canadá ao longo dos
últimos anos, mesmo antes de o eTA entrar em vigor.
Por exemplo, o Canadá constatou um aumento de quase
10% no número de solicitações de vistos por visitantes
temporários em 2016, que aumentaram de 86.052 para
93.253 no ano passado. Até agora em 2017, o crescimento provavelmente já terá triplicado! Os canadenses prezam muito sua parceria e sua amizade com os brasileiros.
Tornar as viagens mais fáceis causará maior entendimento recíproco e criará mais oportunidades para fortalecer
os nossos laços interpessoais, de negócios e de turismo.
Uma ótima época para viajar ao Canadá, quando celebramos o nosso 150º aniversário. Convido a todos os brasileiros a considerarem visitar o Canadá. Tenho certeza
de que será uma experiência ímpar na vida! ■

O embaixador Riccardo Savone participou de encontro na CCBC com o vice-ministro
canadense de Comércio Internacional, Timothy Sargent. The ambassador Riccardo
Savone participated of the meeting with Canadian Vice-Minister of International
Trade, Timothy Sargente, in CCBC

discussion and very dynamic. Some new partnerships were
created, and we are already talking about follow-up events
focused on women and leadership in Brazil. Not all of our
engagements need to be this high-level, but the potential is
rife in so many different areas. This year is also the 150th
anniversary of Canada’s Confederation, and we have a
host of events taking place all year long: ‘Doing Business
in Canada’ trade and investment seminars, music and
cultural performances highlighting our countries’ deep
connections, the Terry Fox Run and a whole lot more. I
encourage everyone to visit our official Facebook page –
CanadanoBrasil – for all the latest details.
Do you expect that with the eTA coming into effect there
will be an increase in travel between Brazil and Canada?
Absolutely, in fact we have seen steady growth in the
number of Brazilians that have been visiting Canada over
the last few years, even before the eTA came into effect. As
an example, Canada saw a nearly 10% increase in the
number of temporary visitor visa applications received in
2016, from 86,052 in 2015 to 93,253 last year. Already in
2017, that growth has probably tripled! Canadians greatly
value their partnership and friendship with Brazilians.
Making travel easier will foster a deeper understanding
and create more opportunities to strengthen our vital peopleto-people, business and tourism ties. What a great time
to travel to Canada, when we are celebrating our 150th
birthday. I invite all Brazilians to consider visiting Canada
– I’m sure that it will be the experience of a lifetime! ■
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ONTÁRIO

TECHNOLOGICAL REVOLUTION

REVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA

Ontário anuncia investimentos para o desenvolvimento da inteligência artificial
Ontario announces investments for the development of artificial intelligence

F

azer com que computadores reproduzam de
forma autônoma ou, até mesmo, superem a
capacidade de pensamento e resolução de
problemas do cérebro humano a partir da
combinação de informações e do processamento de dados. Esse é o objetivo da inteligência artificial (IA). Esse campo da ciência está avançando
cada vez mais e já obteve alguns resultados. Bons exemplos
são as assistentes pessoais virtuais inteligentes presentes nos
smartphones e as aplicações em carros autônomos, capazes
de transitar de maneira independente pelas vias, respeitando as regras de trânsito, sinalizações, condições climáticas e
se adaptando a presença de outros veículos.
Especialistas afirmam que as máquinas poderão se equiparar ao pleno funcionamento da mente até
2050. De olho nessa tendência, Ontário, província responsável por
37% do PIB canadense e que já
conta com mais de 430 mil profissionais atuando diretamente na
promoção da inovação nas mais
variadas áreas, acaba de anunciar investimentos específicos para o avanço
da inteligência artificial que ajudarão a
transformar completamente o futuro.
Com US$ 50 milhões investidos pelo governo da
região e outros US$ 80 milhões provenientes de mais de 30
empresas dos setores de saúde, financeiro, contabilidade,
seguros, varejo, telecomunicações, manufatura, transporte, mineração, construção e logística – que visam incorporar novas tecnologias a seus negócios –, foi inaugurado em
março o Vector Institute. O local é o mais novo centro de
pesquisas da Universidade de Toronto e concentra sua atuação em projetos de aprendizagem de máquina e apren-

12 |

T

o have computers autonomously reproduce or
even exceed the capacity to think about and
solve problems of the human brain, starting
from a combination of information and data processing:
this is the objective of artificial intelligence (AI). This
field of science is increasingly developing and has
already produced some results. Good examples are the
intelligent virtual personal assistants in smartphones
and the applications in self-driving vehicles, capable
of independently running on the roads, complying
with the traffic rules, the signs, in accordance with the
climate conditions, while also considering the presence
of other vehicles on the road.
Experts say that the machines will be
capable of fully functioning as the
brain does by 2050. In view of this,
Ontario, the province responsible for
37% of the Canadian GDP, which
already has more than 430,000
professionals directly working to
promote this innovation in a
variety of fields, recently announced
specific investments to develop
artificial intelligence that will completely
change the future.
The Vector Institute started operations last March.
It received US$ 50 million invested by the regional
government and additional US$ 80 million sourced
from more than 30 companies in the sectors of
health, finance, accounting, insurance, retail,
telecommunications, manufacture, transportation,
mining, construction and logistics – which seek to
incorporate new technologies into their business. It is
the newest research center of the University of Toronto

dizagem profunda, tecnologia que utiliza softwares e algoritmos para simular com precisão os circuitos neurais do
cérebro e, assim, calcular quantidades enormes de dados.
A iniciativa busca, ainda, atrair um número maior de estudantes para o tema, formando cada vez mais cedo especialistas em inteligência artificial. Com isso, Ontário se firma como uma referência global em inteligência artificial,
convergindo descobertas e ideias de cientistas do mundo
todo e também retendo os principais e mais competentes
profissionais da área.
Espera-se que o Vector Institute receba investimentos
também do recente programa de Estratégia Pancanadense
para Inteligência Artificial, plano que pretende fazer com
que o país obtenha grandes avanços nessa área da ciência
e reforce seu papel de liderança.

Ainda sobre inovação

More on innovation
Other initiatives also show Ontario’s great innovative
potential and how this is acknowledged by the
international market. Recently, the communications
and information multinational company Thomson
Reuters, and the auto manufacturer General Motors
opened their specific research and development labs for
artificial intelligence studies in Toronto, confirming
Ontario’s favorable business environment. The
province offers the infrastructure, qualified labor,
competitiveness and fiscal incentives needed to promote
and sell increasingly more sophisticated technologies
that can, for example, provide improvements as diverse
as the precision diagnosis of an illness in its early stage
or to warrant protection against consumer fraud. ■

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Outras iniciativas também demonstram o grande potencial inovador de Ontário e como isso é reconhecido
pelo mercado internacional. Recentemente, a multinacional de meios de comunicação e informação Thomson
Reuters e a montadora General Motors inauguraram
em Toronto seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento para estudos de inteligência artificial, o que comprova o ambiente favorável de Ontário para negócios. A
província oferece infraestrutura, mão de obra qualificada, competitividade e incentivos fiscais necessários para
a promoção e a comercialização de tecnologias cada vez
mais sofisticadas, que podem, por exemplo, oferecer
melhorias tão diversas como diagnosticar com precisão
uma doença precocemente ou garantir proteção contra
fraudes contra o consumidor. ■

and focuses its activities on machine learning and indepth learning projects, a technology that uses software
and algorithms to precisely simulate the brain’s neural
circuits and thus calculate huge amounts of data.
This initiative also seeks to attract the largest number
of students to the subject, early on educating increasing
numbers of artificial intelligence experts. Thus, Ontario
stands-out as a global reference in Artificial Intelligence,
concentrating discoveries and ideas of scientists from all
over the world, while retaining the main and the most
competent professionals in this field.
It is expected that the Vector Institute will also receive
investments from the recently created Pan-Canadian
Strategy program for Artificial Intelligence, a plan
intended for the country to achieve major progress in
this field of science and to reinforce its leadership role.
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EM AÇÃO
Festival de inovação em Montreal
Innovation festival in Montreal

De 24 a 26 de maio, a cidade de Montreal hospedou o C2 Montreal, um evento que reúne mentes criativas que buscam explorar
tendências e oportunidades para o futuro dos negócios. O Brasil foi representado por vários empreendedores que integraram missões
organizadas pelo Escritório do Québec em São Paulo, pela Casa do Empreendedor Brasil-Canadá e CCBC.
Neste ano, o C2 Montreal recebeu mais de 6 mil pessoas, que puderam se inspirar nas palestras ministradas por alguns dos maiores
experts em inovação do mundo. Como ocorre a cada edição, o evento escolhe um tema central para orientar as discussões e, desta
vez, o assunto em pauta foi “Ecossistemas: uma nova lente para explorar a interseção do comércio e da criatividade”, proposto com
o intuito de avançar a compreensão do mundo interconectado em que vivemos. Um dos grandes diferenciais do C2 é o seu formato
interativo, que permite que os participantes compartilhem histórias e dividam experiências, a fim de alcançar mudanças positivas. O
evento reúne muito mais do que palestras, painéis e workshops, promovendo uma grande imersão em experiências ao lado de dezenas
de convidados internacionais como designers, empreendedores e artistas, entre outros, a fim de contribuir para a criação de uma
verdadeira aldeia de inovação.
From May 24th to 26th Montreal hosted the C2 Montreal, an event that gathers creative minds seeking to explore trends and opportunities
for the future of business. Brazil was represented by several entrepreneurs who participated in trade missions organized by the São Paulo
office of the Province of Quebec, by “Casa do Empreendedor Brasil-Canadá” (Brazil-Canada House of the Entrepreneur) and by CCBC.
This year C2 Montreal was visited by more than 6,000 people, who were inspired by the presentations made by some of the world’s
foremost specialists in the issue of innovation. As in all editions, the event selects a central theme to guide the discussions and this time the
chosen issue was “Ecosystems: a new perspective to explore the intersection of trade and creativity”, proposed with the intent to foster
the understanding of the interconnected world in which we live. One of the major differentials of the C2 is its interactive format, which
allows participants to share stories and experiences, to achieve positive changes. In other words, the event combines a lot more than
presentations, panels and workshops. It brings about a high degree of immersion and experience, and attracts many international guests,
such as designers, entrepreneurs and artists, among others, to contribute to the creation of a real innovation community.
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Competitividade brasileira
Brazilian competitiveness

FOTOS: FLÁVIO GUARNIERI

A 3ª edição do evento Retomada da Competitividade Brasileira tratou do tema “O
papel da educação a longo prazo”. Promovido pela CCBC e pela Câmara Britânica de
Comércio e Indústria no Brasil (Britcham), o encontro ocorreu no dia 9 de maio, na CCBC.
Paulo Perrotti, presidente da CCBC, abriu o evento ao lado do economista Marcos Lisboa,
presidente do Insper. O debate sobre como o Brasil pode recuperar o tempo perdido
na educação e acompanhar as transformações no mundo do trabalho prosseguiu com
a participação de Ana Maria Bonomi Barufi e Octavio de Barros (ambos do Bradesco),
Betina Von Staa (Abed), Daniel Branchini (Mackenzie), Naércio Menezes Filho (Insper) e
Francisco Itzaina (SSI Associados).
The third edition of the event “Retomada da Competitividade Brasileira” (Recovery of
Brazilian Competiveness) analyzed the theme “The role of Education in the long-term”.
Promoted by CCBC and the British Chamber of Commerce and Industry in Brazil (Britcham),
the meeting took place on May 9th, at CCBC. Paulo Perrotti, the president of CCBC,
opened the event together with the economist Marcos Lisboa, president of Insper. The debate about how Brazil can recover lost time in
the field of Education and follow the world’s transformations in labor relations included the participation of Ana Maria Bonomi Barufi and
Octavio de Barros (both from Bradesco bank), Betina Von Staa (Abed), Daniel Branchini (Mackenzie), Naércio Menezes Filho (Insper)
and Francisco Itzaina (SSI Associados).

Sial Canada
Sial Canada

A CCBC levou cinco empresas brasileiras para a 13ª edição da Sial Canada, que
ocorreu em abril, em Montreal. Um dos principais objetivos dests tipo de missão,
segundo Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC, é
despertar o interesse de canadenses para produtos brasileiros. “Esses eventos são
uma grande vitrine para os compradores, por isso são estratégicos dentro do plano
de negócios de uma empresa que quer exportar”, disse.
Last April, CCBC took five Brazilian companies to the 13th edition of Sial Canada,
in Montreal. According to Paulo de Castro Reis, CCBC’s director of Institutional
Relations, one of the main objectives of this type of mission is to attract the interest
of Canadians in Brazilian products. “Such events are a big showcase for buyers,
which is why they are strategic within the business plan of any company interested
in exporting”, said Castro Reis.

Brasil – Canadá | 15

CCBC IN ACTION

CCBC
EM AÇÃO
Doing Business

Oportunidades entre
Brasil e Canadá

Doing Business

O vice-ministro canadense de Comércio
Internacional, Timothy Sargent, visitou a CCBC no
início de abril. Ele participou de um almoço durante
o qual apontou as oportunidades de negócios
entre os dois países. O encontro reuniu ainda o
embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone,
e o cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane
Larue. O vice-ministro destacou a forte integração
entre a representação do governo canadense no Brasil e a CCBC.
The Canadian Vice-Minister of International Trade, Timothy Sargent, visited CCBC
in the beginning of April. He participated in a luncheon in which he showed the
business opportunities available between the two countries. The meeting was also
attended by the Canadian ambassador to Brazil, Riccardo Savone, and the Canadian
consul-general in São Paulo, Stéphane Larue. The vice-minister emphasized the strong
integration between the Canadian government’s representation in Brazil and CCBC.

Trabalho igual, Salário igual

FOTO: FLÁVIO GUARNIERI

Opportunities for Brazil and Canada

As oportunidades de investimentos em TI
em Montreal serão destaques durante o
evento “Doing Business”, que está sendo
organizado pela CCBC na cidade
canadense. O objetivo é apresentar as
principais oportunidades comerciais,
especialmente com startups. O modelo
de negócios será destaque em julho,
quando a cidade canadense recebe a
StartupFest.
Investment opportunities in Montreal in the
field of IT will be highlighted during the
event “Doing Business”, which is being
organized by CCBC in that Canadian
city. The objective is to present the main
commercial opportunities, notably as
concerns startups. The business model
will be an attraction in July, when the
Canadian city will host the StartupFest.

O Projeto “Trabalho igual | Salário Igual” é realizado anualmente pela Business Professional Women (BPW) em muitos países do mundo para
chamar a atenção sobre a desigualdade salarial entre mulheres e homens que fazem o mesmo tipo de trabalho e tem a mesma carga horária.
Neste ano, em parceria com a ONU Mulheres e o apoio da CCBC e do Consulado do Canadá, Schneider Electric e Fundação Getulio Vargas
(FGV), o evento ocorreu em 18 de maio, na CCBC, e teve a presença de representantes das organizadoras, que compartilharam boas práticas.
The Project “Same work | Same salary” is annually conducted by Business Professional Women (BPW) in many countries worldwide to call
the attention to salary inequalities between men
and women performing the same type of work and
with the same hour load. This year, in partnership
with “U,N. Women” and supported by CCBC and
the Canadian Consulate, Schneider Electric and
Fundação Getúlio Vargas (FGV), the event took place
on May 18th, at CCBC, having been attended by
representatives of the organizing entities, who shared
good practices.

Exportação de serviços
Exporting services

A CCBC participou da 8ª edição do Encontro Nacional do Comércio Exterior de Serviços – ENAServ, que ocorreu em 19 de abril,
na capital paulista, com o tema “Exportar Serviços para Ampliar Fronteiras”. A palestra foi ministrada por Paulo de Castro Reis,
diretor de Relações Institucionais da CCBC.
CCBC participated in the 8th edition of the “Encontro Nacional do Comércio Exterior de Serviços – ENAServ” (National Services
Foreign Trade Meeting), on April 19th in São Paulo, whose theme was “Exporting Services to Expand Frontiers”. The presentation was
made by Paulo de Castro Reis, CCBC’s director of Institutional Relations.
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Same work, same salary

SHORT NOTES

NOTAS
RÁPIDAS

Jornalismo canadense
“O Futuro do Jornalismo” foi tema de seminário realizado na Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no Dia Internacional da
Liberdade de Imprensa (3/5). O evento contou com a participação de
cônsules canadense e norte-americano, Stéphane Larue e Ricardo Zuniga,
respectivamente. Promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo (Abraji), com o apoio do Consulado-Geral do Canadá em
São Paulo, o seminário também contou com a participação do jornalista
canadense Chris Arsenault, ex-produtor sênior da Al Jazeera e ganhador do prêmio de Ouro na categoria Prêmios de Correspondentes
da ONU, em 2015. Liberdade e livre acesso à informação foram assuntos recorrentes na discussão. (Com Portal Jornalismo ESPM)
“The Future of Journalism” was the theme of the seminar held at “Escola Superior de Marketing e Publicidade – ESPM”, on the International
Press Freedom Day (May 3rd.). The event was attended by the consuls of Canada and the United States, Stéphane Larue and Ricardo Zuniga,
respectively. Staged by “Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – Abraji” (Brazilian Association of Investigative Journalism), with the
support of the Canadian Consulate in São Paulo, the seminar was also attended by the Canadian journalist Chris Arsenault, a former senior
producer of Al Jazeera and the winner of the Gold Prize in the category “Prizes of U.N. Correspondents” in 2015. Liberty and free access to
information were recurrent issues in the discussion. (with information from “Portal Jornalismo ESPM”)

Festa de São João no Canadá
Saint John festivities in Canada

O dia 24 de junho, data em que se celebra São João Batista, é motivo de festa no Quebec. O dia é marcado pela
Festa Nacional, quando os quebequenses celebram sua história e cultura. A origem da data remonta às festas de
colonos franceses, que acendiam fogueiras em comemoração à chegada do verão, por volta de 1830. Porém, só se
tornou um feriado público em 1925 e, em 1977, o dia foi proclamado também Festa Nacional do Quebec.
The 24th of June, the day dedicated to Saint John the Baptist, is a reason for festivities in Quebec. The date is also a
National Holiday, on which the residents of Quebec celebrate their history and culture. The origins of the celebrations
date back to the French colonizers who, beginning around 1830, would light fires to celebrate the coming of the summer
season. However, the date only became a public holiday in 1925 and, in 1977, Saint John’s Day was also proclaimed
Quebec’s National Holiday.

Brasileiro premiado
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Distinguished Brazilian

Um professor brasileiro, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), recebeu a mais importante
premiação canadense, o Gairdner. Cesar Victora, de 65 anos, recebeu o prêmio na categoria
Saúde Global, pelos estudos sobre amamentação e nutrição materno-infantil liderados por ele desde
a década de 1980. A pesquisa foi essencial para a mudança na recomendação da alimentação
infantil pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A categoria vencida por Victora reconhece
estudos que contribuem para a saúde de países em desenvolvimento.
A Brazilian professor from “Universidade Federal de Pelotas – UFPel” was awarded Canada’s
highest distinction, the Gairdner Awards. Cesar Victora, 65 years old, received the award in
the Global Health category, due to his studies on breast feeding and mother-child nutrition that
he has conducted since 1980. The research was essential for the change in the World Health
Organization’s recommendation concerning child feeding. The category in which Victora won the
award acknowledges studies that contribute to health in developing countries.
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por Estela Cangerana

VERY CLEAR GUIDELINES

DIRETRIZES
BEM CLARAS
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Agilidade, eficiência, inovação e empreendedorismo são as marcas que o
advogado Paulo Perrotti pretende imprimir na presidência da CCBC
Agility, efficiency, innovation and entrepreneurship are the imprints attorney
Paulo Perrotti intends to make in CCBC’s office of the president

A

s grandes transformações pelas quais
a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC) vêm passando nos últimos tempos, com vistas ao atendimento das demandas futuras, continuarão e se intensificarão nos próximos anos. Agilidade,
eficiência, inovação e empreendedorismo estão entre as
principais diretrizes da gestão do advogado Paulo Salvador
Ribeiro Perrotti, que acaba de assumir a presidência da instituição para o período 2017-2019. Essas marcas já podem
ser sentidas desde seus primeiros dias à frente da Câmara.
A lista de projetos em andamento é extensa.
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T

he great transformations that the Chamber
of Commerce Brazil-Canada (CCBC)
underwent in recent years, intended to meet
future demands, will continue and will intensify in
the years to come. Agility, efficiency, innovation and
entrepreneurship are among the main guidelines
for the tenure of attorney Paulo Salvador Ribeiro
Perrotti, who recently took office as the institution’s
president for the period 2017-2019. These imprints
have been perceivable since his first days leading the
Chamber. The list of current projects is long.
One of the initiatives is the opening of the Canadian

A apresentação da nova diretoria inaugurou o auditório Brasil-Canadá; acima,
Silvia del Gallo, diretora Administrativa e Financeira da entidade, Paulo Perrotti,
presidente da CCBC, e Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da
CCBC. The presentation of the new Board of Directors was the opening event of
the Brazil-Canada auditorium; above, Silvia del Gallo, the entity’s Administrative
and Financial director, Paulo Perrotti, president of CCBC, and Paulo de Castro Reis,
CCBC’s director of Institutional Relations

Uma das iniciativas será a abertura da Biblioteca de Assuntos Jurídicos Canadenses, que funcionará na sede da
CCBC e oferecerá farto acervo de obras doadas pela Universidade do Quebec em Montreal (UQÀM). A universidade também é parceira da Câmara em uma outra iniciativa, o Curso de Direito no Canadá, lançado em 2016 e
que terá continuidade na nova gestão, com sua segunda
edição a ser realizada em junho próximo.
Outro projeto em andamento, conduzido com participação de instituições de ensino superior brasileiras,
visa estimular o desenvolvimento de teses universitárias
sobre boas práticas de gestão. As melhores produções
serão premiadas por meio de um concurso organizado
e patrocinado pela CCBC. A primeira competição terá
como tema a diversidade.

Educação, tecnologia e negócios
O público jovem e a área da Educação, um dos mais
fortes elos da relação entre Brasil e Canadá, serão foco de
diversas iniciativas e devem ganhar ainda mais atenção.

Legal Affairs Library, to be set-up at CCBC’s main
office, which will make available a broad scope of
literature donated by the University of Quebec in
Montreal (UQÀM). The university is also a partner of
the Chamber in another initiative, the Law Course in
Canada, launched in 2016, which will be continued
under the new administration, with its second class to
start next June.
Another project in progress, developed in
partnership with Brazilian higher education
institutions, seeks to foster the development of
academic theses concerning the subject of good
management practices. The best productions will
be awarded prizes in a competition organized and
sponsored by CCBC. The theme of the first competition
will be Diversity.

Education, technology and business
Young people and the field of Education, two of
the strongest ties in the Brazil-Canada relationship,
will be the object of several initiatives and will be
given increased attention. Besides these two, the
sectors of technology and innovation (especially the
world of startups) and the expansion of business and
investments between the two countries will be handled
as priorities.
A good example of the actions to be taken is
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Além deles, serão prioritários os setores de tecnologia e
inovação (especialmente o universo das startups) e a ampliação de negócios e investimentos entre os dois países.
Um bom exemplo das ações a serem desenvolvidas é a
criação do Connection Bureau, que funcionará como um
hub de projetos de tecnologia, startups, incubadoras, aceleradoras e centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. “Queremos oferecer todo o apoio às startups, inclusive com suporte de coaching e mentoria”, diz Perrotti.
Na área de negócios e finanças, a ideia é mostrar o
vasto terreno de oportunidades. “O Brasil demanda
obras de infraestrutura e investimentos e, por isso,
pode oferecer boas condições para empreendedores e
investidores canadenses nessa atividade. Vamos identificar as possibilidades e aproximar os dois lados, visando a estimular os negócios”, adianta.

Comissões
Algumas das áreas com grande potencial para transações
comerciais serão apresentadas no segundo semestre, com
a divulgação de um estudo econômico que está sendo preparado sob a coordenação da Comissão de Comércio Exterior da CCBC. O trabalho prático e voltado a resultados
das comissões setoriais da Câmara é outra das bandeiras do
novo presidente. A biblioteca citada anteriormente é mais
um exemplo – ela é uma iniciativa do Centro de Estudos Jurídicos, ligado à Comissão de Assuntos Jurídicos, que tam-

the creation of the Connection Bureau, which
will perform as a hub for projects in the fields of
technology, startups, incubators, accelerators and
technology research and development centers. “We
want to provide full support to startups, including
coaching and mentoring”, says Perrotti.
In the field of business and finance, the idea is to
show the huge scope of opportunities. “Brazil needs
infrastructure works and investments and therefore
the country can offer Canadian entrepreneurs and
investors good conditions in this respect. We will
assess the possibilities and bring both sides closer
together, seeking to foster business”, says Perrotti.

Committees
Some of the fields with great potential for business
will be presented in the second semester through the
release of an economic study being prepared under
the coordination of CCBC’s Foreign Trade Committee.
The practical work, focusing on the results of the
Chamber’s sectorial committees, is another of the new
president’s flag projects. The library mentioned above
is another example – it is an initiative of the Legal
Studies Center, linked to the Legal Affairs Committee,
which has also been producing digital technical
publications.
As concerns the committees’ performance, Perrotti

Perfil do novo presidente
Paulo Salvador Ribeiro Perrotti, 42 anos, é advogado, consultor jurídico, empreendedor e autor de quatro livros. Formado pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e
especializações em Direito Canadense e do Quebec pela Université de Québec à Montreal (UQÀM), em Direito de Informática
pelo IBMEC/SP, Mercado Financeiro pelo Instituto Finance e em Técnicas de Negociação pela Berkeley University. Atuou
em grandes escritórios de advocacia, foi consultor jurídico na área de tecnologia da informação e possui larga experiência
em fusões e aquisições. É membro do Grupo de Excelência em Estratégia e Planejamento de Administração do Conselho
Regional de Administração e consultor de entidades do terceiro setor. Foi premiado com a Comenda de Valores Jurídicos pela
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e recebeu o título de Nobre Cavaleiro de São Paulo, concedido pela Defesa Civil
da capital paulista.
New president’s profile
Paulo Salvador Ribeiro Perrotti, 42 years old, is an attorney, legal consultant, entrepreneur and the author of four books. A graduate
of “Pontifícia Universidade Católica de São Paulo” (PUC-SP), he holds an MBA degree in Business from “Fundação Getúlio Vargas”,
and is specialized in Canadian Law and the Laws of Quebec through courses at the “Université de Québec à Montreal (UQÀM)”, in
Computing Law at “IBMEC/SP”, in Financial Markets at “Instituto Finance”, and in Negotiation Techniques at Berkeley University. He
has worked for major law firms, he was a legal consultant in the field of Information Technology and he has a broad experience in
the field of mergers and acquisitions. He is a member of the Group of Excellence in Strategy and Planning of the Regional Board of
Administration and a consultant for third sector entities. He was distinguished with the Legal Values Award granted by the Brazilian
Academy of Art, Culture and History and received the São Paulo Nobleman title granted by the city of São Paulo’s Civil Defense Office.
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Imagem em tempos de crise
A apresentação da nova diretoria da CCBC, em 26 de
abril, inaugurou o Auditório Brasil-Canadá e a série
de eventos Gestão em Novos Tempos. Na palestra de
abertura, Gisela Schulzinger, presidente da Associação
Brasileira de Embalagem e chief branding officer
da agência Pande, falou sobre a gestão da imagem
corporativa em momentos críticos.
“Em época de profundas mudanças no modelo econômico
e revolução tecnológica, é preciso repensar conceitos”,
afirmou a executiva, destacando que 75% das 500 maiores
empresas globais dos próximos anos ainda não foram
criadas. “Os desafios de gestão se tornaram maiores e
mais complexos, sendo um dos principais deles a gestão da
imagem e a construção da reputação”, disse. “Marca não é
problema de marketing, mas sim uma questão a ser tratada
no conselho da companhia”, alertou.

Image in the age of crisis
The presentation of CCBC’s new Executive Board on April
26 was the occasion to inaugurate the Brazil-Canada Auditorium and the event series Management in a New Age.
In the opening speech, Gisela Schulzinger, the president of
“Associação Brasileira de Embalagem” (Brazilian Packaging
Association) and the Chief Branding Officer at the Pande
agency, talked about the Management of the Corporate Image in Critical Times.
“In times of far-reaching changes in the economic model and
the technological revolution, one must rethink concepts”, said
the executive, emphasizing that 75% of the 500 largest global companies in the years to come have yet to be created.
“Management challenges have become bigger and more
complex, of which one of the most important is managing
one’s image and building a reputation”, she said. “A brand
is not a marketing issue, but rather a matter to be dealt with
by the company’s Management Board”, warned Schulzinger.

bém tem produzido publicações técnicas digitais.
Sobre a atuação das comissões, Perrotti fala com
pleno conhecimento. Ele atuou ativamente em várias
delas nas últimas duas gestões, como as de Assuntos
Jurídicos, Econômicos e Tecnologia. Também atuou
em projetos culturais, como o Olhares Cruzados e a
Semana Gastronômica. Embora distintas, todas têm recebido atenção do novo presidente há anos.
A considerar o perfil do novo líder, tudo indica que
a CCBC se tornará ainda mais assertiva e conectada ao
futuro. Perrotti é conhecido pela grande capacidade
de gerenciar e se dedicar a múltiplas tarefas simultâneas. Arrojo, determinação e um olhar moderno completam as impressões que surgem em quem conhece o
novo presidente. ■

knows what he is talking about. He actively took
part in several of them in the two previous Chamber
administrations, including the Legal Affairs,
Economic and Technology committees. He also
participated in cultural projects, such as the Crossed
Looks and the Gastronomy Week projects. Although
individually distinct, all of them have gotten the new
president’s attention for years.
In view of the new leader’s profile, it is most
likely that CCBC will become even more assertive
and connected to the future. Perrotti is known for
his great capacity to manage and focus on multiple
tasks simultaneously. Audacity, determination and a
modern attitude cause the impression those who know
him have of the new president.■
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HEALTHY EXCHANGE

SAUDÁVEL
INTERCÂMBIO

Missões e eventos setoriais estimulam negócios na área médico-hospitalar
Missions and industry-related events foster business in the medical and hospital field
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A

parceria entre Brasil e Canadá na
área da saúde vem crescendo a cada
ano, com a intensificação de contatos, a concretização de negócios e investimentos, o compartilhamento de
experiências e a troca de informações
técnicas. As mais recentes iniciativas nesse sentido foram

T

he Brazil-Canada partnership in the field
of health is expanding yearly, with the
intensification of contacts, the closing
of business deals and investments, the sharing of
experiences and the exchange of technical information.
The most recent initiatives in this context were the
staging of a trade mission of Brazilian companies to
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a ida de uma missão de empresas brasileiras a Ontário,
em abril, e a participação de companhias canadenses na
feira Hospitalar, realizada em São Paulo no mês de maio.
Principal evento da cadeia de saúde das Américas, a
Hospitalar atraiu neste ano cerca de 90 mil visitantes e
teve o Canadá como um dos destaques. A participação do
país cresceu 42% em relação à edição anterior, passando
a ocupar uma área de mais de 90 metros quadrados no
pavilhão de exposições. Uma das razões do crescimento
foi a maciça presença de empresas participantes de uma
missão organizada e apoiada pelo governo do Québec.
As sete companhias quebequenses tiveram um pavilhão próprio. No espaço, aproveitaram para promover
tecnologias e equipamentos, além de encontrar potenciais parceiros e clientes. “Diversas empresas do Québec já fazem negócios ou estão instaladas no Brasil”,
comenta a diretora interina do Escritório do Governo
do Québec em São Paulo, Thais Aun. Segundo ela, as
atividades desenvolvidas, em conjunto com instituições
e parceiros locais, facilitam o incremento das relações
bilaterais. A CCBC também esteve presente, assim como
uma empresa de Ontário e outra da Colúmbia Britânica.

Ontario in April, and the participation of Canadian
companies in the “Hospitalar” fair, held last May in
São Paulo.
The main event in the health industry in the Americas,
the “Hospitalar” fair this year attracted about 90,000
visitors, with Canada standing-out as one of the
highlights. The country’s participation increased by 42%
in relation to the previous edition, occupying a 90-square
meter stand in the exhibition pavilion. One of the reasons
for this increase was the relevant presence of companies
that participated in a trade mission organized and
supported by the government of Quebec.
The seven companies from Quebec shared a common
exclusive pavilion. They used the space to promote technologies
and equipment and to meet potential partners and clients.
“Several companies from Quebec already do business or have
set-up operations in Brazil”, comments the interim director
of the Quebec government’s office in São Paulo, Thais Aun.
According to her, the activities performed together with local
institutions and partners, facilitate the development of bilateral
relations. Also attending the fair were CCBC, a company from
Ontario and another one from British Columbia.

Troca de informações
Como parte da missão comercial do Quebec no
Brasil, foi realizado, na sede da CCBC em 15
de maio, um talk show e seminário voltado aos
profissionais das indústrias da saúde dos dois países.
A iniciativa foi do Escritório do Governo do Québec
em São Paulo e da CCBC e contou com o apoio do
consulado canadense na capital paulista.
Durante o talk show, renomados especialistas
brasileiros e quebequenses falaram sobre inovação
na cadeia de serviços da saúde; qualidade no
atendimento ao paciente; relação entre indústria e
prestadores de serviço; e aspectos regulatórios.
A segunda parte do evento, igualmente concorrida,
foi dedicada a apresentações sobre processos
de compras em hospitais privados; licitações em
hospitais públicos brasileiros; e a aplicação da
Tecnologia da Informação (TI) no setor da saúde.
Information exchange
As part of the activities of the trade mission of Quebec in Brazil, a talk show and a seminar took place at the CCBC headquarters
on May 15, intended for professionals of the health industry of the two countries. The initiative was of the São Paulo office of the
Government of Quebec jointly with CCBC and was supported by the local Canadian Consulate-General.
During the talk show, renowned specialists from Brazil and Quebec talked about innovation in the health services’ supply chain, the
quality of patient care, the relation between the industry and the service providers and regulatory aspects.
The second phase of the event, which was equally well-attended, focused on the procurement processes of private hospitals,
tendering for supplying to Brazilian public hospitals and on applying Information Technology (IT) to the health industry.
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Referência na área

Reference in the industry

Os canadenses também se destacaram no Congresso Internacional de Serviços de Saúde (CISS), realizado simultaneamente à Hospitalar. Coube justamente
a profissionais canadenses conduzir três das palestras
de abertura do evento. O tema do congresso deste ano
foi a análise da segurança do paciente como nova fronteira de qualidade dos sistemas e serviços de saúde. A
grande expertise canadense nesse quesito deu base para
vários debates, principalmente na questão da segurança do paciente (patient safety).
“O modelo atual do Canadá é dotado de sistemas de
saúde com eficiência econômica, sem perda de direitos,
além de iniciativas inovadoras no processo de avaliação
de tecnologias para a saúde e desenvolvimento de modelos de atenção adequados aos diversos grupos populacionais, como idosos e crianças, por exemplo”, afirma

The Canadians also played a relevant role in the
CISS – International Health Services Congress, which
took place at the same time as the “Hospitalar” fair.
Three of the opening speeches were made by Canadian
professionals. The theme of this year’s congress was the
analysis of the patients’ safety as the new quality frontier
of health systems and services. Canada’s great expertise
in this respect was the basis for several debates, mainly as
concerning Patient Safety.
“The current Canadian model entails economically
efficient health systems, with no loss of rights, in addition
to innovative initiatives in the technology evaluation
process applied to health and the development of attention
models adapted to different population segments, such as
the elderly and the children, for example”, says Monica
Araújo, the director of the “Hospitalar” fair.
Speakers and congress participants from Accreditation
Canada and the Ontario and Quebec provinces shared
their experiences in the organization of health, support
and rehabilitation services with technical quality and
individuality, in all phases of life. One of them was

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Hospitalar atraiu neste ano cerca de 90 mil visitantes e teve o Canadá como um
dos destaques. The “Hospitalar” fair this year attracted about 90,000 visitors,
with Canada standing-out as one of the highlights
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Mônica Araújo, diretora da feira Hospitalar.
Os palestrantes e congressistas da Accreditation Canada
e das províncias de Ontário e Québec discutiram suas experiências na organização de serviços de saúde, suporte e
reabilitação com qualidade técnica e individualidade, em
todos os estágios da vida. Entre eles estiveram Leslee J.
Thompson, presidente e CEO da Accreditation Canada,
a professora doutora Marie-Pascale Pomey, conselheira do
Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Serviços Sociais do Governo do Québec, David Bertrand, cofundador e
presidente da empresa Hospitalis de Montréal, e a doutora
Wing-Si Luk, diretora de Segurança do Paciente na University Health Network em Toronto.

Rumo ao Canadá
Em abril foram os brasileiros que rumaram para o
Canadá. Representantes das empresas Aché, Berrini
Ventures, Biolab, Eurofarma, Fleury, Geriatrics Group,
Hospital Albert Einstein, Libbs e Sabin participaram
de uma missão em Ontário, onde puderam conhecer
o ambiente de empreendedorismo e inovação existente na região. Ontário ostenta uma grande comunidade
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Leslee J. Thompson, president and CEO of Accreditation
Canada, professor Dr. Marie-Pascale Pomey, council
woman of the National Institute of Excellence in
Health and Social Services of the government of
Quebec, David Bertrand, co-founder and president of
the company Hospitalis in Montreal, and Dr. Wing-Si
Luk, director of Patient Safety at the University Health
Network in Toronto.

To Canada
In April, the Brazilians headed for Canada.
Representatives of the companies Aché, Berrini Ventures,
Biolab, Eurofarma, Fleury, Geriatrics Group, Hospital
Albert Einstein, Libbs and Sabin participated in a mission
to Ontario, where they could experience the entrepreneurial
and innovative environment of that region. Ontario hosts
a large Life Sciences community and accounts for more
than half of the Canadian economic activities and of the
investments in research and development in the industry.
The executives attended events in the Toronto Health
Innovation Week, to become familiar with the most recent
developments in the global medical and pharmaceutical

de Ciências da Vida e responde por mais da metade da
atividade econômica e dos investimentos canadenses em
pesquisa e desenvolvimento no setor.
Os executivos participaram de eventos da Toronto Health Innovation Week, para conhecer as mais recentes
novidades no mercado médico e farmacêutico global.
Também estiveram em reuniões com importantes laboratórios, centros de pesquisa e aceleradoras, como o MaRS
Health, que tornaram Ontário referência internacional
em áreas como genoma humano, oncologia, neurologia,
medicina regenerativa e no tratamento do diabetes.
O cônsul comercial da província canadense, Todd
Barrett, acompanhou a missão. “Os participantes puderam conhecer a tecnologia do Canadá e logo manifestaram interesse de participar de reuniões individuais,
para ampliar a parceria em pesquisa e desenvolvimento
na área”, diz. Entre eles, estiveram a gerente de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Fleury, Ana Claudia Rasera, e Izabela Duarte, responsável pela área de
Saúde do Consulado-Geral do Canadá. Segundo Ana
Claudia, a partir de agora, as conversas com os canadenses serão aprofundadas. “É preciso entender como
podem ser feitos os negócios e como o que foi visto
pode ser trazido para o Brasil, sempre respeitando a
parte regulatória. A experiência no Canadá foi valiosa”,
conclui a executiva. ■

Representantes das empresas Aché, Berrini Ventures, Biolab, Eurofarma, Fleury,
Geriatrics Group, Hospital Albert Einstein, Libbs e Sabin participaram de uma missão
em Ontário. Representatives of the companies Aché, Berrini Ventures, Biolab,
Eurofarma, Fleury, Geriatrics Group, Hospital Albert Einstein, Libbs and Sabin
participated in a mission to Ontario

market. They also took part in meetings with important
laboratories, research centers and accelerators, such as MaRS
Health, that made Ontario an international reference in
fields such as that of the human genome, oncology, neurology,
regenerative medicine and the treatment of diabetes.
The Canadian province’s trade consul, Todd Barrett,
accompanied the mission. “The participants learned
about the Canadian technology and quickly showed
interest in taking part in individual meetings to expand
the partnership in research and development in this
industry”, says Barrett. Among the participants were the
Research and Development manager of “Grupo Fleury”,
Ana Claudia Rasera, and Izabela Duarte, responsible
for the health sector at the Canadian Consulate-General.
According to Ana Claudia, from now on the talks with
the Canadians will be intensified. “It is important to
understand how business deals can be closed and how
what was presented to us can be brought to Brazil, while
always considering regulatory aspects. The experience in
Canada was valuable”, concluded the executive. ■
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por Patrícia Büll

NO MORE VISAS?

ACABOU O VISTO?
Não é bem assim. Entenda exatamente como funciona a nova Autorização
Eletrônica de Viagem, que facilita a ida de brasileiros ao Canadá
Not exactly. Understand exactly how the new Electronic Travel Authorization works,
facilitating Brazilians’ going to Canada

D

esde o dia 1º de maio, alguns cidadãos
brasileiros já podem viajar para o Canadá sem a necessidade de um visto,
apenas com a Autorização Eletrônica
de Viagem (eTA, da sigla em inglês).
Obtê-la é rápido, fácil e de baixo custo, o que deve estimular ainda mais as viagens para o
país ou com conexão nele. Com a eTA, será possível
voar para – ou transitar pelos – aeroportos canadenses,
mas é preciso ter atenção aos casos em que o documento é suficiente. Há condições e exceções para isso.
De acordo com o setor de vistos e imigração do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, podem solicitar
o eTA cidadãos do Brasil que tiveram um visto canadense emitido nos últimos dez anos, ou que possuam um visto norte-americano de não imigrante válido. A medida
ganha ainda mais relevância quando se considera que a
maioria das empresas que voam do Brasil ao Canadá faz
conexão nos Estados Unidos (American Airlines, Delta,
United e a LATAM). Na prática, passageiros com o visto
americano, exigido para conexão no país, ficam livres
do visto canadense convencional, bastando solicitar previamente a eTA.
“O Canadá é um dos destinos preferidos de visitantes
e empresários brasileiros, e expandir a elegibilidade da
eTA torna mais fácil e rápido esse intercâmbio”, afirma
o embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone

S

ince May 1, some Brazilian citizens can now
travel to Canada without a visa. All they need
is an Electronic Travel Authorization (eTA). To
obtain it is quick, easy and inexpensive, so one expects
that it will further foster travelling to Canada or onward
to other destinations. With the eTA it will be possible to
fly to – or transit through – Canadian airports, however
one should note that Eta is only valid for airtravels. If
you plan crossing the border by land or sea (Cruises) you
will need to get a conventional visitor visa.
According to the Visa and Immigration Office at
the Consulate General of Canada in Sao Paulo, the
eTA can be requested by Brazilian citizens who have a
Canadian visa issued in the last 10 years, or who have
a valid U.S. non-immigrant visa. This measure is even
more relevant when one considers that most airlines
flying from Brazil to Canada offer connecting flights
in the United States (American Airlines, Delta, United
and LATAM). In practice, passengers with a U.S.
visa, required for connecting flights in the country, are
exempted from the requirement to hold a conventional
Canadian visa if they have previously requested
the eTA.
“Canada is one of the preferred destinations of
Brazilian visitors and business persons, therefore to
expand the eligibility of the eTA makes this exchange
easier and quicker”, says the Canadian ambassador
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(leia entrevista nesta edição). Segundo o diplomata, facilitar as viagens fomenta um profundo entendimento
e cria oportunidades de “fortalecer laços vitais entre
pessoas, negócios e turismo”.

Processo simples
Além de diminuir a burocracia, o processo de solicitação do eTA é simples e de baixo custo: o pedido é feito
pela internet ao custo de sete dólares canadenses. Para fazer a solicitação, basta acessar o site do governo canadense, preencher o formulário, efetuar o pagamento da taxa
com cartão de crédito internacional e aguardar a aprovação, que pode levar até 72 horas. O site está disponível em
inglês e francês. Atenção: alguns sites estão oferecendo o
eTA com custo de até R$ 90. Trata-se de serviços que não
contam com apoio oficial. Portanto, cuidado: qualquer
oferta de serviço para obtenção do eTA do Canadá por
mais de sete dólares canadenses é golpe.

to Brazil, Riccardo Savone (read the interview in this
edition). According to the diplomat, to facilitate travelling
fosters a far-reaching understanding and creates
opportunities to “strengthen ties among people, business
and tourism”.

Simple process
Besides reducing bureaucracy, the process to request the
eTA is simple and low cost: the request can be processed
through the internet at the cost of seven Canadian dollars.
To submit the request, it suffices to access the Canadian
government’s site, fill-out the form, pay the fee with an
international credit card and wait for approval, which
can take up to 72 hours. The site is in English and
French. Attention: some sites are offering the eTA at a
cost of up to R$ 90. In such cases, the services are not
provided with official support. Therefore, beware of any
service offer to obtain the Canadian eTA for more than

Condições para elegibilidade à eTA
◗ Ter obtido um visto canadense emitido nos últimos dez anos e/ou possuir visto de não imigrante válido para os Estados Unidos válido;
◗ Para permanecer no Canadá por curtos períodos (normalmente de, no máximo, seis meses em cada viagem);
◗ Para entrar no Canadá exclusivamente por via aérea.
Conditions applicable for the eTA
◗ To have been issued a Canadian visa in the last 10 years and/or hold a valid non-immigrant U.S. visa;
◗ For a stay in Canada for short periods (normally for a maximum of six months per trip)
◗ For entering Canada only by air travel
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De acordo com o Consulado-Geral do Canadá em São
Paulo, a autorização vale por até cinco anos e permite
que pessoas viajem ao Canadá quantas vezes desejarem
por curtos períodos (normalmente até seis meses por
viagem) para estudar, visitar, fazer negócios ou transitar
por um aeroporto canadense.
Para completar, vale lembrar: o viajante que nunca
tenha tirado o visto canadense ou não tenha o dos
Estados Unidos deve solicitar o visto convencional. O
mesmo vale para quem pretende chegar ao país por
terra ou por mar, já que a eTA só vale para a entrada
por via aérea. ■

seven Canadian dollars. It is a fraud.
According to the Consulate General of Canada in Sao
Paulo, the authorization is valid for up to five years and
allows people to travel to Canada as often as they like for
short stays (normally up to six months per trip) to study,
visit, do business or transit through a Canadian airport.
Finally, remember this: the traveler who never before
obtained a Canadian visa or who does not have a U.S.
visa, must request the conventional visa. The same is
true for those who intend to arrive in the country by land
or sea, since the eTA is only valid for people entering the
country by air travel. ■

VISTO OU ETA?
Como você está viajando ao Canadá

Qual documento de viagem você precisará

Voando para (ou transitando por) um aeroporto canadense e é
elegível a solicitar a eTA

Você pode solicitar a eTA ou um visto convencional

Voando para (ou transitando por) um aeroporto canadense,
mas você não é elegível à eTA

Você deve solicitar um visto convencional

Voando para o Canadá com sua família. Você é elegível à eTA
mas sua família, não

Você pode solicitar a eTA. Os demais membros de sua família
devem solicitar um visto convencional

Dirigindo dos EUA para o Canadá ou chegando por ônibus,
trem ou barco, incluindo cruzeiros marítimos para o Alasca
(mesmo que não planeja desembarcar em porto canadense)

Você deve solicitar um visto convencional

Viajando entre o Canadá e os EUA em uma combinação de
avião, trem, carro e barco

A melhor opção é solicitar um visto, pois proporciona mais
flexibilidade

Voando para o Canadá para estudar ou trabalhar por mais de
seis meses

Você precisará solicitar uma permissão de estudos ou de trabalho.
O visto será emitido automaticamente e permitirá que você
embarque em seu voo para o Canadá

Voando para o Canadá e você tem um visto canadense válido
Você pode viajar com esse visto até a data de sua expiração
Fonte: Setor de Vistos e Imigração do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo

VISA OR ETA?
How are you travelling to Canada?

What travel document do you need?

Flying to or being in transit through a Canadian airport, while
being entitled to request an eTA

You can request an eTA or a conventional visa

Flying to or being in transit through a Canadian airport, while
not being entitled to request an eTA

You must request a conventional visa

Flying to Canada with your family. You are entitled to an eTA,
but your family is not

You can request an eTA. The other family members must request a
conventional visa

Driving from the U.S.A. to Canada or arriving by bus, train or
boat, including maritime cruises to Alaska (even if you do not
intend to go on shore in a Canadian port)

You must request the conventional visa

Travelling between Canada and the U.S.A. in a combination of
airplane, train, car and boat

The best option is to request a visa, since it allows more flexibility

Flying to Canada to study or to work for more than six months

You must request a study or work permit. The visa will be issued
automatically and will allow you to board your flight to Canada

Flying to Canada and you have a valid Canadian visa
You can travel with this visa until its expiration date
Source: Visa and Immigration Office of the Consulate General of Canada in Sao Paulo
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PATH TO GROWTH

CAMINHO
PARA O
CRESCIMENTO
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Parcerias público-privadas canadenses podem servir de modelo ao Brasil
Canadian Public-Private Partnerships can serve as the model for Brazil

C

rescer, incrementar a infraestrutura e incentivar a atividade econômica sem precisar fazer grandes investimentos governamentais nem privatizar. É nesse espaço
que as parcerias público-privadas (PPPs)
surgiram e há décadas vêm promovendo
transformações no Canadá e no resto do mundo. Agora,
toda essa bagagem internacional pode ajudar o Brasil a
encontrar o seu formato ideal, reduzindo o déficit de
obras e impulsionando uma saída mais rápida da crise.
A expertise canadense – e como ela pode ser aproveitada no Brasil – foi tema do I Fórum Canadá-Brasil de
Infraestrutura, realizado no final de março no Palácio
dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O evento
foi promovido pelo Consulado-Geral do Canadá em

T

o grow, to expand the infrastructure and to
foster economic activity without having to
undertake major governmental investments
or to privatize. This is the context in which Public-Private
Partnerships came about and for decades have been
transforming Canada and the rest of the world. Now,
all this international know-how can help Brazil discover
its ideal format, reducing the deficit of public works and
bringing about a quicker way out of the crisis.
Canadian expertise – and how it can be used by Brazil
– was the theme of the First Canada-Brazil Infrastructure
Forum, which took place in the “Palácio dos Bandeirantes”,
the seat of the São Paulo state government. The event was
staged by the Canadian Consulate-General in São Paulo,
with the support of the Chamber of Commerce Brazil-Canada
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São Paulo, com o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) e do Governo do Estado de São Paulo,
em uma importante oportunidade de compartilhar o
conhecimento adquirido em quase três décadas e também promover uma aproximação voltada aos negócios.
“Nós estamos sempre olhando as experiências de outros países para identificar caminhos e sucessos. Elas
têm que ser traduzidas para o contexto de cada país,
mas são importantes para o amadurecimento de um
modelo cada vez mais forte. Nesse sentido, não posso
deixar de salientar o fato de que, pela experiência adquirida em projetos de PPP, nossas empresas são ótimas
parceiras nessa caminhada de permissão e consolidação
de um modelo brasileiro”, afirmou o embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone.
Considerado um dos maiores especialistas no assunto
do mundo, Mark Romoff, presidente e CEO do The Canadian Council for Public Private Partnerships – CCPPP
(veja entrevista na pág. 40), destacou que existe um déficit global de infraestrutura de US$ 57 trilhões. “Com
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A expertise canadense – e como ela pode ser aproveitada no Brasil – foi tema do
I Fórum Canadá-Brasil de Infraestrutura e PPPs. Canadian expertise – and how it
can be used by Brazil – was the theme of the First Canada-Brazil Infrastructure and
PPPs Forum

(CCBC) and the government of the State of São Paulo, in
what was an important opportunity to share the knowledge
acquired in almost three decades, while also bringing about
a closeness intended to foster business.
“We are always looking at the experience of other countries to
find ways and to succeed. This experience must be translated to
the context of each country, but it is important for the maturing of an increasingly stronger model. In this respect, I must
emphasize the fact that due to the experience acquired with PPP
projects, our companies are excellent partners in this movement
of permission and consolidation of a Brazilian model”, said the
Canadian ambassador to Brazil, Riccardo Savone.
Considered one of the world’s most renowned experts in this
subject, Mark Romoff, president and CEO of The Canadian
Council for Public Private Partnerships - CCPPP (see interview
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a participação da iniciativa privada, é possível diminuir
esse déficit de forma mais eficiente, minimizando riscos,
com custos mais baixos, uso de inovação e geração de
empregos”, afirmou. Foi assim que o Canadá avançou.
Diferentemente do Brasil, lá as PPPs não dependem de
decisão pessoal do governador da província ou ministro
da esfera federal, pois já fazem parte de um processo
aplicado rotineiramente.
O governo federal tornou obrigatório que todos os projetos de infraestrutura da sua esfera administrativa, incluindo
edifícios públicos, envolvendo um ciclo de vida de pelo menos 20 anos e a partir de determinado valor, sejam avaliados
em termos de viabilidade como PPP. Com regras estáveis
e transparentes em um mercado maduro, os projetos não
têm dificuldades para atrair empresas interessadas, tanto as
nacionais quanto as dos Estados Unidos e da Europa.

on page 40), pointed out that there is a global infrastructure
deficit of US$ 57 trillion. “With the participation of private initiative, it is possible to efficiently reduce this figure, minimizing
risks, with lower costs, while using innovation and generating
jobs”, stated Romoff. That is how Canada made progress. Unlike Brazil, in Canada PPPs do not depend on the personal decision of a provincial governor or a minister at the federal level,
because they are already involved in following a routine process.
The federal government has made it mandatory that all infrastructure projects under its administrative responsibility, including public buildings, with a life cycle of at least 20 years
and above a certain amount, be evaluated from the perspective
of qualifying for a PPP. With stable and transparent rules in a
mature market, projects have no difficulty to attract interested
companies, whether local ones or companies from the United
States and Europe.

Começo

The beginning

Os trabalhos para moldar esse sistema, porém, são antigos. Começaram na década de 1980 e o CCPPP, orga-

Initiatives to mold this system have existed for a very long
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nização sem fins lucrativos e que reúne membros dos setores público e privado em prol dos avanços do modelo,
foi fundado em 1993. Alguns anos depois, em 1997, foi
inaugurado o primeiro empreendimento no país nesses
moldes, a ponte Confederation, ligando a província Ilha
do Príncipe Eduardo ao continente.
Na época, as agências governamentais, analistas financeiros e empresas de engenharia envolvidas se valiam da experiência de sucesso das PPPs da Inglaterra e da Austrália.
Hoje, o modelo canadense é aceito como um benchmark
em todo o mundo, com mais de 250 empreendimentos realizados ou em andamento, a maior parte das províncias.
São projetos voltados para as áreas da saúde, escolas, rodovias, água, transporte público e até tratamento de resíduos. A solidez do mercado de capitais para financiar essas
obras ajuda, principalmente nos momentos de crise. “Ainda assim, a capacidade do setor público é fundamental para
que os projetos sejam viabilizados”, destacou Romoff.
Mesmo assim, a atração de interessados para projetos
pequenos foi um desafio para o processo canadense de
implementação do sistema – problema também recorrente no Brasil. Lá, parte da solução foi agrupar obras
semelhantes de diferentes localidades em um único bloco a ser oferecido, tornando o “pacote” mais atraente.
Para Gabriel Galípolo, sócio da Fator Capital, essa
pode ser uma forma interessante também para o Brasil

A solidez do mercado de capitais para financiar obras ajuda, principalmente nos
momentos de crise. The strength of the capital markets to finance projects helps,
mainly in times of crises

profit organization that congregates members from the public
and private sectors to develop the model’s implementation, was
founded in 1993. Some years later, in 1997, the country’s first
such project was inaugurated: the Confederation bridge, linking
the province of Prince Edward Island to the mainland.
At that time, the interested government agencies, financial
analysts and engineering companies resorted to the successful
experience of PPP projects in England and Australia. Nowadays, the Canadian model is viewed as a benchmark worldwide,
with more than 250 initiatives concluded or in progress, most of
which in the provinces.
The projects are intended for the fields of health, schools, highways, water, public transportation and even waste treatment.
The strength of the capital markets to finance such projects helps,
mainly in times of crises. “But even so, the public sector’s capacity is essential for the feasibility of the projects”, stated Romoff.

Consortiums
Even so, attracting the parties interested in small projects was
a challenge for the Canadian process to implement the system, a
problem also repeatedly faced by Brazil. In Canada, part of the
solution was to group similar projects in different locations in

No Canadá, as PPPs não dependem de decisão pessoal do governador da província
ou ministro da esfera federal, pois já fazem parte de um processo aplicado
rotineiramente. In Canada PPPs do not depend on the personal decision of a provincial governor or a
minister at the federal level, because they are already involved in following a routine process
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impulsionar projetos que, isoladamente, não são “tão
atraentes”. Mas, para ele, a maior dificuldade é conseguir atrair capital estrangeiro para o País.
“Temos uma moeda volátil e isso dificulta o interesse de
investidores”, disse. Ele aponta ainda a falta de “previsibilidade” no Brasil como outro entrave, com o investidor sob o
risco de precisar se adequar a uma mudança a cada novo ciclo econômico, lembrando que os projetos de PPPs podem
durar até 30 anos. Mesmo no Canadá, o setor privado entra
nos projetos com a certeza de que os contratos poderão ser
revisitados em algum momento, de forma a reagir à realidade nacional. As partes precisam reconhecer que existe um
território de insegurança – especialmente em se tratando
de longo prazo.

Oportunidades
Já para Bruno Pereira, sócio do portal Radar PPP, o
Brasil oferece, sim, projetos nos mais variados setores da
infraestrutura que podem atrair investidores – estrangeiros ou não. Como exemplo, cita obras de iluminação
pública, que terão apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, banco de fomento brasileiro). O gerenciamento de resíduos sólidos
como opção de geração de energia, o tratamento de
água e esgoto em pequenos municípios, a eficiência no
uso de energia em prédios públicos e a operacionalização na área de saúde também estão no radar.
“Nunca é demais repetir que a livre concorrência cria
inovação e reduz custos. O Canadá tem o mercado aberto, no qual empresas espanholas, francesas, americanas,
entre outras, estão ativamente engajadas. O maior beneficiado por esse ambiente é o cidadão”, afirmou a advogada Esther Nunes, vice-presidente da CCBC. n

one single block to make the “package” more attractive.
In the opinion of Gabriel Galípolo, a partner in Fator
Capital, this may also be an interesting way for Brazil to
boost projects that considered separately are not “so attractive”. Galípolo states that the biggest difficulty is to attract
foreign capital to the country.
“We have a volatile currency and this adversely affects investors’ interest”, states Galípolo. He also mentions Brazil’s lack of
“predictability” as another obstacle, with investors running the
risk of having to adapt to a change in each new economic cycle,
while emphasizing that PPP projects can last up to 30 years.
Even in Canada, the private sector pursues the projects knowing
for sure that the contracts may be reviewed at any given time, to
react to the national reality. The parties must acknowledge that
there is an unsafe zone – especially in the long term.

Opportunities
According to Bruno Pereira, partner of the Radar PPP portal,
Brazil certainly offers projects in a variety of infrastructure sectors that can attract investors – foreigners or not. To exemplify,
he mentions projects for public lighting, supported by “Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”,
the Brazilian development bank. The management of solid
waste as an option for the generation of energy; water and sewage treatment in small towns; the efficiency in the use of energy
in public buildings and the operational development in the field
of health are also on the radar screen.
“It is always appropriate to recall that free enterprise creates innovation and reduces costs. Canada’s market is open
to companies from Spain, France, the U.S.A., among others,
which are actively engaged. The major beneficiary in this
environment is the citizen”, stated attorney Esther Nunes,
CCBC’s vice-president.n
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CHEMIN POUR LA REPRISE
DE LA CROISSANCE
Les partenariats public-privé canadiens peuvent servir de modèle au Brésil

D

évelopper, améliorer les infrastructures et
stimuler l’activité économique sans avoir à
faire de gros investissements publics ou des
privatisations. C’est dans cet espace que les
partenariats public-privé (PPP) ont vu le jour et depuis
des décennies favorisent des changements au Canada
et dans le monde entier. Maintenant, toute cette
expérience internationale peut aider le Brésil à trouver
son propre format de PPP et ainsi de réduire le manque
de travaux d’infrastructures et conduire à une sortie
plus rapide de la crise.
L’expertise canadienne – et comment elle peut
être mise à profit au Brésil – a fait l’objet du I Forum
Infrastructure Canada-Brésil, tenue à la fin de Mars au
Palais Bandeirantes, siège du gouvernement paulista.
L’événement a été parrainé par le Consulat général du
Canada à São Paulo, avec le soutien de la Chambre de
commerce Brésil-Canada (CCBC) et du gouvernement
de l’État de São Paulo, une excellente occasion de
partager les connaissances acquises durant près de
trois décennies au Canada et aussi, de promouvoir une
approche ciblée pour les entreprises.
«Nous sommes toujours ouverts à l’expérience
d’autres pays pour identifier les moyens et les succès
obtenus. Ils doivent être traduits dans le contexte
propre à chaque pays. Mais ils sont importants pour
la maturation d’un modèle local de plus en plus
structuré. À cet égard, je dois souligner le fait que,
par leurs expériences dans les projets de PPP, nos
entreprises sont d’excellents partenaires dans cette
démarche de consolidation d’un modèle brésilien», a
déclaré l’ambassadeur du Canada au Brésil, monsieur
Riccardo Savone.
Considéré comme l’un des principaux experts
mondiaux sur le sujet, Mark Romoff, présidentdirecteur général du Conseil canadien pour les
partenariats public-privé – (Voir l’interview page 40),
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a souligné qu’il y a un déficit global de l’infrastructure
équivalent à 57 milliards US$. «Avec la participation
du secteur privé, il est possible de réduire ce déficit
plus efficacement, ce qui réduit les risques, réduit les
coûts, encourage l’innovation et la création d’emplois»,
at-il dit. C’est de cette manière que le Canada a
avancé. Contrairement au Brésil, au Canada, les PPP
ne dépendent pas de la décision personnelle du
gouverneur de la province ou du ministre fédéral mais
font partie d’un processus appliqué systématiquement.
Le gouvernement fédéral canadien a rendu
obligatoire que pour tous les projets d’infrastructure,
de sa compétence administrative, soient évalués leur
viabilité en tant que PPP, y compris les bâtiments
publics, impliquant un cycle de vie d’au moins 20 ans
et à partir d’une certaine valeur financière. Avec des
règles stables et transparentes dans un marché arrivé à
maturité, les projets n’ont pas de difficulté à attirer des
entreprises intéressées, tant nationales que des EtatsUnis ou d’Europe.
Le début
Les réflexions qui ont mené à ce système sont
nées il y a déjà un certain temps au Canada, dès le
début des années 1980 et le CCPPP, organisme sans
but lucratif et qui réunit des membres des secteurs
public et privé en faveur de ce modèle d’affaires, a
été fondée en 1993. Quelques années plus tard, en
1997, a été lancé le premier PPP du pays, le pont de la
Confédération, qui relie la province de l’Île du prince
Édouard au continent.
À l’époque, les organismes gouvernementaux, les
analystes financiers et des entreprises d’ingénierie
impliqués se sont appuyés sur l’expérience réussie des
partenariats public-privé d’Angleterre et d’Australie.
Aujourd’hui, le modèle canadien est accepté comme
une référence dans le monde entier, avec plus de 250
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L’expertise canadienne – et comment elle peut être mise
à profit au Brésil – a fait l’objet du I Forum Infrastructure
Canada-Brésil
projets réalisés ou en cours, la plupart des provinces.
Il s’agit de projets dans divers domaines comme la
santé, les écoles, les routes, l’eau, les transports publics
et même la gestion des déchets. La force et l’intérêt
des marchés de capitaux pour financer ces travaux
est particulièrement apprécié en ces temps de crise.
«Toutefois, la capacité d’investissement financier du
secteur public reste essentielle pour que les projets
soient rendus possibles», a déclaré monsieur Romoff.
Consortiums
Malgré l’ancienneté et le sérieux du modèle au
Canada, il reste quand même difficile d’attirer des
intéressés pour les petits projets qui sont un défi pour
leurs mises en œuvre. C’est d’ailleurs aussi un problème
récurrent au Brésil. Au Canada, une partie de la solution
a consisté à regrouper des travaux similaires de différents
endroits en un seul bloc à offrir, ce qui rend le «paquet»
plus attrayant.
Pour Gabriel Galípolo, de Fator Capital, cela peut être
une façon intéressante au Brésil pour stimuler les petits
projets qui ne sont pas en soi «si attirant». Mais pour
lui, la plus grande difficulté est d’attirer des capitaux
étrangers dans le pays.
«Nous avons une monnaie volatile, ce qui complique
l’intérêt des investisseurs», a-t-il rajouté. Il souligne
également le manque de «prévisibilité» au Brésil comme
un autre obstacle, car l’investisseur étranger se confronte
au risque d’avoir à s’adapter à un changement à chaque

nouveau cycle économique, en notant que les projets de
PPP peuvent s’étendre sur 30 ans. Même au Canada, le
secteur privé entre dans les projets avec l’assurance que
les contrats pourront être revisités à un moment donné,
afin de réagir à la réalité nationale future. Les différentes
parties engagées doivent reconnaître qu’il existe une
zone d’incertitude - surtout en ce qui concerne les
projets à long terme.
Opportunités
Pour Bruno Pereira, dirigeant du portail Radar PPP,
le Brésil propose des projets de divers secteurs de
l’infrastructure qui peuvent attirer des investisseurs
étrangers – ou non. À titre d’exemple, il cite les travaux
d’éclairage public, que soutiendra la Banque nationale
pour le développement économique et social (BNDES,
la banque de développement du Brésil). La gestion des
déchets solides comme option de production d’énergie;
le traitement des eaux et des eaux usées dans de petites
communes; l’efficacité de la consommation d’énergie
dans les bâtiments publics et des projets dans le domaine
de la santé sont également présents.
«Il est important de répéter que la libre concurrence
crée l’innovation et réduit les coûts. Le Canada a ouvert
son marché et les entreprises espagnoles, françaises,
américaines, entre autres, y sont activement engagés. Le
plus grand avantage de cet environnement est, au final,
pour le citoyen», a déclaré l’avocat Esther Nunes, viceprésident de la CCBC.■
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MARK ROMOFF
EXPERIENCE AND
GOOD BUSINESS

O

EXPERIÊNCIA
E BONS NEGÓCIOS

presidente e CEO do The Canadian
Council for Public-Private Partnerships
(CCPPP), Mark Romoff, é reconhecido
hoje como um dos maiores especialistas
do mundo em parcerias público-privadas
(PPPs). Ele veio ao Brasil para compartilhar sua experiência no I Fórum Canadá-Brasil de Infraestrutura e falou à Brasil-Canadá.
O Canadá já usa o modelo de PPP há décadas. Como tem
sido essa experiência?
Hoje temos 253 PPPs por todo o país, em setores como transporte, saúde, justiça, segurança e reutilização de água, entre
outros. É um modelo muito popular e de sucesso, com projetos concluídos no prazo – às vezes até antes dele – e dentro
do orçamento. Outra coisa que comprova esse sucesso é o
impacto econômico. Ao longo dos anos, os governos economizaram 27 bilhões de dólares canadenses usando o modelo.
Além disso, a cada ano geramos cerca de 115 mil empregos.
Projetos de PPP são em geral 50% mais ágeis que os do modelo convencional, pois cada ano de atraso de um projeto significa cerca de 10% a mais no orçamento original.
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T

he president and CEO of The Canadian Council
for Public-Private Partnerships (CCPPP), Mark
Romoff, is currently acknowledged as one of
the world’s top specialists in Public-Private Partnerships
(PPPs). He came to Brazil to share his experience in the
First Canada-Brazil Infrastructure Forum and talked to
“Revista Brasil Canadá”.
Canada has been using the PPP model for decades.
How has this experience worked?
We have currently 253 PPPs in the country, in fields
such as transportation, health, justice, security and water
reuse, among others. It is a very popular and successful
model, with projects concluded on time – sometimes even
ahead of schedule – and within budget. Another evidence
of this success is the economic impact. Over the years, the
governments have saved 27 billion Canadian dollars
using the model. Furthermore, every year we create some
115,000 jobs. PPP projects are usually 50% faster than
those conducted under the conventional model, because each
year of delay of a project means about 10% added to the
original budget.

E como se faz para implementar um modelo que funcione tão
bem assim?
No Canadá temos alguns diferenciadores. Os políticos
são grandes apoiadores de PPPs, e o primeiro-ministro
é um embaixador do modelo que traz confiança a investidores. No nível estadual, foram criadas agências para
centralizar os projetos de infraestrutura de diferentes
setores, o que traz uma abordagem coordenada e uma
enorme experiência. Elas padronizam documentações e
processos, o que é bom também para as empresas, que
já se acostumaram com o formato. Temos feito projetos
em PPP no Canadá cerca de um ano mais rápido do que
no Reino Unido. Nossos processos são transparentes, justos e competitivos. Qualquer empresa em qualquer parte
do mundo pode participar. Não há preferência. Quanto
maior o número de participantes, melhores os preços e as
soluções inovadoras.
Qual a participação total da iniciativa privada nos
investimentos de infraestrutura no Canadá?
Em média, 15% a 20% são feitos através de PPPs. O resto
é feito pelos métodos tradicionais.
Como a expertise do CCPC pode ajudar o Brasil a
implementar um modelo de sucesso?
Todos países possuem desafios de infraestrutura e estão
buscando soluções. No Canadá, antes de implementarmos, nós estudamos os modelos britânicos e australiano.
Encontramos as melhores práticas e ajustamos para a nossa abordagem. Hoje temos um modelo muito bom. Um
país deveria querer aprender com outros. Nós estamos
abertos a receber delegações estrangeiras e compartilhar
nossa experiência. Posso assegurar que, se o Brasil, ou
mesmo o Estado de São Paulo, fizer um projeto nesses
moldes, terá o interesse de investidores de todo o mundo,
e isso lhe trará um grande retorno. ■

How does one implement a model that
works so well?
In Canada we have some differentiating factors.
Politicians are important PPP supporters and the
prime-minister is an ambassador of the model that
conveys trust to investors. At the state level, agencies
were created to centralize infrastructure projects from
different sectors, resulting in a coordinated approach
and huge experience. The agencies standardize
documents and processes, which is also good for
companies, already used to the format. In Canada
we have executed PPP projects faster than in the
United Kingdom. Our processes are transparent,
fair and competitive. Any company anywhere in the
world can participate. The more participants, the
better the prices and the innovative solutions.
What is the share of private initiative in
infrastructure investments in Canada?
On average, 15% to 20% are performed by PPPs,
the rest by the traditional methods.
How can the expertise of the CCPC help Brazil
implement a successful model?
All countries face infrastructure challenges and
are looking for solutions. In Canada, before
implementing projects, we studied the British and the
Australian models. We identified the best practices
and adapted them to our approach. Our current
model is very good. A country should learn from
others. We are open to welcoming foreign delegations
and to sharing our experience. I can assure you that
if Brazil, or even the State of São Paulo, were to
conduct a project like this, it will interest investors
worldwide and would result in a high return
on the investment.■

No Canadá, os políticos são grandes apoiadores
de PPPs, e o primeiro-ministro é um embaixador
do modelo. In Canada, politicians are important PPP
supporters and the prime-minister is an ambassador
of the model
Brasil – Canadá | 41

CASE
CASE

por Estela Cangerana

FIND YOUR PET

ENCONTRE
SEU ANIMAL

Essa é a proposta de um novo serviço criado por empreendedores
brasileiros e canadenses que apostam na inovação tecnológica
This is the proposal of a new service created by Brazilian and Canadian
entrepreneurs who bet on technological innovation

Q

uinze dias antes de ser lançado, o portal
TokenPet já contava com mais de 10 mil
seguidores no Twitter. A conta na rede
social foi criada poucos meses antes,
assim como o portal, resultado de uma
parceria entre três empreendedores brasileiros e um canadense, de olho em um mercado que
movimenta US$ 100 bilhões por ano. A ideia é conquistar
o público da América do Norte. Só nos Estados Unidos (o
maior mercado pet do mundo), são 85 milhões de cães e
95 milhões de gatos. No Canadá, mais 7 milhões de cães
e 8 milhões de gatos.
Nos primeiros 18 meses no ar, os empresários esperam
que o TokenPet conquiste uma pequena parcela desse filão, correspondente a 50 mil usuários ativos, número que
deve seguir em curva ascendente nos anos seguintes. “Um
em cada três animais de estimação se perde pelo menos
uma vez durante a sua vida. O TokenPet é uma maneira
simples, barata e eficiente de resolver esse problema, além
de agregar informações e serviços”, diz o diretor de inovação da startup Astéria e sócio do portal, Flávio Banyai.
O TokenPet é uma plataforma de identificação única
para animais domésticos via QR Code, e integração a um
perfil on-line, que contém todo o histórico do pet. Além
de auxiliar na busca dos que se perdem, os recursos de
geolocalização do portal também ajudam a encontrar
produtos e serviços nos arredores.

Ideias e muita pesquisa
O TokenPet foi inspirado em outras duas iniciativas desenvolvidas pela Astéria no Brasil e que fizeram parte do
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ifteen days before it was launched, the portal
TokenPet already totaled 10,000 followers
in its Twitter profile. Like the portal, the web
page was created a few months earlier, the result of a
partnership among three Brazilian and one Canadian
entrepreneurs, targeting an annual market of US$
100 billion. The idea is to conquer the public in North
America. In the United States alone (the largest pet
market in the world), there are 85 million dogs and 95
million cats. In Canada there are more than 7 million
dogs and 8 million cats.
During the initial 18 months following the site’s
upload, the entrepreneurs expect to conquer a portion
of this market, amounting to 50,000 active users,
a figure expected to follow a growth pattern in
subsequent years. “One of each three pets gets lost at
least once in its life. The TokenPet is a simple, lowcost and efficient way to solve this problem, while
aggregating information and services”, says Flávio
Banyai, the innovation director of the startup Astéria
and a partner of the portal,
The TokenPet is a unique identification platform for pets
through a QR Code and the integration with an online
profile containing the pet’s entire history. Besides helping
in finding lost pets, the portal’s geo-localization tools also
help to find products and services in the region.

Ideas and a lot of research

The TokenPet was conceived based on two other
initiatives developed by Astéria in Brazil, which were a
part of the portfolio submitted by the entrepreneurs in

FOTOS: DIVULGAÇÃO

portfólio apresentado pelos empreendedores em missões
exploratórias ao Canadá em 2015 e 2016. Na segunda delas, as conversas com o mentor e especialista em startups
George Borovec evoluíram e levaram ao desenvolvimento da estratégia de negócios. Onze profissionais, seis no
Canadá e cinco no Brasil, trabalharam por seis meses
para colocar a plataforma no ar.
Com a assessoria jurídica do escritório brasileiro Perrotti & Barrueco e do canadense LaBarge Weinsten, os
quatro empreendedores definiram o modelo de empresa e a abriram em um processo que durou 15 dias. “Do
Brasil mesmo conseguimos abrir a empresa no Canadá.
Foi tudo tão simples, rápido e sem burocracia que ficamos surpresos. Até a abertura de conta em banco foi fácil. Assinamos vários documentos eletronicamente”, diz
o diretor de operações da Astéria e sócio da TokenPet,
Kleber Astolfi.
Agora, os empreendedores já trabalham na próxima
etapa do projeto. “Pretendemos fazer parcerias estratégicas com empresas, atuar no e-commerce e ampliar a
área de avaliação de produtos”, diz o diretor executivo
da Astéria e outro sócio do portal, Leonardo Oliani. n

exploratory missions to Canada in 2015 and 2016. During
the second mission, conversations with the mentor and
startup specialist George Borovec prospered and led to the
development of the business strategy. Eleven professionals,
six from Canada and five from Brazil, worked six months to
upload the platform to the web.
With legal advice from the Brazilian law firm Perrotti &
Barrueco and the Canadian law firm LaBarge Weinsten,
the four entrepreneurs set the model of the company to
be created, which resulted in a 15-day creation process.
“We actually opened the company in Canada, working
the process from Brazil. We were impressed by how
everything was very simple, quick and not bureaucratic.
Even opening an account at the bank was easy. We signed
several documents electronically”, said Astéria’s director of
operations and partner of TokenPet, Kleber Astolfi.
The entrepreneurs are currently working on the
project’s next phase. “We intend to set-up strategic
partnerships with companies, operate with e-commerce
and expand the product evaluation activity”, says
Leonardo Oliani, Astéria’s executive director and also
partner in the portal. n

Negócio sem complicação
Brasil e Canadá possuem diferentes possibilidades de modelos de empresa, dependendo das características de cada negócio. Para
facilitar a compreensão dessas diferenças, a CCBC, através de sua Comissão de Assuntos Jurídicos, oferece um publicação on-line
gratuita com as principais informações sobre o assunto e ainda a tributação que incide sobre essas empresas. Elaborada com a
contribuição dos escritórios Fasken Martineau e Perrotti & Barrueco, a publicação faz parte da série Direito Comparado BrasilCanadá e está disponível no link http://viewer.zmags.com/publication/2252e0ac#/2252e0ac/1
Business without complications
Brazil and Canada allow different company models, depending on the characteristics of each business. To facilitate understanding
the differences, CCBC, through its Legal Affairs Committee, provides a free of charge online publication containing the most important
information on the issue, as well as the taxes charged to these companies. Drawn-up by the law firms Fasken Martineau and Perrotti
& Barrueco, the publication is part of the series “Direito Comparado Brasil-Canadá” (Brazil-Canada Compared Law), available at
http://viewer.zmags.com/publication/2252e0ac#/2252e0ac/1
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por Neide Martingo

CELEBRATIONS THROUGHOUT THE YEAR

COMEMORAÇÕES
O ANO TODO

O

Agenda agitada de eventos celebra os 150 anos do Canadá
Numerous events on the agenda celebrate Canada’s 150th anniversary

aniversário de 150 anos da Confederação do Canadá reserva muitas comemorações não apenas na
data principal, em 1º de julho,
mas ao longo de todo o ano. No
Canadá e em várias outras partes
do mundo, como no Brasil, elas já começaram. A
agenda é intensa. Até o final de 2017 terão sido
mais de mil shows e atrações diferentes.
A programação pode ser acessada em www.otta-
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T

he Canadian Confederation’s 150th
anniversary celebrations foresee many events,
not only on the main date, July 1, but during
the entire year. In Canada and in various places
worldwide, such as Brazil, they have already begun. The
agenda is full. Until the end of 2017 there will be more
than one thousand shows and a variety of attractions.
The events’ program can be accessed at www.
ottawa2017.ca, a portal created by the country’s capital,
Ottawa, to facilitate the life of those who want to make

wa2017.ca, portal criado pela capital do país, Ottawa, para facilitar a vida de quem quer aproveitar
tudo ao máximo ao longo dos meses. O governo
canadense vem planejando as comemorações desde o dia 4 de agosto do ano passado.
A população foi convidada a participar da contagem regressiva até o dia 1º de julho, utilizando as
hashtags #Canada150 e #CBC2017. Além disso, o
governo vai colocar em circulação moedas comemorativas desenhadas por pessoas comuns e escolhidas
por votação. A coleção tem o nome de My Canada,
My Inspiration (Meu Canadá, Minha Inspiração).
No grande dia, as festas ocorrem por toda a nação,
com música e fogos nas cidades, que ficam tomadas
pelo vermelho e branco, além das famosas folhinhas
de maple, os “cartões de visita” do Canadá.

Brasil
Por aqui o aniversário do Canadá também terá
várias homenagens. Na área de cinema, o país será
destaque de pelo menos dois eventos importantes. O
festival de animação Anima Mundi, que acontece na
segunda quinzena de julho no Rio de Janeiro e em
São Paulo, homenageará o Canadá com parte de sua
programação e contará com a presença de dois animadores canadenses. Na Serra Gaúcha, em agosto,
o Festival de Cinema de Gramado será outro evento
que terá o Canadá como país de honra.
Um pouco antes dos festivais, algumas iniciativas
da CCBC também prometem gerar visibilidade ao
país. Entre elas, a segunda edição da Semana Gas-

the most of all the available features during the months
ahead. The Canadian government, supported by several
partners, has been planning the celebrations since
August 4th of last year.
The population has been urged to participate in the
countdown to July 1, using the hashtags #Canada150
and #CBC2017. In addition, the government will
issue commemorative coins designed by ordinary people
selected by a vote. The coin collection is named My
Canada, My Inspiration.
On the grand day, the festivities will take place
nationwide, with music and fireworks in the towns
decorated in red and white, along with the famous
maple leaves, Canada’s “business card”.
Brazil
Hereabouts, Canada’s anniversary will entail
various tributes. In the field of cinema, the country will
be the highlight in at least two important events: the
animation festival Anima Mundi, to take place in the
second half of July in Rio de Janeiro and in São Paulo,
which will honor Canada with a part of its program
and will be attended by two Canadian animators. In
August, in the “Serra Gaúcha” region, the Gramado
Cinema Festival will be another event that will host
Canada as the honored country.
Shortly before the festivals, some CCBC initiatives are
also bound to provide the country visibility.
Among them is the second edition of the Gastronomy Week,
which will present the Canadian culinary attractions to the
Brazilians. The “Special Week” will take place in Rio de
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Parques grátis o ano todo
A beleza natural do Canadá poderá ser
apreciada a custo zero durante todo este ano.
A abertura dos portões dos 46 parques nacionais
do país, como os famosos Banff, Lake Louise e
Jasper, acontece por conta da comemoração dos
150 anos da nação.
A visita costuma impressionar os turistas. Cada
um dos pontos tem suas peculiaridades, mas
todos são igualmente belos. Os parques nacionais
do Canadá são lugares históricos e áreas de
conservação marinha. Eles são administrados
pela autarquia federal Parks Canada,
organização governamental responsável pela
preservação dos parques.
Para ter direito a entrar de graça nas áreas das
unidades de conservação, as pessoas devem
solicitar o passe pelo site da Parks Canada. Na
verdade, não é preciso pedir um Discovery Pass
para cada pessoa, mas sim um para cada grupo
de viajantes.
Entre os parques que merecem uma visita,
Sheila Nassar, que gerencia a conta do destino
Canadá no Brasil, por meio da agência
Vertebratta, destaca Banff, Jasper, Kootenay,
Yoho e Kluane. “O Banff, por exemplo, é o mais
antigo. E o Kluane, o maior. Mas são muitas as
atrações e é possível ficar pelo menos um dia em
cada um”, afirma.

Free parks all year long
Canada’s natural beauty can be appreciated at
no cost during the entire year. Opening the gates
of the 46 national parks, such as the famous
Banff, Lake Louise and Jasper units, will take
place due to the country’s 150-year anniversary
celebrations.
Touring the parks usually impresses tourists. Each
location has its peculiarities, but all are equally
beautiful. Canada’s national parks are historic
locations and marine conservation areas. They
are managed by the federal office Parks Canada,
a governmental organization responsible for the
parks’ preservation.
To access the conservation units at no cost people
must request a passport in the Parks Canada site.
Actually, there is no need to request a Discovery
Pass for each individual. It suffices to do so for
each group of travelers.
The parks worthwhile visiting, according to Sheila
Nassar, who manages the Destination Brazil
account at the Vertebratta agency, include Banff,
Jasper, Kootenay, Yoho and Kluane. “Banff,
for example, is the oldest, while Kluane is the
biggest. However, there are plenty of attractions
and one can stay at least for one day in each of
them, says Nassar.
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Para entender a comemoração
O dia 1º de julho, considerado aniversário do país e principal feriado do Canadá, marca a criação da Confederação do Canadá,
oficializada há 150 anos, em 1º de julho de 1867. Foi nessa ocasião que as províncias de Nova Escócia e Nova Brunswick
passaram a fazer parte administrativamente do Dominion of Canada. Assim surgiu a configuração política da nação que
permanece até hoje, com dez províncias e três territórios.
Understanding the celebration
July 1, considered the country’s anniversary and Canada’s main Holiday, is the Confederation of Canada’s creation date, made
official 150 years ago, on July 1, 1867. At that time, the New Scotia and the New Brunswick provinces administratively became a
part of the Dominion of Canada. Thus resulted the nation’s political configuration which prevails to this day, comprising 10 provinces
and three territories.

tronômica, que apresenta à população brasileira os
atrativos da culinária canadense. A semana especial
acontece no Rio de Janeiro, no restaurante Puro,
no Jardim Botânico, de 19 a 25 de junho. Na sequência, ocorre em São Paulo, de 26 de junho a 1º de
julho, no restaurante Casa Santo Antônio, no Itaim.
O renomado chef canadense Doug Penfold, que
tem três badalados restaurantes em Toronto (Ontário), preparou um menu canadense especial em
parceria com os chefs de cada restaurante e acompanhará de perto as duas semanas, trazendo um
pouco da sua experiência e das peculiaridades do
país aos públicos paulista e carioca.
Na área cultural haverá abertura da terceira edição da exposição Olhares Cruzados – Imagens de
Duas Culturas, no dia 5 de julho, em Brasília. O
projeto revela as impressões de dois fotógrafos em
suas descobertas, um na cidade do outro. Sempre
um profissional brasileiro e um canadense. Desta
vez, os escolhidos foram Daniel Stanford e Kazuo
Okubo, e as cidades de Brasília e Ottawa. Antes, já
foram reveladas São Paulo e Toronto, Florianópolis e Vancouver. ■

Janeiro, at the restaurant Puro, in the Jardim Botanico
district, from June 19th to 25th, and subsequently in
São Paulo, from June 26th to July 1st, at the restaurant
Casa Santo Antonio, in the Itaim district.
The renowned Canadian chef, Doug Penfold, who
owns three trendy restaurants in Toronto (Ontario),
prepared a special Canadian menu together with the
chefs of each restaurant. He will closely follow the
events during the two weeks, bringing his experience
and the country’s peculiarities to the residents of São
Paulo and Rio de Janeiro.
In the cultural sphere, there will also be
the opening of the third edition of the exhibit
Exchanging Glances – Images of Two Cultures,
on July 5th, in Brasilia.The project unveils the
impressions resulting from the discoveries of two
photographers, each of them in the city of the other,
with the duo always comprising one Brazilian and
one Canadian professional. This time the selected
individuals were Daniel Stanford and Kazuo
Okubo, and the respective cities will be Brasilia
and Ottawa. Previously, the cities were São Paulo
and Toronto, Florianopolis and Vancouver. ■
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TORONTO IN SÃO PAULO

TORONTO
EM SAMPA

Parque paulistano em homenagem à cidade canadense completa 25 anos
A park in São Paulo, in honor of the Canadian city, turns 25 years of age

O

Parque Cidade de Toronto, localizado em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, está completando
25 anos de atividades. O espaço foi
inaugurado em 1º julho de 1992
(Dia do Canadá), cinco anos após a
celebração de um acordo de cooperação técnica entre as prefeituras das duas metrópoles, o qual previa o
aprimoramento profissional e a troca de experiências
entre técnicos brasileiros e canadenses.
A área onde foi erguido o parque era remanescente
do City América, loteamento residencial de alto padrão construído sob o conceito de “cidade-jardim”. A
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“

Parque Cidade de Toronto” (City of Toronto Park),
located in the Pirituba district in the Northwest
of São Paulo, opened 25 years ago. The park was
inaugurated on July 1, 1992 (Canada Day), five years
after the technical cooperation agreement was signed
between the two metropolitan governments, which
intended to bring about the professional development
and the exchange of experiences between Brazilian and
Canadian technicians.
The area occupied by the park was part of the highlevel residential condominium called “City América”,
created in accordance with the “garden-city” concept.
The initiative included the planting of native tree

iniciativa incluia o plantio de árvores nativas para evitar
a erosão de encostas, intervenções para desassorear o
lago ali existente, a proteção de nascentes e a preservação do ecossistema local. Em homenagem ao Canadá
foi criado um bosque de coníferas típicas das paisagens
do país da América do Norte.
Diariamente ele recebe moradores dos bairros do
entorno, os quais aproveitam para desfrutar de caminhadas à beira do lago que ocupa boa parte do terreno; praticar cooper, observar a paisagem a partir de trapiches sobre a várzea e o brejo que abriga uma variada
fauna; utilizar o playground composto por brinquedos
tipicamente canadenses e participar de atividades
socioeducativas. Há ainda à disposição dos visitantes
churrasqueiras, aparelhos de ginástica e quadras poliesportivas. Aos domingos, uma das concorridas atrações é o Bosque da Leitura.
Do ponto de vista ambiental, o parque também é
um patrimônio da capital paulista. Segundo informações da prefeitura, já foram catalogadas 87 espécies
de animais na área, incluindo peixes, anfíbios e aves.
Estas últimas dominam em número de espécies (foram registradas 68), incluindo as aquáticas (como
frangos-d’água, martins-pescadores, socós, biguás, biguatingas, garças e irerês) e as que preferem as áreas
de bosque (beija-flores, pica-paus, sanhaçus, sabiás e
papa-moscas). Até o flamingo-chileno costuma aparecer para descansar e se alimentar no lago. ■

species intended to avoid hillside erosion, activities to
dredge the silt from the lake located there, the protection
of springs and the preservation of the local ecosystem.
In honor of Canada, a section of forestland was set
aside for the planting of conifers, typical of the North
American landscape.
The park is visited every day by the residents of the
surrounding neighborhoods, who use the facility to walk by
the lake that occupies a large portion of the property, to jog,
to contemplate the scenery from the piers built alongside
the floodplain and the swamped area that are home to a
diversified fauna, to use the playground equipped with
typical Canadian devices and to participate in social and
educational activities. Also at the disposal of the visitors
are barbecue grills, fitness equipment and sport courts. On
Sundays, one of the most sought after attractions in the
“Bosque da Leitura” (Reader Forest).
From the environmental point of view, the park is an
asset of São Paulo. According to information provided by
the municipality, 87 animal species have been identified
in the area, including fish, amphibians and birds. The
latter stand-out (68 species identified), including water
birds (such as moorhens, kingfishers, “socós”, cormorants,
“biguatingas”, herons and “irerês”) and the ones that
inhabit the forest areas: humming birds, woodpeckers,
tanagers, robins and fly-eaters). Even the Chilean
flamingo shows up to rest and to feed in the lake. ■

Serviço

Service

Parque Cidade de Toronto

Parque Cidade de Toronto
Access at Avenida Cardeal Motta, 84
Open from 6 a.m. to 6 p.m.

Entrada pela avenida Cardeal Motta, 84
Funciona das 6h às 18h
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BRAZILIAN EXCELLENCE

EXCELÊNCIA BRASILEIRA
País foi destaque na maior competição de arbitragem do mundo
The country did well in the world’s largest arbitration competition

A

participação verde-amarela vem ganhando espaço a cada ano na principal competição de arbitragem do
mundo, o Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot (Vis
Moot), realizado em Viena, na Áustria. Em 2017, além da expressiva atuação dos times brasileiros nas rodadas eliminatórias e da intensa colaboração
de árbitros, o diferencial foi a utilização das regras do
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC). Pela primeira vez, foram
adotadas as regras de uma instituição latino-americana.
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B

razil’s green-yellow national colors are becoming
increasingly apparent, year after year, at the
world’s main arbitration competition, the Willem
C. Vis International Commercial Arbitration
Moot (Vis Moot), held in Vienna, Austria. In 2017, besides
a noteworthy performance of the Brazilian teams in the
elimination rounds and the intensive cooperation of the
arbitrators, the differential factor was the application of the
rules of the Arbitration and Mediation Center of the Chamber
of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC). For the first time,
the rules of a Latin American institution were applied.
In the assessment of CAM-CCBC’s president, Carlos Suplicy

Carlos Forbes, presidente do CAM-CCBC, faz seu discurso no jantar promovido
em Viena, no Palácio do Belvedere, com a presença dos maiores nomes da
arbitragem do mundo e apresentação do Quarteto Radamés Gnatalli. President
Carlos Forbes delivered a speech during the dinner at the Belvedere Palace
offered by the CAM-CCBC to the greatest professionals in arbitration

Na avaliação do presidente do CAM-CCBC, Carlos
Suplicy de Figueiredo Forbes, mais do que orientar as
discussões do mais importante evento da área, a escolha
das normas da entidade evidencia a qualidade dos serviços do CAM e o amadurecimento das soluções alternativas de controvérsias na região,
“O uso do regulamento revela o profissionalismo, a busca pela excelência e a consolidação da arbitragem praticada no País, inclusive com demanda crescente por outros países. É o resultado de um esforço de anos”, afirma Forbes.
O prestígio do Centro também ficou claro com a presença maciça dos principais arbitralistas do mundo durante o jantar de gala oferecido no Palácio Belvedere
na noite de 9 de abril. Antes do jantar foi oferecido um
coquetel, patrocinado por escritórios de advocacia, em

de Figueiredo Forbes, in addition to providing guidance for the
discussions of the most important event in this field, the choice
of applying the entity’s rules is evidence of the quality of CAM’s
services and of the maturity of alternative conflict resolution
methods in the region.
“Applying CAM’s rules shows the professionalism, the
quest for excellence and the consolidation of the arbitration
practiced in the country, also as related to the increasing
demand on the part of other countries. It is the result of
years of efforts”, says Forbes.
CAM’s prestige also became evident by the numerous
attendance of arbitration professionals from all over the world
during the gala dinner offered at Belvedere Palace on the
evening of April 9th. Before the dinner a cocktail party took
place, sponsored by law firms, in honor of CAM-CCBC´s work.

Teams’ performance
Actively involved with the competition event in the
past seven years, Luíza Kömel, legal advisor to the Office
of the President of CAM-CCBC, who participates as an
arbitrator and who in the past represented the University
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homenagem ao trabalho do CAM-CCBC.

Desempenho das equipes
Envolvida com a competição há sete anos, a assessora
jurídica da Presidência do CAM-CCBC, Luíza Kömel, que
participa como árbitra e já representou a Universidade de
São Paulo (USP) como oradora e como coach, foi a coordenadora do projeto pelo CAM-CCBC. “É imensurável,
como brasileira e como CAM-CCBC, o orgulho de ver a
evolução de nossos estudantes brilhando na competição de
arbitragem mais reconhecida internacionalmente.”
A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi a melhor
colocada brasileira. Ela chegou às quartas de final (Round
of 8), enfrentando a Columbia University, de Nova York. A
USP participou das oitavas de final (rodada de 16 equipes) e
a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) competiu na rodada de 32. Outras cinco instituições
brasileiras chegaram à eliminatória (rodada de 64): PUC-SP,
Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), FGV-RJ,
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2

3

4

1) e 2) palestra do presidente Carlos Forbes e assinatura do Acordo de Colaboração
entre o CAM-CCBC e a ELARB em Hamburgo; 3) Luíza Kömel, o presidente Carlos
Forbes e Sherlin Tung, presidente da associação MAA, no jantar promovido em Hong
Kong; 4) o presidente Carlos Forbes foi ovacionado por público de 3.000 pessoas
na Konzerthaus (Viena), durante a cerimônia de abertura do Vis Moot. 1) and 2)
Lecture given by Carlos Forbes at the Hamburg International Arbitration Day before
the signing of the CAM-CCBC and ELARB Cooperation Agreementdo painel final;
3) Luíza Kömel, president Carlos Forbes and Sherling Tung, president of the Moot
Alumni Association; 4) President Carlos Forbes received standing ovation from over
3,000 people at the Konzerthaus (Vienna) during the Vis Moot opening ceremony

of São Paulo (USP) as a speaker and coach, acted as the
project coordinator for CAM-CCBC. “As a Brazilian and
as CAM-CCBC I am immensely proud to have witnessed
the evolution of our students who have shone in the most
renowned arbitration competition in the world.”
“Universidade Presbiteriana Mackenzie” (Mackenzie
Presbyterian University) was the best ranking Brazilian
institution. The entity made it to the quarter finals (round of
8 teams), having faced Columbia University from New York.
USP participated in the round of 16 teams, while “Pontifícia

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a PUC-PR.
O País também recebeu menções honrosas pelo memorando de Claimant da USP, pelo memorando de Respondent da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e,
ainda, pela atuação dos oradores Eduardo Petter (UFPR),
Ana Carolina Musa e Enrico Mazza (ambos da PUC-RJ).
A conquista do time também trouxe superações individuais. “Participar do Moot rendeu-me muitas conquistas.
Quebrei barreiras pessoais que me possibilitaram crescer
principalmente acadêmica e profissionalmente. O aprendizado, agregado à experiência internacional, é único e inestimável”, disse Jessica Banfield, oradora de mérito do Mackenzie. O time teve como coaches Lucas Alves Evaristo dos
Santos (jurisdição) e Fernanda Dias de Almeida (mérito).
“Foi uma experiência única, que jamais esperava ter
durante a graduação. Ela permitiu que tivesse contato
com assuntos, pessoas e ambientes completamente noEleonora Coelho, secretária-geral do CAM-CCBC no painel final do 14° East Moot,
que ocorreu em Hong Kong. Eleonora Coelho, CAM-CCBC’s secretary general, during
the final panel of the 14th East Moot in Hong Kong

Universidade Católica” (Pontifical Catholic University”)
from Rio de Janeiro (PUC-RJ) competed in the round of 32
teams. Five other Brazilian institutions made it to the final
elimination phase (round of 64 teams): “PUC-SP”, “Fundação
Getulio Vargas” from São Paulo (“FGV-SP”), “FGV-RJ”,
“Universidade Federal do Paraná” (“UFPR”) and “PUC-PR”.
The country was also awarded honorable mentions for
the Claimant memorandum by “USP”, for the Respondent
memorandum by “Universidade do Estado do Rio de
Janeiro” and also for the performance of the speakers
Eduardo Petter (“UFPR”), Ana Carolina Musa and
Enrico Mazza (the latter two from “PUC-RJ”).
The team’s achievement also entailed outstanding
individual performances. “To take part in the Moot showed
me the way to many achievements. I overcame individual
barriers that allowed me to grow, mainly academically and
professionally. The learning, aggregated to the international
experience, is unique and priceless”, said Jessica Banfield,
Mackenzie’s virtuous speaker. The team’s coaches were:
Lucas Alves Evaristo dos Santos (jurisdiction) and
Fernanda Dias de Almeida (meritorious coach).
“It was a unique experience that I never expected to have
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Lenora Hage, Eleonora Coelho, Carlos Forbes, Luíza Kömel e Patrícia Kobayashi.
Lenora Hage, Eleonora Coelho, Carlos Forbes, Luíza Kömel and Patrícia Kobayashi

vos e que me proporcionaram crescimento pessoal, acadêmico e profissional inesperado”, comemorou o orador de jurisdição do Mackenzie, Gustavo Bosoni.
O 24º Vis Moot de Viena teve como campeã a equipe da
Ottawa University (Canadá). O segundo lugar ficou com
a OP Jindal Global University (Índia) e o painel da final
contou com a participação do presidente do CAM-CCBC.
Participaram do evento deste ano 343 instituições de ensino de 76 países, que se enfrentaram entre 8 e 13 de abril. O
Brasil foi representado por 25 equipes.

Edições regionais
Antes de Viena, as regras do CAM-CCBC haviam sido
utilizadas na 14ª edição do East Moot, em Hong Kong,
de 26 de março a 2 de abril deste ano. A PUC-SP representou o Brasil e obteve a melhor classificação já con-
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during my undergraduate course. It allowed me to become
familiar with new issues, people and environments that provided
me with unexpected personal, academic and professional
growth”. This was the enthusiastic reaction of the speaker on
jurisdiction from Mackenzie, Gustavo Bosoni.
The winner of the 24th Vis Moot of Vienna was the team
from Ottawa University, Canada. Second was OP Jindal
Global University (India) and the event’s final panel was
attended by the president of CAM-CCBC. In this year’s event,
343 educational institutions from 76 countries participated
and competed against their opponents, from April 8th to
13th. Brazil was represented by 25 teams.

Regional editions
Prior to Vienna, the CAM-CCBC rules were applied in the
14th edition of the East Moot, in Hong Kong, from March
26th to April 2nd of the current year. “PUC-SP” represented
Brazil and achieved the best classification ever obtained by a
Brazilian team in the competition, having ranked among the 16
best teams. During the event, CAM-CCCB’s secretary-general,

quistada por uma equipe do País na competição, tendo
ficado entre as 16 melhores. Durante o evento, a secretária geral do CAM-CCB, Eleonora Coelho, participou
do painel da final; o presidente Carlos Forbes anunciou
a premiação de melhor memorando de Respondent, e
Luíza Kömel atuou como árbitra. A vencedora do East
Moot foi a West Bengal National University of Juridical
Sciences, da Índia.
Em Hong Kong o CAM-CCBC também realizou um
jantar para convidados no China Club. Foi mais uma
oportunidade de divulgar o trabalho do Centro.
Ainda no início de abril, o CAM-CCBC realizou o
seu primeiro pré-moot na Europa: o 1st CAM-CCBC
Hanseatic Pre-Moot. A competição foi precedida de
conferência realizada na Bucerius Law School (Hamburg International Arbitration Day), quando o presidente Forbes foi convidado a ministrar palestra sobre
arbitragem. Na ocasião, foi assinado o Acordo de Colaboração entre o CAM-CCBC e a ELARB (European-Latinamerican Arbitration Association). ■

Final do 24° Vis Moot em Viena, com a participação do presidente do CAM-CCBC,
Carlos Forbes, no painel de árbitros. President Carlos Forbes and the final panel of
the 24th Vis Moot in Vienna

Eleonora Coelho, participated in the final panel; president
Carlos Forbes announced the winner of the best Respondent
memorandum, while Luíza Kömel acted as an arbitrator. The
East Moot’s winner was the West Bengal National University
of Juridical Sciences, from India.
In Hong Kong, CAM-CCBC also staged a dinner
event for guests at the China Club. This was another
opportunity to present CAM’s work.
Earlier in April, CAM-CCBC also hosted for the first time an
European pre-moot: the CAM-CCBC Hanseatic Pre-Moot. The
competition was inaugurated during the conference named
Hamburg International Arbitration Day held at the Bucerius
Law School where president Carlos Forbes gave a lecture
about arbitration. The conference ended with the signing of
a Cooperation Agreement between the CAM-CCBC and the
ELARB (European-Latinamerican Arbitration Association). ■
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Jornada Luso-Brasileira
Luso-Brazilian Workshop

O presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, abriu a IV Jornada
Luso-Brasileira de Arbitragem, acompanhado do presidente do
Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa, António Menezes Cordeiro. O evento é uma iniciativa da
entidade portuguesa em parceria com o CAM-CCBC e ocorreu em 26
de maio, em Lisboa. A primeira sessão tratou da reforma brasileira
e do projeto português em arbitragem e teve a participação da
brasileira Adriana Braghettta, do LO Baptista Advogados. No painel
que abordou os litígios arbitráveis, foi a vez dos advogados Diego Franzoni e Hermes Marcelo Huck. Pedro Batista Martins participou
do painel sobre a cláusula compromissória societária e a diretora de Relações Institucionais do CAM-CCBC, Silvia Rodrigues Pachikoski,
da sessão que abordou o papel da arbitragem institucional.
CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes, opened the 4th Luso-Brazilian Arbitration Workshop, with the president of the Commercial
Arbitration Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry, Antonio Menezes Cordeiro. The event is an initiative of the
Portuguese entity in partnership with CAM-CCBC and took place in Lisbon, on May 26th. Adriana Braghetta participated in the firts
session which covered the Brazilian amendments of 2015 and the Portuguese arbitration project. The panel discussion on arbitrable
litigation allowed for the presentation of the attorneys Diego Franzoni and Hermes Marcelo Huck. The arbitration clause applied
to companies was the theme covered by attorney Pedro Batista Martins and CAM-CCBC’s director of International Relations, Silvia
Rodrigues Pachikoski, participated in the session that covered the issue of institutional arbitration.

Congresso Internacional
de Arbitragem

ICCA no Brasil
ICCA in Brazil

A 16ª edição do Congresso Internacional do Comitê Brasileiro
de Arbitragem (CBAr) será realizada entre 24 e 26 de
setembro, no Wish Serrano Resort & Convention, em Gramado
(RS). Nessa edição, o tema será “Devido Processo Legal na
Arbitragem”. O CAM-CCBC é patrocinador do evento.
The sixteenth edition of the International Congress of the
Brazilian Arbitration Committee (“CBAr”) will take place from
September 24 to 26 at the Wish Serrano Resort & Convention,
in Gramado (State of Rio Grande do Sul - RS). In this
edition, the theme will be “Due legal process in Arbitration”.
CAM-CCBC sponsors the event.
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International Arbitration Congress

O presidente do International Council for Commercial
Arbitration (ICCA), Donald Donovan, participou de um
debate sobre o desenvolvimento da arbitragem internacional
no Brasil em 18 de maio, que contou com a moderação do
presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes. Os convidados
discutiram ainda as iniciativas recentes do ICCA.
The president of the International Council for Commercial
Arbitration (ICCA), Donald Donovan, participated of the
debate about the development of international arbitration in
Brazil on May 18th, which was moderated by CAM-CCBC’s
president, Carlos Forbes. The participants in the debate also
discussed recent initiatives of the ICCA.

Conferência latino-americana
Latin American conference

A arbitragem na América Latina é o foco de uma conferência a ser realizada em La
Paz, na Bolívia, de 1º a 2 de junho. Organizado pelo Centro de Estudios de Derecho,
Economía y Política (Cedep) com a Sociedad Boliviana de Arbitraje (SBA), o evento
chega a sua 8ª edição e tem o patrocínio do CAM-CCBC, que promove, no dia
2, um café da manhã cujo tema será “Respaldo das Cortes Judiciais Brasileiras às
Arbitragens Internacionais”.
Latin American arbitration will be put into perspective in a conference to take place in La
Paz, Bolivia, on June 1st and 2nd. Organized by “Centro de Estudios de Derecho, Economía
y Política – Cedep (Law, Economy and Politics Study Center) and “Sociedad Boliviana de
Arbitraje – SBA”, the event’s 8th edition will be sponsored by CAM-CCBC, which, on June 2nd
will promote a breakfast, whose theme will be “Respaldo das Cortes Judiciais Brasileiras às
Arbitragens Internacionais” (Support of the Brazilian Courts for International Arbitrations).

Benefícios da mediação
Benefits of mediation

O CAM-CCBC e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) promoveram
no final de abril o evento “Mediação como instrumento de resolução de conflitos: quais
os benefícios? Para quais casos se aplica? Como funciona?”. O encontro foi aberto pela
secretária executiva do CAM-CCBC, Silvia Salatino, e contou com palestras de Adolfo
Braga Neto e Fernanda Levy, com moderação de Adriana Adler.
CAM-CCBC and “Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, promoted at the
end of April the event “Mediação como instrumento de resolução de conflitos: Quais os
benefícios? Para quais casos se aplica? Como funciona?” (Mediation as a conflict resolution
instrument: What are the benefits? To which cases does it apply? How does it work?). The
meeting was opened by CAM-CCBC’s case manager, Silvia Salatino, with presentations by
Adolfo Braga Neto and Fernanda Levy, and with Adriana Adler acting as a moderator.

Debate em Miami
Debate in Miami

A conferência Latin Lawyer – GAR
Live Arbitration Summit reuniu
especialistas em arbitragem de toda
a América Latina, em Miami, no final
de abril. O presidente do CAMCCBC, Carlos Forbes, representou a
entidade, uma das patrocinadoras
do evento.
The conference Latin Lawyer – GAR Live Arbitration Summit gathered
in Miami arbitral specialists from all of Latin America, at the end of
April. CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes, represented the entity,
one of the event’s sponsors.

Competição
de mediação e
negociação

Mediation and negotiation
competition
A 3ª edição do concurso de mediação
e negociação, o Consensual Dispute
Resolution Competition (CDRC),
promovido pela International Bar
Association (IBA) em parceria com o
Vienna International Arbitral Centre
(VIAC), ocorrerá em Viena, de 10 a
14 de julho. A competição reunirá
30 equipes e será composta de sete
rodadas. Neste ano, o evento utilizará
as regras do CAM-CCBC.
The 3rd edition of the mediation
and negotiation competition, the
Consensual Dispute Resolution
Competition (CDRC), promoted by
the International Bar Association
(IBA), in partnership with the Vienna
International Arbitral Center (VIAC),
will take place in Vienna, from July
10 to 14. The competition will gather
30 teams and will have seven rounds.
CAM-CCBc’s mediation rules will be
used this year.

20 anos de Conima
Conima turns 20

Como parte das celebrações dos 20 anos de sua fundação,
o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e
Arbitragem (Conima) realizará um jantar em 31 de maio,
em Brasília, mesmo dia em que se inicia a 9ª edição do
encontro nacional promovido pelo conselho. O evento vai
até o dia 2 de junho e tem o patrocínio do CAM-CCBC.
As part of the celebrations of the 20 years since its founding,
“Conselho Nacional das Instituições de Mediação e
Arbitragem – Conima (National Council of Mediation and
Arbitration Institutions) hosted a dinner in Brasilia on May
31st, the same day on which the 9th edition of the National
Meeting staged by the Council will begin. The event will end
on June 2nd and will be sponsored by CAM-CCBC.
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6 a 8 de junho, São Paulo

June 6 to 8, São Paulo
Ciab Febraban
Tecnologias financeiras | Financial technologies

6 a 9 de junho, Espírito Santo

13 a 15 de junho, Calgary

21 a 24 de junho, São Paulo

23 de junho a 2 de julho, Toronto

2 a 5 de julho, São Paulo

26 a 29 de junho, Toronto

8 a 10 de agosto, São Paulo

28 de junho a 8 de julho, Montreal

22 a 24 de agosto, São Paulo

12 a 15 de julho, Montreal

June 6 to 9, Espírito Santo
Vitória Stone Fair
Mármore e granito | Marble and granite
June 21 to 24, São Paulo
ABF Franchising Expo
Franquias | Franchises
July 2 to 5, São Paulo
Francal
Calçados | Footwear

August 8 to 10, São Paulo
GreenBuilding Brasil
Construção sustentável | Sustainable construction

June 23 to July 2, Toronto
Toronto Jazz Festival
Música | Music
June 26 to 29, Toronto
HITEC Toronto
Tecnologia | Technology

June 28 to July 8, Montreal
Montreal Jazz Festival
Música | Music

August 22 to 24, São Paulo
Intersolar South America
Energia solar | Solar energy

July 12 to 15, Montreal
Startup+Fest
Startups e investidores | Startups and investors

9 a 12 de setembro, São Paulo

3 a 6 de agosto, Montreal

12 e 13 de setembro, São Paulo

10 a 14 de setembro, Montreal

September 9 to 12, São Paulo
Beauty Fair São Paulo
Beleza | Beauty

September 12 to 13, São Paulo
Private Label Brasil
Marcas próprias | Self-owned brands
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June 13 to 15, Calgary
Global Petroleum Show
Energia | Energy

August 3 to 6, Montreal
Quebec-Expo
Mídia digital | Digital media

September 10 to 14, Montreal
United Montreal
Elevadores industriais | Industrial elevators

SP JARDINS

O Mercure SP Jardins encontra-se em uma localização privilegiada, no bairro mais elegante de
São Paulo. Na esquina da Alameda Itú com a Rua Augusta, o hotel está próximo à Av. Paulista e à
Rua Oscar Freire. A região também conta com várias opções de entretenimento com diversos
restaurantes, teatros e as principais lojas de grife da cidade. Além disso, o hotel ﬁca à duas
quadras do metrô Consolação, que garante fácil acesso à outras regiões da cidade.

Conheça a diferença em se hospedar com quem sabe cuidar de todos os detalhes.

Mercure SP Jardins
Alameda Itu, 1151 • Cerqueira Cesar • 01421-001 • São Paulo • Brasil
Telefone: 11 3089 7555 | Email: h3467-re@accor.com

“No sentido horário, debaixo para cima:
David Thuss, LONDON BREWING CO-OPERATIVE; Dave Cook, FIRE ROASTED COFFEE COMPANY;
Rob Kelly and Cathy Siskind-Kelly, BLACK FLY BEVERAGE COMPANY; Mike Smith, TOBOGGAN BREWING CO.;
Andrew Peters, FORKED RIVER BREWING COMPANY; John Parlow, PULP & PRESS JUICE CO.”

Quando o mundo tem sede,
ele vem para Londres, Canadá.
Da cerveja artesanal local, sucos naturais aos coquetéis e feiras comerciais de café
orgânico, Londres oferece várias opções para se beber bem. “Se você realmente quer
ser um empreendedor, Londres é um lugar de oportunidades. Os custos são mais
baixos em comparação com outras cidades, esta cidade oferece um ótimo estilo de
vida que tem tudo que você precisa.” - Mike Smith, Proprietário, Toboggan Brewing Co.
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