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EDITORIAL
Good references

Boas referências

E

ntre as áreas em que o Canadá é
reconhecido pela excelência estão
a inovação e o estímulo às transformações digitais. Por isso, o país
é uma das referências da Comissão
de Tecnologia criada há pouco mais de dois
anos pela CCBC. Esse é o tema da reportagem
de capa, que registra dois concorridos eventos
realizados por iniciativa da comissão: um sobre
as novas regras para financiamento coletivo
(equity crowdfunding) e outro sobre a Indústria
4.0, considerada a quarta Revolução Industrial.
Outra área de indiscutível excelência canadense é a educação. Esse é o assunto da seção
“Em foco”, que aponta as vantagens que tanto
atraem estudantes brasileiros ao país.
Também as condições para esquiar do Canadá
estão entre as melhores do mundo. Em “Turismo”, saiba o que as principais estações oferecem
e como se planejar para aproveitar a viagem.
O Canadá segue ainda com grande visibilidade no Brasil em função das comemorações
dos 150 anos do país. Na seção “Mosaico”,
acompanhe as homenagens feitas no Festival
de Gramado e no Anima Mundi. Leia também
a nota sobre a celebração realizada no tradicional Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Para começar a leitura desta edição, confira a
entrevista com o Secretário de Articulação para
Parcerias e Investimentos na Presidência da
República, Marco Aurelio de Barcelos Silva, na
qual ele comenta o mais ambicioso programa
de concessões e privatizações do Brasil.
Para completar, entenda, na seção dedicada à
Arbitragem, o importante passo dado pelo Brasil para sediar procedimentos arbitrais organizados pela Corte Permanente de Arbitragem. ■

A

mong the fields in which Canada is acknowledged for
excellence are innovation and the fostering of digital
transformation. Therefore, the country is one of the
references for the Technology Committee created about
two years ago by CCBC. This is the subject of the cover
story, which focuses on two well-attended events hosted at the initiative
of the Committee: one on the new rules for collective financing (equity
crowdfunding) and the other on “Industry 4.0”, considered the fourth
Industrial Revolution.
The other field of undeniable Canadian excellence is Education. This
is the subject of the article “In Focus”, which covers the advantages that
attract so many Brazilian students to the country.
Skiing conditions in Canada are among the best in the world. In the
“Tourism” section, read about what the main ski centers offer and how to
plan to make the most of the trip to Canada.
Canada is still enjoying widespread exposure in Brazil because of the
celebrations of its 150-years anniversary. In the section “Mosaic”, see
the tribute events staged at the Gramado Festival and the Anima Mundi
initiative. Also read the short text about the celebration that took place in
São Paulo’s traditional “Ibirapuera Park”.
Start reading this edition with the interview given by the Secretary for the
Articulation of Partnerships and Investments of the Office of the President
of Brazil, Marco Aurelio de Barcelos Silva, in which he comments on
Brazil’s most ambitious concession and privatization program.
Finally, in the section on Arbitration, understand the important step taken by Brazil
to host arbitral proceedings organized by the Permanent Court of Arbitration. ■
Mídias sociais
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por Marcelo Couto

MARCO AURÉLIO BARCELOS
LOOKING FOR INVESTORS

EM BUSCA DE INVESTIDORES

C

S

om vistas a reforçar
eeking to increase cash flow,
Brasil lança um dos
o caixa, estimular a
foster the economy and improve
seus mais ambiciosos
economia e aprimoservices provided to the public,
programas
de
concessões
e
the Federal Government decided to offer
rar os serviços oferecidos ao público, privatizações. Brazil launches to private initiative the management
o governo federal
14 airports, 11 sets of transmission
one of its most ambitious oflines,
decidiu oferecer à iniciativa privada
15 seaport terminals and a
concession and privatization part of Eletrobras. With this measure,
a administração de 14 aeroportos,
11 lotes de linhas de transmissão, 15
programs announced in August, the government
terminais portuários e parte da Eleexpects to collect about R$ 44 billions,
starting in 2017 and over the years of the contracts’
trobras. Com a medida, anunciada em agosto, espera-se
arrecadar cerca de R$ 44 bilhões, a partir de 2017 e ao
duration. Additionally, the privatization package
longo dos anos de vigência dos contratos. Para compleencompasses highway concessions, the “Casa da Moeda”
(the Mint), Lotex and “Companhia Docas do Espírito
tar, foram incorpadas ao pacote novas concessões de
rodovias, da Casa da Moeda, da Lotex e da Companhia
Santo” (port management company of the State of Espírito
Docas do Espírito Santo. Ao todo, são 57 novos projetos
Santo). Overall, there are 57 new projects of companies for
de venda de empresas e parcerias público-privadas.
sale and public-private partnerships.
Na entrevista a seguir, o Secretário de Articulação para
In the following interview, the Secretary for the Articulation of
Parcerias e Investimentos na Presidência da República,
Partnerships and Investments of the Office of the President of Brazil,
Marco Aurélio de Barcelos Silva, comenta as iniciativas
Marco Aurélio de Barcelos Silva, comments on the initiatives in
em curso e as expectativas do governo e assegura que essa
progress and the government’s expectations, while assuring that now
é “a hora de fazer bons negócios no Brasil”. Acompanhe:
“is the time to do good business in Brazil”. Please read on:
Há um ano o governo Temer lançou o seu primeiro pacote de concessões e privatizações. Quais são os resultados até o momento?
São muito positivos. Em menos de um ano, foi possível concluir mais de 50% dos projetos qualificados nas
duas primeiras reuniões do Conselho do PPI (foram 89
projetos qualificados, dos quais 49 já foram licitados ou
prorrogados). No final de agosto deste ano, outros 57
novos projetos foram contemplados pelo Conselho do
PPI, que é o colegiado de ministros e presidentes dos
bancos públicos que dizem o que é ou não prioridade
em relação à política de investimentos em infraestru-
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One year ago, the Temer government launched its first concession
and privatization package. What results were achieved so far?
Results are highly positive. In less than one year it was possible
to complete more than 50% of the projects approved in the first
two meetings of the Investment Partnerships Program (IPP)
Council (which approved 89 projects, of which 49 were put-up
for bidding or were postponed). At the end of August of the
current year, 57 other projects were analyzed by the Government
Council, which comprises ministers and presidents of public
banks and determines the priorities according to the Federal
Government’s investment in infrastructure policy. We are

Fotos: Divulgação

“O mercado brasileiro de infraestrutura passa por
um momento de renovação.” The Brazilian infrastructure
market currently experiences a renovation phase
Brasil – Canadá | 7
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entrevista
tura no governo federal. Estamos muito otimistas com
os avanços, porque estamos conseguindo colocar de
pé projetos robustos, fugindo da percepção de que os
anúncios do governo ficam apenas no papel.

quite confident about the progress made because we have been
capable of putting together substantial projects, invalidating
the perception that the government’s announcements never go
beyond the design phase.

Há poucas semanas foi anunciado um dos maiores programas
de privatizações dos últimos tempos. Qual é a expectativa?
A expectativa é de muito trabalho. Até o final deste ano,
e durante 2018, haverá dezenas de leilões, que envolvem
setores e projetos emblemáticos. É o caso, por exemplo,
da desestatização da Eletrobras, da concessão do aeroporto de Congonhas e da realização da primeira PPP [Parceria Público-Privada] do governo federal. Precisamos manter o foco e o acompanhamento diário dos cronogramas
e passos de cada projeto, interagindo com os ministérios
e com as agências reguladoras.

A few weeks ago, one of the largest privatization programs
in recent history was announced. What is the outlook?
A lot of work is expected to be done. Until the end of this
year, and during 2018, there will be dozens of auctions,
including emblematic sectors and projects. This is the
case, for example, of the privatization of Eletrobras, the
Congonhas airport concession and the implementation
of the Federal Government’s first PPP [Public-Private
Partnership]. We need to stay focused and to monitor
schedules and phases of each project on a day-to-day basis,
interacting with the ministries and regulatory agencies.

Qual é o peso e a importância dos investidores estrangeiros
para o sucesso dos programas de concessões e privatizações?
O mercado brasileiro de infraestrutura passa por um
momento de renovação. A participação de investidores
e empresas estrangeiras que já operam infraestruturas
é não apenas bem-vinda como fundamental para o sucesso da agenda de concessões e privatizações. Para isso,
temos trabalhado para atrair esses novos atores e tornar o
ambiente de negócios brasileiro mais competitivo e amistoso. Por essa razão, criamos, por exemplo, a regra que
impõe a publicação dos documentos das licitações em inglês, e aumentamos os prazos entre a publicação do edi-

What weight and importance for foreign investors do the
concession and privatization programs have to be successful?
The Brazilian infrastructure market currently experiences
a renovation phase. The participation of foreign investors
and companies that already operate in infrastructure
projects is not only welcome but essential for the success of
the concession and privatization program. To that end,
we have worked to attract these new players and to make
the Brazilian business environment more competitive and
friendly. For that reason, for example, we created the rule
that it is mandatory to issue bid documents in English and
we increased the time periods between the call for bidding
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tal e a entrega das propostas (no mínimo cem dias), a fim
de que todos possam se preparar melhor para os leilões.

and the submittal of proposals (at least 100 days), so that
everybody can be better prepared for the auctions.

Por que vale a pena investir no Brasil neste momento?
A crise econômica já tem demonstrado sinais de superação.
Os indicadores econômicos vêm revelando isso e a própria
bolsa de valores, que opera hoje em patamares recordes,
sinaliza o fato de os investidores estarem precificando o
futuro de maneira otimista. Temos um marco regulatório
robusto e que foi aprimorado nos últimos meses. Passamos
a contar com uma estrutura de governança forte (o Conselho do PPI) e os projetos que têm sido divulgados passam
por um crivo técnico exigente, de maneira que não será levado a leilão um projeto que não tenha condições de se tornar realidade. Além do mais, os ativos concedidos no Brasil
ainda estão oferecendo retornos altos, considerando outras
oportunidades de investimento ao redor do mundo. Sem
dúvida, a hora de se fazer bons negócios no Brasil é agora.

Why is it worthwhile to invest in Brazil at this moment?
The economic crisis is showing signs of recovery. Economic
indicators have shown this and even the Stock Exchange,
which currently operates at peak levels, sends signs to
investors that future prices reflect an optimistic outlook.
We have a sound regulatory system that has improved in
recent months. We now have a strong governance framework
(“the IPP Council”) and the projects announced previously
undergo rigorous technical assessment, to avoid that any
project not suited to become reality reaches the auction
stage. In addition, the assets being auctioned in Brazil still
provide high returns, in comparison with other investment
opportunities around the world. No doubt, the time to do
business in Brazil is now.

Há críticas de que o tempo estimado para realizar concessões
e privatização é muito curto. Como superar obstáculos como
tempos de licitação e eventuais contestações judiciais?
Esses obstáculos são normais em processos licitatórios. No
entanto, há uma forma eficaz de minimizá-los: realizar bons
estudos e oferecer ao mercado projetos adequadamente estruturados. Com as normas editadas pelo Conselho do PPI,
todos os projetos precisam, antes da licitação, ser submetidos a consulta pública, momento em que os interessados
podem se manifestar e contribuir para a melhoria do empreendimento. Os projetos terão, ainda, de passar por análise prévia do Tribunal de Contas da União. Isso diminui
as chances de o leilão ser paralisado por contestações judiciais. Ainda que essas medidas demandem maior tempo até
a conclusão da licitação, o governo precisa se sensibilizar de
sua importância – e isso vem sendo feito pelo PPI.

Criticism is made stating that the time is too short to conduct
concessions and privatization. How can one overcome obstacles
such as bidding periods and possible legal contestations?
Such obstacles are normal in bidding processes, but there
is an effective way to minimize them: to conduct good
studies and to offer the market adequately structured
projects. With the norms released by the Government
Council, for example, all projects must be submitted to
public consultation prior to the bidding process, when all
parties involved may voice their opinion and contribute
to a project’s improvement. Furthermore, the projects must
be previously analyzed by the “Federal Audit Office”.
This reduces the chances that an auction be suspended
due to legal contestations. Even if such issues require a
longer period for a bidding process to be concluded, the
government must be aware of its importance – and this is
being accomplished by the Government Council.

A área de energia é uma das que estão no novo pacote. Quais
são as oportunidades de investimento privado nesse setor?
Além de leilões de usinas hidrelétricas, teremos o leilão
de novas linhas de transmissão e de seis distribuidoras da
Eletrobras. São leilões importantes, que contarão com a
participação de licitantes de peso, nacionais e estrangeiros. No último leilão de transmissão realizado foram arrematados 31 lotes, com participação recorde de interessados. Também haverá a desestatização da Eletrobras, cujos
estudos estão sendo conduzidos pelo governo federal.

The field of energy is one of those included in the new package.
What private investment opportunities exist in this field?
Apart from auctions of hydroelectric plants, we will have
the auction of new transmission lines and of six Eletrobras
distribution units. They are important auctions and
heavyweight bidders, both national and foreign, will participate.
In the last transmission line auction 31 batches were sold, and
the attendance of interested parties reached a new record high.
Eletrobras will also be privatized and the respective studies are
being conducted by the Federal Government.
Brasil – Canadá | 9
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No setor de transportes há novas concessões previstas. Qual é
a expectativa com relação aos ativos dessa área?
Toda a energia do Ministério dos Transportes, das Agências Reguladoras e da Secretaria do PPI está sendo dedicada a fazer cumprir o cronograma desses empreendimentos. Estamos muito confiantes de que teremos projetos
bem estruturados e capazes de atrair grande interesse do
mercado. Teremos, nos próximos meses, a licitação de
importantes rodovias brasileiras, de terminais portuários
e de um conjunto grande de aeroportos, com destaque
para Congonhas. Nesse último ano desde a criação do
PPI, foi possível recolocar o Brasil na pauta dos investidores e reaquecer o mercado de infraestrutura.

In the transportation sector new concessions are planned.
What are the expectations concerning this field?
All efforts by the Ministry of Transportation, by the
Regulatory Agencies and by the Government Council’s
secretariat are tuned to meet the schedule of these projects.
We are quite sure that we will have well-structured projects,
capable of attracting much interest by the market. In the next
few months we will have important auctions of Brazilian
highways, seaport terminals and many airports, mainly the
Congonhas airport in São Paulo. In this one year gone by
since the Government Council was created, it was possible
to put Brazil back on the radar of investors and to make the
infrastructure market interesting again.

Qual será a destinação dos recursos advindos das concessões?
Os recursos obtidos com as outorgas nos leilões entram no
caixa da União e, a partir daí, são utilizados para as mais
diversas destinações públicas. Num cenário de crise fiscal,
não há dúvidas de que esses valores são importantes. Mas
vale deixar claro que esse não é o único motivo para que
se façam as concessões no governo federal. Esperamos ampliar os serviços públicos para os cidadãos e melhorar a
qualidade da nossa infraestrutura. Isso já vem sendo percebido, quando se tem em conta, por exemplo, os aeroportos. Os passageiros sentem hoje com clareza como a participação privada pode trazer benefícios para o cotidiano
das pessoas. De outro lado, existe também a preocupação
com a geração de empregos e a retomada do crescimento
econômico com os investimentos gerados por meio dos
projetos. A infraestrutura é uma das molas mestras para o

Where will the funds resulting from the concessions be allocated?
The funds obtained from the auctioned concessions will
flow to the Federal Government treasury and will then be
used for several public destinations. Considering the fiscal
crisis, there is no doubt that these funds are very important,
but it should be emphasized that this is not the only reason
why the Federal Government makes these concessions. We
expect to expand public services to the citizens and improve
the infrastructure quality. This is already being noticed,
when considering the airports, for example. The passengers
nowadays clearly feel how the participation of private
initiative can bring benefits to people’s everyday lives.
On the other hand, there is a concern about generating
jobs and the return to economic development with the
investments generated by the projects. Infrastructure is
one of the mainsprings for development and it cannot be
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desenvolvimento e não podemos perder de vista que o déficit existente nesse setor é responsável, em grande medida,
pelo que se chama “custo Brasil”. Até o final de 2017, estima-se obter aproximadamente R$ 27,5 bilhões.

ignored that the existing deficit in this field is, to a great
extent, responsible for the so-called “Brazil cost”. By the end
of 2017, estimates on the amount to be collected run at
approximately R$ 27.5 billion.

Há ainda outros ativos a serem concedidos ou
privatizados em eventual futuro programa neste governo?
Até agora foram qualificados pelo Conselho do PPI 146
projetos. Temos andado bem com os cronogramas e, até
o final de 2017, deveremos concluir metade desse conjunto de iniciativas. Haverá ainda muito trabalho a ser feito
em 2018, mas o nosso horizonte de planejamento vai além.
Está sendo concluído, neste momento, em conjunto com
a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), o Plano
Nacional de Logística, que pretende servir de guia para
os investimentos em novos projetos até 2035. Esse plano
servirá de ferramenta para guiar o governo na agenda a
seguir, indicando para os atores privados, além do mais,
que há uma continuidade no horizonte de investimentos
em infraestrutura no Brasil, no médio e no longo prazos. ■

Are there also other assets to be given in concession or
privatized in a possible future program of this government?
Until now, the Government Council approved 146
projects. We have been on schedule and, by the end of
2017, we expect to have concluded about half of this
set of initiatives. A lot of work will have to be done in
2018, but our planning horizon goes beyond. Currently,
along with the Planning and Logistics Company (EPL),
the “National Logistics Plan” is being finalized and
will serve as a guide for the investments in new projects
until 2035. This plan will serve as a tool to guide
the government in the plan to follow, while, above all,
signaling to the private players that continuity is on
the infrastructure investment horizon in Brazil, in the
medium and long-term.■
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QUEBEC

ÉCONOMIE SOLIDE ET OUVERTE

ECONOMIA
SÓLIDA E ABERTA

Quebec oferece custos de implantação e operação competitivos
Quebec affiche des coûts d’implantation et d’exploitation concurrentiels

N

o dia 30 de maio de 2017, a Câmara de
Comércio Brasil-Canadá, em colaboração com o Escritório do Governo do
Quebec em São Paulo, comemorou o
375º aniversário de Montreal. Na ocasião, realizou-se a conferência Doing
Business in Montréal, sobre as muitas oportunidades de investimento e negócios em TIC na metrópole quebequense.
O ministro de Finanças do Quebec, Carlos Leitão,
aceitou, com entusiasmo, participar dessa conferência
gravando um vídeo, exibido na abertura do evento, no
qual apresenta o vantajoso ambiente comercial que
Montreal e, mais amplamente o Quebec, oferecem às
empresas brasileiras que desejam se estabelecer estrategicamente no mercado norte-americano.

Ambiente acolhedor
Mão de obra criativa e altamente qualificada, universidades e centros de pesquisa renomados internacionalmente, infraestrutura moderna e eficaz, estabilida-
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L

e 30 mai 2017, la Chambre de commerce
Brésil-Canada, en collaboration avec le Bureau
du Québec à São Paulo, a célébré le 375e
anniversaire de Montréal avec une conférence sur les
possibilités d’investissement dans le domaine des TIC dans
la métropole québécoise.
Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, avait
accepté avec enthousiasme de s’associer à cette conférence en
enregistrant une vidéo qui a été projetée en ouverture. M.
Leitão y a présenté l’environnement d’affaires avantageux
qu’offre Montréal et plus largement le Québec aux entreprises
brésiliennes souhaitant se positionner stratégiquement sur le
marché nord-américain.

Environnement accueillant
Main-d’œuvre créative et hautement qualifiée, universités
et centres de recherche de calibre mondial, infrastructures
modernes et efficaces, stabilité politique et économique
reconnue à l’échelle internationale:
le Québec possède de nombreux atouts pour favoriser la

Carlos Leitão, ministro das Finanças do Quebec.
Carlos Leitão, ministre des Finances du Québec

de política e econômica famosas
mundialmente: o Quebec possui
amplos recursos e condições bastante favoráveis para promover a
competitividade e o desenvolvimento das empresas que lá escolherem se estabelecer.
O plano econômico implementado pelo Governo do Quebec também visa fornecer às empresas um
ambiente de negócios propício ao
seu crescimento, em especial, graças a estáveis e previsíveis condições de investimentos e
de regime fiscal.
De um modo geral, as empresas do Quebec se beneficiam de uma das mais baixas taxas de imposto tributário
do Canadá e que se compara favoravelmente no plano
global. Além disso, de acordo com um estudo da KPMG,
o Quebec exibe custos de implantação e de operação
para empresas que são competitivos tanto no mercado
interno canadense como no internacional. Aliás, Montreal ocupa o quarto lugar no ranking das 111 cidades mais
competitivas no plano fiscal localizadas em dez países.

Economia e finanças públicas
O Quebec conta com uma economia forte e diversificada, com crescimento acelerado nos últimos anos. O

compétitivité et le développement
des entreprises qui choisissent de s’y
installer.
Le plan économique mis en œuvre
par le gouvernement du Québec se
consacre en outre à fournir aux
entreprises un environnement
d’affaires propice à leur croissance,
notamment grâce à un régime fiscal
et à des conditions d’investissement
stables et prévisibles.
Ainsi, globalement, les entreprises
du Québec profitent d’un taux
général d’imposition parmi les plus
faibles au Canada et qui se compare avantageusement sur
le plan mondial. De plus, selon une étude de KPMG, le
Québec affiche des coûts d’implantation et d’exploitation
pour les entreprises qui sont concurrentiels à l’échelle
canadienne et à l’échelle internationale. Et Montréal
arrive au quatrième rang des villes les plus concurrentielles
sur le plan fiscal parmi 111 villes situées dans 10 pays.

Économie et des finances publiques
Le Québec peut compter sur une économie forte et diversifiée
dont la croissance s’est accélérée au cours des dernières
années. Le produit intérieur brut (PIB) réel a enregistré une
hausse de 1,7 % en 2016, la plus importante expansion de
l’activité économique observée depuis 2011. Les données des
premiers mois de 2017 confirment cette tendance et laissent
Brasil – Canadá | 13
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QUEBEC

Fotos: Shutterstock

PROVINCES

produto interno bruto (PIB) real subiu 1,7% em 2016, a
maior expansão da atividade econômica observada desde
2011. Os dados dos primeiros meses de 2017 confirmam
essa tendência e evidenciam que essa melhora continuará.
A prosperidade econômica é fruto dos esforços do
Governo do Quebec para manter um orçamento equilibrado, garantir uma boa gestão das finanças públicas
e reduzir o peso da dívida. Como sinal da solidez da
economia e das finanças públicas quebequenses, a
Agência de Classificação de Risco Standard & Poor’s
elevou a classificação de crédito do Quebec para AA-,
nível não alcançado desde 1993.
Em suma, a economia do Quebec é sólida e aberta ao
mundo, e o governo age para torná-la ainda mais forte.
Todos os dispositivos são ativados a fim de posicionar
o Quebec entre as economias mais inovadoras, empreendedoras e abertas nos mercados externos e, também,
atraentes aos melhores talentos.
O sucesso dessa operação envolve, sem dúvida nenhuma, trocas frutíferas com parceiros internacionais, incluindo o Brasil, com o qual cria laços cada vez
mais fortes graças, notadamente, ao Escritório do
Governo do Quebec em São Paulo. (Para acessar
esse texto em inglês, acesse o QR Code ao lado) ■
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Economia do Quebec: sólida e aberta ao mundo. Économie du Québec:
solide et ouverte sur le monde

entrevoir que cette amélioration se poursuivra.
Cette prospérité économique est le fruit des efforts du
gouvernement du Québec pour maintenir l’équilibre
budgétaire, assurer une bonne gestion des finances
publiques et diminuer le poids de la dette. Signe de la
solidité de l’économie et des finances publiques québécoises,
l’agence Standard & Poor’s a d’ailleurs rehaussé la cote
de crédit du Québec à AA−, un niveau qui n’avait jamais
atteint depuis 1993.
Bref, l’économie du Québec est solide et ouverte sur le
monde, et le gouvernement agit de manière qu’elle le
soit encore davantage. Tous les leviers sont activés afin
de positionner le Québec parmi les économies les plus
innovantes, entreprenantes, ouvertes sur les marchés
extérieurs et attractives pour les meilleurs talents.
Le succès de cette opération passe sans aucun doute par des
échanges fructueux avec les partenaires internationaux,
dont le Brésil, avec qui des liens de plus en plus
forts sont tissés grâce notamment au Bureau du
Québec à São Paulo. (To read the English version,

access the QR Code beside) ■

O Governo do Canadá e a CCBC - Câmara de Comércio Brasil-Canadá se
unem às empresas canadenses para celebrar os 150 anos do Canadá com
uma série de atividades especiais durante todo o ano de 2017.

RODADAS DE
NEGÓCIOS

PALESTRAS E
SEMINÁRIOS

EVENTOS
MUSICAIS

EXPOSIÇÕES

EVENTOS
GASTRONÔMICOS

E MUITO MAIS

Saiba como a sua empresa pode participar:
canada150 @ccbc.org.br

SHORT NOTES

NOTAS
RÁPIDAS

Circo canadense
Canadian circus

A companhia canadense Cirque Elóize está no Brasil pela
primeira vez. A primeira apresentação ocorreu em 9 de
setembro, no Teatro Castro Alves, em Salvador. A turnê é
patrocinada pela seguradora SulAmérica, através do programa
Circuito SulAmérica de Música e Movimento, que visa promover
eventos culturais e esportivos por todo o Brasil. O espetáculo
mostra que é possível encontrar beleza e poesia em meio a uma
metrópole rígida. A apresentação une circo, música e teatro
com projeções multimídia e uma trilha sonora original. O Cirque
Elóize cria espetáculos há mais de duas décadas e já contabiliza
4 mil apresentações em 440 cidades de mais de 40 países.The
Canadian company Cirque Elóize is in Brazil for the first time.
The first presentation took place on September 9, in the Castro
Alves theater in Salvador. The tour is sponsored by the SulAmérica insurance company, under a program called “Circuito SulAmérica
de Música e Movimento” (SulAmérica Music and Movement Circuit), to promote culture and sports events throughout Brazil. The shows
prove that it is possible to find beauty and poetry in a “rigid” metropolis. The shows mix circus, music and theater with multimedia
projections and an original soundtrack. Cirque Elóize has been creating shows for more than two decades, totaling four thousand
presentations in 440 cities in over 40 countries.

Desenvolvimento infantil
Child development

Fotos: Shutterstock

O programa Saving Brains, criado pelo Grand Challenges
Canada, lançou novo edital para projetos de inovação na área
de desenvolvimento infantil. Desde 2013, em parceria com a
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, o Brasil se tornou um
dos países elegíveis a participar da iniciativa. Desde então, oito
projetos foram selecionados em Santa Catarina, Minas Gerais,
São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas. O Programa financia
ideias que proponham soluções a desafios que impedem o pleno
desenvolvimento da criança nos primeiros mil dias de vida. Os
projetos selecionados receberão aporte de até 250 mil dólares
canadenses, que poderão ser utilizados em até 24 meses com foco
em temas como nutrição, educação, saúde, igualdade de gênero, além de paz e conflito, entre outros. The Saving Brains program,
created by Grand Challenges Canada, issued a new bid for innovative projects in the field of child development. Since 2013, in
partnership with the Maria Cecilia Souto Vidigal foundation, Brazil has become eligible to take part in the initiative. Eight projects
were selected in the states of Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul and Amazonas. The program finances
ideas to solve challenges that prevent children’s full development in the first one thousand days of life. The selected projects will
receive funds of up to CAD 250,000, which can be drawn in up to 24 months. The projects will focus on issues such as nutrition,
education, health, gender equality, peace and conflict, among others.
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CCBC
EM AÇÃO
Cafés especiais
Special coffees

CCBC no Quebec
CCBC in Quebec

As oportunidades de negócios entre Brasil e Quebec foram apresentadas em roadshows
nas cidades de Montreal e Quebéc City, em 28 e 29 de setembro. Os workshops
foram organizados pela CCBC em parceria com a agência de desenvolvimento Export
Québec do ministério da Economia, Ciência e Inovação da província. “Abordamos
as características do mercado brasileiro, setores potenciais e aspectos fiscais e
jurídicos, além da cultura do país nos negócios, mostrando que o Brasil reserva muitas
oportunidades a empreendedores quebequenses”, conta Paulo de Castro Reis, diretor
de Relações Institucionais da CCBC e um dos palestrantes nos eventos.
Em Montreal, a iniciativa foi apoiada pelo consulado brasileiro e prestigiada
pelo Embaixador Rubens Garcia, novo cônsul-geral do Brasil na cidade. As
palestras neste caso foram conduzidas por Castro Reis, Véronique Perron (Export
Québec), Philippe Jeffrey (FCR Law, associado da CCBC) e o consultor François
Godbout. Em Quebéc City, além de Castro Reis, Véronique, Jeffrey e Godbout, o
time de palestrantes incluiu Paola Saad (Mandala, associada da CCBC), Patrick
Beaulieu (EDC) e Margarita Motta, da agência Québec International.
Business opportunities between Brazil and Quebec were discussed in roadshows in
Montreal and Quebec City, at the end of September. The workshops were organized
by CCBC in partnership with the development agency Export Québec and the local
ministry of the Economy, Science and Innovation. “We presented the characteristics of
the Brazilian market, potential economic sectors and legal aspects, besides the country’s
business culture, showing that Brazil has a lot to offer to investors”, says Paulo de Castro
Reis, CCBC’s director of Institutional Relations and one of the speakers at the event.
In Montreal, the initiative was supported by the new Brazilian Consul-General in
the city, Ambassador Rubens Garcia. In this case, the speakers were Castro Reis,
Véronique Perron (Export Québec), Philippe Jeffrey (FCR Law, a CCBC associate) and
the consultant François Godbout. In Quebec City, besides Castro Reis, Véronique,
Jeffrey and Godbout, the speaker team included Paola Saad (Mandala, a CCBC
associate), Patrick Beaulieu (EDC) and Margarita Motta, of Québec International.

A CCBC realizou, no final de setembro, a
quinta missão comercial destinada a promover
os cafés especiais do Brasil no Canadá. A
delegação foi composta por oito participantes,
representando quatro empresas produtoras
do interior paulista e sul de Minas Gerais.
Os executivos, que levaram na bagagem 18
tipos de cafés para apresentar a potenciais
parceiros, participaram da Canadian Coffee
& Tea Show, a maior feira do setor no país;
promoveram degustações técnicas (Cupping)
em Toronto e Montreal para importadores e
formadores de opinião; fizeram reuniões de
negócios e aproveitaram para pesquisar hábitos
do mercado local.
At the end of September, CCBC undertook the
fifth trade mission to promote special coffees
from Brazil in Canada. The delegation of eight
people represented four coffee producers
from the interior of the State of São Paulo and
the south of the State of Minas Gerais. These
executives, who took in their luggage 18 types
of coffee to show to potential trade partners,
participated in The Canadian Coffee & Tea
Show, the industry’s largest fair in the country.
They staged cupping sessions in Toronto and
Montreal for importers and opinion builders,
held business meetings and surveyed habits of
the local market.

Brasil – Canadá | 17

CCBC IN ACTION

CCBC
EM AÇÃO
Canadá no parque
Canada in the park

Um dia no parque, com música e atividades
físicas, em clima de primavera. Foi assim parte
das comemorações dos 150 anos do Canadá em
16 de setembro, no Parque Ibirapuera, em São
Paulo. Organizado pela CCBC em parceria com
o Consulado Geral do Canadá em São Paulo e a
Fare Arte Produções Culturais, o Canadá no Parque
recebeu mais de 400 pessoas e reuniu músicos
canadenses e brasileiros, e ainda contou com uma
caminhada, a Terry Fox Run – corrida e caminhada
canadense que visa conscientizar a população
sobre a importância da prevenção do câncer.
A caminhada foi criada em homenagem ao ativista
canadense Terry Fox, vítima de câncer aos 22
anos em 1980, e que, mesmo após perder a perda
direita, correu a Maratona de Esperança (Marathon
of Hope), de costa a costa do Canadá, a fim de
arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença.
“O Terry Fox é uma fonte de inspiração no Canadá
e estamos orgulhosos em trazer este conceito para
o Brasil”, explica Stéphane Larue, cônsul-geral do
Canadá em São Paulo. No Brasil, os participantes
puderam optar por correr ou caminhar ao longo de
um circuito de três quilômetros.
Sintonias Jazz Fest
No palco aberto do Auditório Ibirapuera, ocorreu
o Sintonias Jazz Fest – Edição Canadá-Brasil, com
apresentação de músicos canadenses e brasileiros.
Entre os convidados estiveram os canadenses Dave
Restivo Sextet, Jane Bunnett & Maqueque e I Musici
de Montréal (orquestra de câmara) e os brasileiros
Bianca Gismonti Trio, José Staneck, três solistas da
Banda Mantiqueira (Celso de Almeida, François Lima
e Walmir Gil), Filó Machado e Egberto Gismonti.
A day in the park, with music and physical
activities, in the spring mood. That was a part of
Canada’s 150 years anniversary celebrations on
September 16, in “Parque Ibirapuera”, in São
Paulo. Organized by CCBC in partnership with
the Canadian Consulate-General in São Paulo and
“Fare Arte Produções Culturais”, Canada in the
Park welcomed more than 400 people, congregated
Canadian and Brazilian musicians and included a
walk – the Terry Fox Run – a Canadian walk and
race event intended to make the population aware
of the importance of cancer prevention.
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The walk was an initiative to honor
Canadian activist Terry Fox, a cancer
victim in 1980 at the age of 22. Fox, even
having lost his right leg, ran the Marathon
of Hope, from coast to coast in Canada, to
collect funds for cancer research.
“Terry Fox is a source of inspiration in
Canada and we are proud to bring this
concept to Brazil”, explains Stéphane
Larue, the Canadian Consul-General in
São Paulo. In Brazil, the participants had
the choice of running or walking along
the three-kilometer circuit.
“Sintonias Jazz Fest”
On the outdoor stage of “Auditório
Ibirapuera”, the Canada-Brazil Edition
of “Sintonias Jazz Fest” (Fine-tuned
Jazz Festival) took place, with shows by
Canadian and Brazilian musicians. Among
the invited guests were the Canadians
Dave Restivo Sextet, Jane Bunnett &
Maqueque and “I Musici de Montréal”
(chamber orchestra) and the Brazilians
Bianca Gismonti Trio, José Staneck, three
soloists of Banda Mantiqueira (Celso de
Almeida, François Lima and Walmir Gil),
Filó Machado and Egberto Gismonti.

Música de boa qualidade
Good quality music

A prestigiada Orquestra de Câmara
I Musici de Montréal se apresentou na Sala
Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, em
17 de setembro. O concerto fez parte do
Sintonias Jazz Fest – edição Canadá-Brasil,
que celebra os 150 anos do Canadá. The
renowned I Musici de Montréal Chamber
Orchestra made a presentation at the Cecília
Meireles theater, in Rio de Janeiro, on
September 17. The concert was part of the
“Sintonias Jazz Fest” – Canada-Brazil edition,
celebrating Canada’s 150 years anniversary.

A CCBC está lançando uma Comissão
de Tecnologia para atuar na região Sul
do Brasil. A iniciativa foi anunciada pelo
presidente Paulo Perrotti, em agosto,
na abertura do evento “Blockchain,
Oportunidades de Negócios com o
Canadá”, em Porto Alegre. Ainda no
Sul, em parceria com a Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia, a
CCBC promoveu o debate “Oportunidades
para empresas de TI no Canadá”, em
Florianópolis. Em julho, a entidade
recebeu representantes do Consulado
Geral do Canadá em São Paulo, dos
governos de Ontário e do Quebec, além
de executivos da Assespro-SP, Brasscom,
Associação Brasileira das Empresas de
Software (ABES), Abragames, Sucesu-SP
e Dream2B. Na ocasião, foi apresentado
o Connection Bureau, plataforma que
pretende integrar startups, empresas,
investidores e associações do setor. CCBC
is organizing a Technology Committee
to perform in the Southern region of
Brazil. The initiative was announced by
the president Paulo Perrotti, in August, at
the opening event “Blockchain, Business
Opportunities with Canada”, held in Porto
Alegre. Also in the South, in a partnership
with “Associação Catarinense de Empresas
de Tecnologia” (Technology Company
Association of the State of Santa Catarina),
CCBC staged the debate “Opportunities for
IT companies in Canada), in Florianópolis.
In July, CCBC welcomed representatives
of the Canadian Consulate-General in
São Paulo, of the governments of Ontario
and Quebec, in addition to executives of
ASSESPRO-SP, BRASSCOM, “Associação
Brasileira das Empresas de Software”
-ABES (Brazilian Association of Software
Companies), ABRAGAMES, SUCESUSP and Dream2B. On the occasion, the
Connection Bureau was presented, a
platform to integrate startups, companies,
investors and industry associations.
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Feira de mineração
Mining fair

A CCBC marcou presença na Exposibram, feira voltada ao setor de
mineração realizada de 18 a 21 de setembro, em Belo Horizonte.
Logo na abertura do evento, os participantes acompanharam uma bela
apresentação de jazz, patrocinada pelo Comissão de Mineração da
CCBC juntamente com as mineradoras canadenses Aurizona, Belo Sun,
Brazauro, Hatch, Iamgold, Jaguar Mining, Largo Resources, Potassio do
Brasil, Rio Tinto e Yamana.
Encontro Brasil-Canadá – A mineração é um importante segmento nas
relações bilaterais. Por isso, a CCBC realizou durante a feira o Encontro
Brasil-Canadá de Mineração. Entre outros convidados, participaram
deste encontro representantes do governo federal, dos estados de Minas
Gerais e Pará, do Consulado do Canadá e de mineradoras brasileiras e
canadenses, para discutir boas práticas no setor. A feira, que teve ainda
um pavilhão dedicado às empresas canadenses, atraiu profissionais,
técnicos e pesquisadores do Brasil e do exterior.
Brazil-Canada Meeting – CCBC attended EXPOSIBRAM, the mining
industry fair that took place from September 18 to 21 in Belo Horizonte.
At the opening event, visitors watched a wonderful Jazz show sponsored
by CCBC’s Mining Committee together with the Canadian mining
companies Aurizona, Belo Sun, Brazauro, Hatch, Iamgold, Jaguar
Mining, Largo Resources, Potassio do Brasil, Rio Tinto and Yamana.
Mining is an important element in the bilateral relations. Therefore, during
the fair, CCBC staged the Brazil-Canada Mining Meeting. Among the
guests at the meeting were representatives of the federal government,
of the states of Minas Gerais and Pará, of the Canadian Consulate and
of Brazilian and Canadian mining companies, to discuss the industry’s
good practices. The fair, which had an entire pavilion reserved for the
Canadian companies, attracts professionals, technicians and researchers
from Brazil and abroad.
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Empoderamento
das mulheres
Women empowerment

A Comissão da Diversidade da CCBC,
em parceria com a ONU Mulheres,
a BPW-SP e o Consulado Geral do
Canadá em São Paulo, realizou o
seminário Princípios de Empoderamento
das Mulheres, em 28 de agosto.
CCBC’s Diversity Committee, in
partnership with UN Women, BPW-SP
and the Canadian Consulate-General
in São Paulo, staged the seminar
“Princípios de Empoderamento das
Mulheres” (Principles of Women
Empowerment) on August 28.

Canadá-Goiás
Canada-Goiás

A CCBC realizou, em setembro, uma
nova edição dos seus roadshows que
vêm percorrendo o Brasil. Desta vez,
o evento foi na sede da Federação
das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), em parceria com o Governo do
Estado, por meio da superintendência
Executiva de Comércio Exterior e
da secretaria de Desenvolvimento.
A ação teve como objetivo discutir
oportunidades de negócios no mercado
canadense para empresários goianos.
Last September CCBC staged a new
edition of its roadshows that are touring
the country. This time, the event was
at the head office of “Federação das
Indústrias do Estado de Goiás” – FIEG
(Federation of Industries of the State of
Goiás), in partnership with the State
Government, through its Executive
Foreign Trade Superintendence and the
State Secretariat of Development. The
initiative focused on discussing business
opportunities in the Canadian market
for entrepreneurs from Goiás.

Fronteiras do design
Design frontiers

Em agosto, o evento “Fronteiras do Design”, promovido pela Associação Brasileira
de Empresas de Design (Abedesign) na CCBC, trouxe uma nova perspectiva sobre a
importância do design no universo corporativo. O canadense Hugh Strange, head de
produto do Nubank Brasil, Mateus Silveira, head de future insights na Fiat Chrysler
Automobile, Fabricio Dore, diretor-executivo de design na McKinsey e Érico Fileno,
diretor-executivo de inovação da Visa do Brasil apresentaram experiências relevantes na
área, em um debate mediado por Gisela Schulzinger, diretora da Abedesign. O evento
integrou a programação do São Paulo
Design Weekend. In August, the event
“Fronteiras do Design” (Design Frontiers),
staged by “Associação Brasileira de
Empresas de Design” – ABEDESIGN
(Brazilian Design Companies
Association) at CCBC, resulted in a new
perspective of the importance of design
in the corporate world. The Canadian
Hugh Strange, product head at “Nubank
Brasil”, Mateus Silveira, future insights
head at Fiat Chrysler Automobile, Fabricio Dore, design executive-director at McKinsey and
Érico Fileno, innovation executive director at “Visa do Brasil” presented relevant experiences
in this field, in a debate mediated by Gisela Schulzinger, a director of ABEDESIGN. The event
was part of the São Paulo Design Weekend program.

Podcast da CCBC
CCBC’s Podcast

Quer ficar por dentro dos assuntos
apresentados no evento “Fronteiras
do Design”? Acompanhe o podcast
exclusivo sobre o tema, publicado no
canal da CCBC no Youtube. Aproveite
e confira também os demais conteúdos
já disponíveis. Basta acessar a página
utilizando o QR Code abaixo.
Would you like to be up-to-date on the issues presented at the
“Fronteiras do Design” (Design Frontier) event? Watch the exclusive
podcast on the topic in the CCBC channel in YouTube. Also look at
all the other available content. All you have to do is access the page
using the QR Code on the right.
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por Patrícia Büll

FERTILE SOIL FOR INNOVATION

TERRENO FÉRTIL
PARA A INOVAÇÃO
Brasil e Canadá trocam experiências sobre estruturas de apoio para
avanços tecnológicos, transformação digital e estímulo à nova economia
Brazil and Canada exchange experiences about support structures for technological
progress, digital transformation and incentives for the new economy
22 |
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N

ovos modelos de negócios, tecnologias
inovadoras e transformação nos modos
de produção. Essas são as bases da chamada nova economia, que pede espaço
para se desenvolver. Cada vez mais engajado nesse processo, o Brasil pode ter no
Canadá uma boa inspiração, haja vista que o país é um dos
mais abertos à inovação, mantém sólido sistema de apoio
a empreendimentos de diversos portes, incluindo startups.
As possibilidades de aproximação e avanços conjuntos nessa área foram analisadas em dois eventos recentemente
promovidos pela Comissão de Tecnologia da CCBC.
É fato que o Brasil vem se estruturando para fazer
frente às demandas da nova economia. Em julho, por
exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pu-

N

ew business models, innovative
technologies, and the transformation of
production means. These are the bases
of the so-called new economy, which requires room for
its development. Increasingly involved in this process,
Brazil can look to Canada for inspiration, given that
the country is more open to innovation, has a solid
support system for entrepreneurial initiatives of all sizes,
including startups. The possibilities to cooperate and to
jointly progress were recently assessed in two events hosted
by CCBC’s Technology Committee.
Brazil is getting organized to face the demands of the new
economy. For example, in July, CVM (Securities Exchange
Comission) published Norm 588 (see table) regulating and
increasing collective financing (equity crowdfunding). The
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blicou a Norma 588 (veja quadro abaixo) que regula e
incrementa o financiamento coletivo (equity crowdfunding ou “vaquinha virtual”, em bom português). A ideia
é oferecer segurança e regras claras para captar recursos para bons projetos. Se antes as vaquinhas virtuais
destinavam-se a financiar iniciativas particulares ou de
organizações não governamentais, agora é possível utilizar plataformas eletrônicas para comprar ações de uma
pequena empresa. A propósito, é isso que separa o equity crowdfunding do simples crowdfunding: ser investidor e
não um apenas um colaborador.

Eventos promovidos pela Comissão de Tecnologia da CCBC: apresentação sobre
a Indústria 4.0 (acima) e painel sobre a regulação de financiamento a projetos
inovadores (pág. ao lado). Events hosted by CCBC’s Technology Committee:
presentation on Industry 4.0 (above) and panel on financing regulation of
innovative projects (see opposite page)

idea is to provide safety and clear rules to source funds for
good projects. If in the old days collective saving initiatives
were applied to private projects or non-governmental organizations, it is now possible to use electronic platforms to pur-

Segurança para investir
Safety to invest
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou, em 13 de julho, a Instrução ICVM 588, que regula e facilita a
distribuição de valores mobiliários por empresas ainda embrionárias (como startups), com dispensa de registro,
utilizando plataformas eletrônicas de investimento participativo.
Na prática, empresas com receita anual de até R$ 10 milhões podem buscar financiamento coletivo pela internet, com
dispensa de registro de oferta e de emissor na CVM. Para proteger os investidores, uma das condições é que as ofertas
sejam realizadas por meio de plataformas autorizadas pela CVM.
The Brazilian Securities Exchange Comission (CVM), published Instruction “ICVM 588” on July 13, regulating and facilitating the distribution of securities by still embryonic companies
(such as startups), exempting them from registration, while using electronic platforms of participative investments.
In practice, companies with annual revenues of up to R$ 10 million can look for collective financing on the internet, exempt from the offeror and issuer registration requirement of CVM.
To protect the investors, one of the conditions is that the offers be made by means of platforms authorized by CVM.
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A norma da CVM foi aguardada com muita ansiedade.
“É uma maneira de as empresas conseguirem recursos e de
os investidores ampliarem suas opções de forma regulada”,
resumiu o presidente da CCBC, Paulo Salvador Ribeiro
Perrotti, durante o evento que discutiu a nova regulação.
“A norma traz a segurança jurídica que o investidor não
tinha. Ele saberá que o dinheiro alocado em determinado
negócio terá destinação e governança corporativa esperadas, alcançadas sob a supervisão da CVM”, explicou.

Mercado cinzento
“Essa é uma norma que pretende lançar luz sobre
um mercado cinzento”, complementa o advogado Klermann de Pennafort Caldas Neto, da AQ3 Asset Management. Segundo ele, tanto as empresas que captam
recursos de terceiros quanto os investidores ficavam
desprotegidos ou sujeitos a normas de outros setores,
que não se encaixam nesse novo mercado tecnológico.
“Trata-se de uma base tecnológica que pode ser manipulada de forma equivocada, tanto que há sites que são
uma fraude, daí a importância de regulação”, complementa José Eduardo Guimarães Barros, advogado do Galdino Coelho Mendes Advogados e ex-procurador-chefe
da CVM. Ele destaca que no Brasil falta educação finan-

chase shares of a small company. This is what differentiates
equity crowdfunding from crowdfunding: being an investor
and not merely a collaborator.
CVM’s norm was anxiously expected. “It is a means for
companies to obtain funds and for investors to increase their
options in a regulated manner”, concluded CCBC’s president, Paulo Salvador Ribeiro Perrotti, during an event that
discussed the new regulation. “The norm provides the legal
safety that investors lacked. They will now know that the
money invested in any given business will have the expected
destination and corporate governance, achieved under the
supervision of CVM” explained Perrotti.

Grey market
“This norm is intended to shed light on a grey market”,
adds attorney Klermann de Pennafort Caldas Neto, from
AQ3 Asset Management. According to him, the companies
that source funds from third parties and the investors were
unprotected or subject to the norms of other sectors that do
not fit into this new technological market.
“It is a technological base that can be manipulated the wrong
way, as is proven by fraudulent sites, hence the importance of
regulation”, adds José Eduardo Guimarães Barros, attorney at
the law firm Galdino Coelho Mendes Advogados and the former
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ceira, o que pode prejudicar o investidor. “A CVM ainda
tem o papel de protetora do pequeno investidor”, diz.
Perrotti, por sua vez, observa que em países mais maduros quanto a investimento e empreendedorismo a regulação é mais restrita, sem tanta interferência externa. “A
nossa norma foi inspirada nesses países, mas os mercados
são diferentes. O amadurecimento da norma dependerá
da forma como nosso mercado absorverá as regras e como
as diversas figuras se inserirão nos casos concretos, principalmente como as plataformas eletrônicas de investimentos conseguirão desenvolver um bom trabalho na captação
de recursos e na manutenção de informações”, diz.
A regulação do equity crowdfunding é apenas uma das
iniciativas em curso. Há muitas outras novidades a caminho, como as discussões sobre as ofertas de moedas
digitais, conhecidas como Initial Coins Offering (ICO).

Produção do futuro
Chamada de quarta revolução industrial, a Indústria 4.0
está muito mais próxima do que se imagina, como se pode
constatar em outro evento da Comissão de Tecnologia da
CCBC. Decisões técnicas e financeiras já são tomadas em
tempo real, na própria linha de produção, em algumas partes do mundo. O Brasil caminha para que isso se torne realidade por aqui – e o Canadá, mais uma vez, é referência.
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head attorney of CVM. He emphasizes that in Brazil there is a
lack of financial knowledge that can damage investors. “CVM
also plays the role of small investor protector”, says Barros.
Perrotti, in turn, observes that in more mature countries,
as concerns investments and entrepreneurism, regulation is
more restrict, without so much external interference. “Our
norm was inspired by these countries, but the markets are
different. The maturing of the norm will depend on how
our market will absorb the rules and on how the protagonists involved will relate to concrete cases, mainly as to
how electronic investment platforms will manage to develop
good work in sourcing funds and upholding the flow of
information”, says Perrotti.
Regulating equity crowdfunding is just one of the initiatives in progress. Other novelties are expected, such as
the discussions about the offer of digital coins, known as
Initial Coins Offering (ICO).

Production in the future
Called the fourth industrial revolution, Industry 4.0 is
closer to becoming a reality than one might presume, as evidenced by another event hosted by CCBC’s Technology Committee. Technical and financial decisions are already made
in real time, at the production line, in some places in the
world. Brazil is on this same track for this to become reality

Quarta revolução industrial está muito mais próxima do que se imagina
Fourth industrial revolution is closer to becoming a reality than one might presume

No Canadá as principais inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia da informação caminham
para ser aplicadas aos processos de manufatura, o que caracteriza a Indústria 4.0. Como explica Rafael Costa, da
Virturian, que participou do evento, a Indústria 4.0 tem
como um de seus pilares a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e inteligência artificial. Em outras palavras,
uma rede permite que objetos, sistemas, plataformas e aplicações dotados de tecnologia específica se comuniquem e
compartilhem informações entre si de forma autônoma,
com ou sem eventual intervenção humana. Pode parecer
coisa de ficção científica, mas trata-se de uma realidade
que está cada vez mais próxima do dia a dia.
Nesse processo, cabe a cada país decidir de que lado da
história quer estar: entre os inovadores ou os que esperam
acontecer – e somar esforços pode ser uma boa estratégia,
como Brasil e Canadá têm feito em diversas iniciativas. “O
futuro não chega, ele é construído. Então, podemos escolher se vamos viver num futuro construído por nós ou
pelos outros”, concluiu Denis Balaguer, líder do Centro
de Inovação da EY Brasil, no evento da CCBC. ■

– and, once again, Canada is the reference.
In Canada, the main technological innovations in automation, control and information technology are about
to be applied to manufacturing processes, characterizing
“Industry 4.0.” As explained by Rafael Costa, from Virturian, who attended the event, one of the pillars of “Industry 4.0” is the Internet of Things (IoT) and artificial
intelligence. In other words, a network makes it possible
that specific technology-based objects, systems, platforms
and applications communicate and share information
among themselves autonomously, with or without human
interference. This may look like science fiction, but it is an
ever-closer day-to-day reality.
In this process, each country must decide on which side of
history it wants to be: among the innovators or among those
waiting for things to happen – and they must join efforts to
achieve a good strategy, like Brazil and Canada have done
in several initiatives. “The future does not arrive. It is built.
So, we can choose whether we will live in a future built by
us, or by others”, concluded Denis Balaguer, head of the Innovation Center at EY Brasil, at the CCBC’s event.■
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TERRAIN FERTILE
POUR L’INNOVATION
Le Brésil et le Canada échangent des expéricences sur des
structures de soutien pour le progrès technologique, la
transformation numérique et motivations à la nouvelle économie

D

e nouveaux modèles d’affaires,
des technologies innovantes et la
transformation des modes de production,
telles sont les bases de la dite nouvelle
économie qui demande de la place pour se développer.
De plus en plus engagé dans ce processus, le Brésil
voit le Canada comme une source d’inspiration, vu
que ce pays est l’un des plus ouverts à l’innovation,
a un solide système d’appui pour des entreprises de
diverses portées, y compris les startups. Les possibilités
d’approche et des développements conjoints dans ce
secteur ont été analysés dans deux événements promus
récemment par la commission de technologie de la
CCBC.
En effet, le Brésil est en train de se structurer pour
répondre aux demandes de la nouvelle économie. En
juillet dernier, par exemple, la Comission des valeurs
mobilières (CVM) a publié la norme 588 (voir box
ci-dessous), qui regule et renforce le financement
collectif (equity crowdfunding ou cotisation virtuelle).
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L’idée, c’est d’offrir de la sécurité et des règles claires
pour collecter des fonds pour des bons projets. Si avant
les cotisations virtuelles étaient destinées à financer
des iniciatives particulières ou d’organisations nongouvernementales, à présent il est possible d’utiliser
des plateformes électroniques pour acheter des
actions d’une petite entreprise aussi. À propos, c’est
ce qui distingue le equity crowdfunding du simple
crowdfunding: on peut être un investisseur et non
seulement un simple colaborateur.
La norme de la CVM était attendue avec beaucoup
d’anxiété: «c’est une manière, pour les entreprises,
d’obtenir des fonds, et, pour les investisseurs, une
manière d’augmenter leurs choix de manière régulée»,
a résumé le président de CCBC, Paulo Salvador Ribeiro
Perrotti, pendant la réunion qui a discuté la nouvelle
régulation. «Cette norme apporte la sécurité juridique
qui manquait aux investisseurs. Il saura que les fonds
placés sur une affaire déterminée auront la destination
et la gouvernance corporatives attendues, réalisés sous

La quatrième révolution industrielle est beaucoup plus proche qu’on ne l’imagine.
la supervision de la CVM», a-t-il expliqué.
Marché gris
«Cette norme prétend éclairer un marché qui était
un peu gris», complète l’avocat Klermann de Pennafort
Caldas Neto, de AQ3 Asset Menagement. D’après lui,
autant les entreprises qui collectent des fonds de tiers
que les investisseurs étaient sans protection et soumis à
des normes d’autres secteurs, qui ne sont pas adaptées à
ce nouveau marché technologique.
«Il s’agit d’une base technologique qui peut être
manipulée de manière équivoque, si bien qu’il y a
des sites qui sont des fraudes, d’où l’importance de la
régulation», conclu José Eduardo Guimarães Barros,
avocat de chez Galdino Coelho Mendes Advogados
e ex-procureur-chef de la CVM. Il souligne que le
Brésil manque d’éducation financière, ce qui peut
endommager l’investisseur. «La CVM a encore un rôle
de protectrice du petit investisseur», dit-il.
Perrotti, à son tour, observe que, dans des pays plus
matures quant à l’investissement et à l’entrepreneurisme,
la régulation est plus stricte, sans autant d’interférence
extérieure. «Notre norme s’est inspirée de ses pays,
mais les marchés sont différents. Le mûrissement de la
norme dépendra de la manière comme notre marché
recevra les règles et comment les plusieurs figures vont
s’insérer dans les cas concrets, et surtout comment les
plateformes électroniques d’investissements arriveront à
développer un bon travail pour la collecte des fonds et
pour maintenir les informations», dit-il.
La régulation de l’equity crowdfunding, ce n’est
qu’une des iniciatives en cours. Il y a beaucoup
d’autres nouveautés qui arriveront comme les offres de
monnaies numériques, connues sous le nom de Inicial
Coins Offering (ICO).
La production de l’avenir
La dite quatrième révolution industrielle, l’Industrie
4.0 est beaucoup plus proche que ce que l’on imagine,
comme on a pu constater pendant un autre événement
de la Commission de technologie de la CCBC. Des
décisions techniques et financières sont déjà prises en
temps réel, sur la chaîne de production même, dans

plusieurs parties du monde.
Dans ce secteur le Brésil avance, lui aussi, pour que ça
devienne une réalité ici – et encore une fois le Canada
en est la référence.
Au Canadá, les principales innovations
technologiques en automation, contrôle et technologie
de l’information sont en marche pour être appliquées
à des processus de manufacture, ce qui caractérise
l’Industrie 4.0. Comme explique Rafael Costa de chez
Virturian, qui a participé à la réunion, l’Industrie 4.0
a un pour des piliers l’Internet des Choses (IoT de la
sigle en anglais) et l’intelligence artificielle. Autrement
dit, un réseau permet que des objets, systèmes, plateformes et applications doués de technologie spécifique
se communiquent et partagent des informations entre
eux de forme autonome, avec ou sans l’éventuelle
intervention humaine. Cela peut paraître de la sciencefiction, mais il s’agit d’une réalité de plus en plus
proche de notre quotidien.
Dans ce processus, il incombe à chaque pays de
décider de quel côté de l’histoire il veut se placer :
parmi les novateurs ou parmi ceux qui attendent les
événements – réunir des efforts peut être une bonne
stratégie, comme le Brésil et le Canada ont déjà fait à
plusieurs reprises. «Le futur n’arrive pas, il doit être
construit. Donc, on peut choisir si on va vivre dans un
futur construit par nous même ou par les autres», a
conclu Denis Balaguer, leader du Centre d’innovation
de EY Brasil, à la manifestation de CCBC. ■

SÉCURITÉ POUR INVESTIR
La Commission de valeurs mobilières (CVM) a édité le 13
juillet l’instruction ICVM 588, qui régule et rend plus facile la
distribution des valeurs mobilières par des entreprises encore
embryonnaires (comme des startups), comme dispenser
le registre, en utilisant des plate-formes électroniques
d’investissement participatif.
Dans la pratique, des entreprises avec une recette annuelle
jusquà R$10 millions peuvent chercher des financements
collectis sur Internet, sans le registre d’offre et d’emmeteur à
la CVM. Pour protéger les investisseurs, l’une des conditions,
c’est que les offres soient réalisées au moyen de plateformes
autorisées par CVM.
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por Neide Martingo

EDUCATIONAL SUPERPOWER

SUPERPOTÊNCIA
EM EDUCAÇÃO
Conheça os diferenciais canadenses que tanto atraem estudantes estrangeiros
Understand the Canadian differentials that greatly attracts foreign students

P

reços atrativos, combinação de estudo
e trabalho, bom nível das escolas, belezas naturais e segurança estão entre
as razões que fazem do Canadá o destino predileto dos estudantes brasileiros, segundo pesquisa divulgada em
agosto passado pela Brazilian Educational & Language
Travel Association (Belta). Graças a investimentos ao
longo dos anos, o Canadá se tornou uma superpotência em educação e passou a atrair estudantes do mundo inteiro interessados em reforçar o currículo e se dar
bem no mercado de trabalho.
A competência canadense é confirmada pelo Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o maior estudo internacional de desempenho
escolar. A mais recente rodada de exames coloca o país
entre os dez melhores em matemática, ciências e interpretação de texto. Se as províncias fossem consideradas países, três (Alberta, Quebec e Colúmbia Britânica) estariam
entre os cinco primeiros lugares do ranking em ciências.
Outro indicador positivo e com influência direta no
mercado de trabalho é que o Canadá possui a maior
proporção de adultos em idade produtiva com educação superior (55%) em relação à média de países da
OCDE (35%). A explicação para isso é a aposta em
alfabetização, com a contratação de educadores bem

A

ttractive prices, the combination of study and
work, schools’ good quality, beautiful natural
scenery and safety are among the reasons that
make Canada the preferred destination of Brazilian
students, according to a survey published last August
by the Brazilian Educational & Language Travel
Association (BELTA). Thanks to investments over many
years, Canada has become an educational superpower
and began attracting students from all over the world,
interested in improving their resume to be well positioned
in the job market.
Canadian competence is proven by the “Programme
for International Student Assessment (PISA) of
the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), the most important international
study on school performance. The most recent round
of school exams places the country among the ten best
in Mathematics, Science and Text Interpretation. If
the provinces were considered countries, three of them
(Alberta, Quebec and British Columbia) would be
among the ranking’s top five in Science.
Another positive indicator that directly influences the
job market is that Canada has the largest proportion
of adults of a productive age with a higher education
(55%) in comparison with the average of OECD
countries (35%). The explanation for this is the bet
on alphabetization, with the hiring of well-trained
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treinados, investimento em recursos como bibliotecas
nas escolas e avaliações para identificar alunos que
apresentem dificuldades. Os resultados aparecem ao
longo do período escolar e se refletem na vida adulta.

instructors, investment in resources such as libraries in
schools and evaluations to identify students with learning
difficulties. The results become evident during the time
spent in school and reflect in adult life.

Multicultural

Multicultural

São os bons resultados desse modelo educacional que
atraem estudantes do mundo inteiro, como a brasileira
Carla Simon, radicada no Canadá. Na adolescência ela
havia feito um intercâmbio nos Estados Unidos e alimentava o desejo de conhecer o vizinho do norte. Ao se
decidir pelo mestrado em Relações Internacionais, optou pela Université de Montréal. “Ouvia falar do Canadá
e ficava encantada com o fato de o país ser tão multicultural”, conta.

The good results of this educational model attract
students from around the world, such as the Brazilian
Carla Simon, who lives in Canada. As a teenager, she
participated in an exchange program in the United
States and wished to visit the neighbor country in the
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Feira de intercâmbio do governo do Canadá, EduCanada é realizada em sete
capitais brasileiras. EduCanada is a student exchange fair hosted by the
government of Canada in seven brazilian capitals

EduCanada no Brasil

Em setembro e outubro a EduCanada, feira de intercâmbio oficial do governo do Canadá, aportou em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.
Dezenas de escolas e universidades aproveitaram para apresentar a extensa variedade de programas oferecidos no país, incluindo os cursos de idiomas, graduação, pós-graduação e MBA.
O Brasil é um dos dez países que lideram o envio de estudantes para programas com mais de seis meses de duração. Somente no ano passado, 26 mil brasileiros viajaram ao Canadá
para estudar. “O Canadá investe muito no Brasil porque quer ter um número cada vez maior de estudantes brasileiros no país”, afirma a diretora da feira, Daniela Ronchetti. O público nos
eventos deste ano cresceu 15% em relação a 2016, quando houve 20 mil inscrições.

EduCanada in Brazil

In September and October, EduCanada, the Canadian government’s official exchange fair, opened in São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte and Brasília.
Dozens of schools and universities used the occasion to present the extensive scope of programs offered by the country, including language, undergraduate, graduate and MBA courses.
Brazil is one of the ten countries that send the most students to programs lasting more than six months. Last year alone, 26,000 Brazilians travelled to Canada to study. “Canada invests
a lot in Brazil because it wants to attract a growing number of students to the country”, says the fair’s director, Daniela Ronchetti. This year, the public at the events increased by 15%
compared with 2016, when there were 20,000 registrations.
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Carla Simon e a Université de Montréal, onde ela estuda e trabalha. Estudante
brasileira diz que “diploma canadense abre portas no mercado internacional”.
Carla Simon and the University of Montréal, where she studies and works. The Brazilian
student states that “a Canadian degree opens doors to the international market”

A estudante brasileira destaca a qualidade de vida canadense. “Além disso, bom transporte público, limpeza
das ruas, educação de alto nível e a gentileza das pessoas são pontos que o tornam o melhor país do mundo”, considera. “Fiz amigos de diversas nacionalidades
e pude aprender um pouco da cultura deles também.
O fato de estarmos em um país bilingue também é uma
grande vantagem, pois nos permite praticar dois idiomas”, acrescenta a estudante.
Carla, que trabalha como analista de comunicação na
própria Université de Montréal, agora pensa em se especializar em marketing ou design gráfico.
Para quem quer estudar no Canadá, a brasileira recomenda investir no idioma e se dedicar para aproveitar
as oportunidades. “O diploma canadense abre portas
no mercado internacional. Embora não pense em voltar
ao Brasil agora, sei que meu diploma será valorizado no
momento em que retornar”, conclui. ■

north. When she decided to get her Master’s degree in
International Relations, she chose the University of
Montreal. “I heard about Canada and was delighted that
the country was so multicultural”, says Simon.
The Brazilian student highlights the quality of life
in Canada. “Besides being multicultural, having good
public transportation, clean streets, high-level education
and the people’s good manners make the country one of
the best in the world”, in her opinion. “I made friends
of several nationalities and I learned a little about
their culture as well. The fact that we are in a bilingual
country is also a great advantage, because we can
practice in both languages”, adds the student.
Carla, who works as a communication analyst at the
University of Montreal, is now thinking about specializing
in marketing or graphic design.
For those wanting to study in Canada, the Brazilian
recommends investing in learning the language and
taking advantage of the opportunities. “A Canadian
degree opens doors to the international market. Although
I don’t think about returning to Brazil now, I know my
diploma will be valued when I do return”, concludes
Simon. ■
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REWARDED EFFICIENCY

EFICIÊNCIA
PREMIADA

Armstrong recebe Prêmio Destaque do Ano por projeto retrofit para Accor
Armstrong receives the Highlight of the Year Award for the Accor retrofit project

A

Armstrong do Brasil acaba de receber o
Prêmio Destaques do Ano da Smacna/
Abrava pelo projeto desenvolvido para o
Grupo Accor no Hotel Pullman São Paulo
– Guarulhos Airport. O projeto é uma parceria com a Ribeirar Ar Condicionado e realizou a renovação da central de água gelada do sistema de
ar condicionado do hotel. Hilton Nascimento, diretor-geral da Armstrong, explica que o Grupo Accor buscava uma
solução que trouxesse melhoria tanto no funcionamento
quanto na performance do sistema de ar condicionado.
Por se tratar de um hotel, o sistema deveria continuar funcionando ao mesmo tempo em que a obra era
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A

rmstrong Fluid Technology in Brazil was
recently granted the Highlight of the Year
Award by SMACNA/ABRAVA for a
project developed for the Accor Group in the São Paulo
Guarulhos Airport Hotel Pullman. The project is an
association with Ribeirar Ar Condicionado, comprising
the renovation of the hotel’s air conditioning cold water
system. Hilton Nascimento, Armstrong’s director-general,
explains that the Accor Group was looking for a solution
that would result in improvements to the functioning and
performance of the air conditioning system.
Because it is installed in a hotel, the system would
have to continue to function at the same time as the

executada. Decidiu-se então pela construção de uma
nova central de água gelada na parte externa do hotel.
Foi alcançado o objetivo de implantar um sistema de
velocidade variável, e o projeto gerou uma economia
de 34% no gasto de energia na comparação com o projeto original. Esse, aliás, foi um dos motivos da premiação, já que entre os critérios avaliados está justamente
o ganho energético.

Tradição
Essa é a 24ª edição do prêmio, concedido anualmente
pelo desdobramento brasileiro da entidade técnico-científica Smacna (Sheet Metal Air Conditioning Contractors’ National Association) e a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava).
Para ser reconhecida como Destaque do Ano, que
homenageia o cliente final, o instalador e o fabricante,
a obra deve seguir padrões técnicos de trabalhos de engenharia termoambientais, que colocam sob foco concepção técnica, excelência de qualidade da instalação,
versatilidade operacional, inovação e incorporação de
artifícios que resultem em economia e/ou uso racional
de energia, e, por extensão, preservação do meio ambiente, incluindo sustentabilidade.
“A premiação mostra o reconhecimento do mercado
pelo trabalho que a Armstrong desenvolve. Afinal, somos uma empresa canadense de eficiência energética
para sistema de ar condicionado central e é nisso que
queremos ser reconhecidos”, afirma Nascimento. ■

work was being performed. Thus, the decision was
made to build a new cooling water unit outside the
hotel building. This objective was achieved with the
installation of a variable speed system, which resulted
in electric power savings of 34% compared to the
original project. This accomplishment was one of the
reasons for the award, since energy savings are one of
the criteria considered.

Tradition

This is the 24th edition of the Award, which takes place
annually through the Brazilian technical-scientific entity
of SMACNA (Sheet Metal Air Conditioning Contractors’
National Association) and ABRAVA (Brazilian Refrigeration,
Air Conditioning, Ventilation and Heating Association).
In order to be granted the Highlight of the Year
Award, which honors the end client, the installer
and the manufacturer, the project must comply with
termo-environmental technical engineering standards
that focus on the technical concept, the project’s
quality excellence, operational versatility, innovation
and the featuring of attributes that result in savings
and/or the rational use of electric power, and hence,
environmental conservation, including sustainability.
“The award acknowledges the market’s recognition
of the work performed by Armstrong. “After all, we are
a Canadian company dedicated to energy efficiency of
the core component of air conditioning systems and for
that we want to be acknowledged”, says Nascimento. ■

Empreendimentos Premiados

◆ Laboratório Sabin de Análises Clínicas – Brasília/DF
◆ Paulista North Way Shopping – Paulista/PE
◆ Banco Central (Bacen) de Salvador – Salvador/BA
◆ Aker Solutions – Subsea High Tech Centre – São José dos Pinhais/PR
◆ Jaguar Land Rover – Itatiaia/RJ
◆ Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de BH/MG
◆ Hotel Pullman São Paulo Guarulhos Airport – Guarulhos/SP
◆ Porto Atlântico – Rio de Janeiro/RJ

Award-winning projects

◆ Laboratório Sabin de Análises Clínicas – Brasília/DF
◆ Paulista North Way Shopping – Paulista/PE
◆ Banco Central (Bacen) de Salvador – Salvador/BA
◆ Aker Solutions – Subsea High Tech Centre – São José dos Pinhais/PR
◆ Jaguar Land Rover – Itatiaia/RJ
◆ Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de BH/MG
(New Passenger Terminal of the BH/MG International Airport)
◆ Hotel Pullman São Paulo Guarulhos Airport – Guarulhos/SP
◆ Porto Atlântico – Rio de Janeiro/RJ
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por Neide Martingo

HONORING CANADA

HOMENAGEM
AO CANADÁ

Foto: Divulgação/Cleiton Thiele-Pressphoto

Anima Mundi e Festival de Gramado celebram os 150 anos do país
Anima Mundi and the Gramado Festival celebrate the country’s 150 years
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O

s 150 anos do Canadá estão sendo celebrados no Brasil das mais
diferentes formas. Entre elas,
estão as telas do Festival de Cinema de Gramado e o Anima
Mundi, dois dos mais importantes festivais de imagem do Brasil.
No Festival de Gramado, o país apresentou dezenas de filmes, cineastas e produtores. Ao todo,
foram nove noites de competição de filmes e mais

C

anada’s 150 years are being celebrated in Brazil
in various ways. One of them is on the screens
of the Gramado Film Festival and by Anima
Mundi, two of Brazil’s most important image festivals.
In the Gramado Festival, by Canada having
presented dozens of movies, film professionals and
producers. All in all, the event lasted nine evenings of
competition among films and the showing of hundreds
of productions on the screens at the event.
Besides having been honored, Canada was a partner

Cerimônia de premiação do 45º Festival de Gramado, realizado no Palácio dos Festivais. Awards
cerimony of the 45th. Gramado Festival, staged
at the “Palácio dos Festivais”
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For the world
Widely acknowledged in the
world, the VanArts (Vancouver
Institute of Media Arts) offers a
variety of undergraduate courses to
prepare students for the job market
in specific areas of the media arts.
Many programs operate like a
work studio focused on learning,
thereby replicating the industry’s
experience.
In turn, the prestigious Toronto Film
School offers study programs in
creative areas, to prepare students
for a career in entertainment,
fashion, design or videogames.
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for granting awards at the festival,
presenting the “Canada 150 Years
Award for Young Film-Makers”. The
Best Director award went to a young
transsexual named Calí dos Anjos,
for his documentary “Tailor”, an
animation of the story of an also
transgender cartoonist. Besides the
trophy, he won a scholarship to attend
VanArts, in Vancouver, an intensive
English course tailored to the movie
industry, plus three months at the
Toronto Film School, as well as the
opportunity to visit producers and
studios in Toronto and Vancouver.
“This honor is a privilege. It is an
opportunity to show our appreciation and
Embaixador Riccardo Savone cumprimenta o
prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos
Bertolucci, junto com o adido comercial do Canadá
no Rio Grande do Sul, Paulo Orlandi. Abaixo, o
diretor Calí dos Anjos, contemplado com o prêmio
dedicado a jovens cineastas, oferecido pelo Canadá.
Ambassador Riccardo Savone greets the mayor
of Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci,
together with the Canadian trade attache in Rio
Grande do Sul, Paulo Orlandi. Below, the director
Cali dos Anjos, who received the prize for young
film-makers awarded by Canada

Foto: Divulgação/Diego Vara-Pressphoto

Para o mundo
Amplamente reconhecido no
mundo, o VanArts (Vancouver
Institute of Media Arts) oferece
uma variedade de programas
de graduação com o objetivo
de preparar os alunos para o
mercado de trabalho em áreas
específicas das artes de mídia.
Muitos programas funcionam como
um estúdio de trabalho com foco
em aprendizagem e que replica a
experiência na indústria.
Por seu lado, o premiado Toronto
Film School oferece programas
de estudos nas áreas criativas,
destinados a preparar os
alunos para uma carreira em
entretenimento, moda, design ou
videogames.

Foto: Divulgação/Cleiton Thiele-Pressphoto

de uma centena de produções exibidas nas telas do evento.
Além de homenageado, o Canadá foi parceiro nas premiações do
festival, oferecendo o Prêmio 150
Anos – Canadá Para Jovens Cineastas. O vencedor de melhor direção
foi o diretor transexual Calí dos
Anjos, pelo documentário Tailor,
uma animação sobre um cartunista também transgênero. Além do
troféu, ele ganhou uma bolsa de
estudos no VanArts, em Vancouver,
um curso de inglês intensivo voltado à indústria cinematográfica de
três meses na Toronto Film School
e ainda a oportunidade de visitar
produtoras e estúdios em Toronto
e Vancouver. “É um privilégio essa
homenagem. Uma oportunidade
para mostrarmos nosso apreço e
incentivar as parcerias entre nossos
países na área audiovisual”, detalhou o embaixador do Canadá no
Brasil, Riccardo Savone.
Duas cineastas canadenses também estiveram no Festival de Gramado: Amber Fares e Carol Nguyen,

Foto: Divulgação/Edison Vara-Pressphoto

que apresentaram seus filmes e discutiram a questão de gênero na indústria cinematográfica. Elas
participaram do painel Mulheres do Audiovisual,
que contou com a participação das brasileiras
Lucy Barreto e Eloiza Mara da Silva, da Agência
Nacional do Cinema (Ancine), e da argentina Eva
Piwowarski, curadora do Festival de Gramado. O
debate foi moderado pelo cônsul-geral do Canadá
em São Paulo, Stéphane Larue.
O longa Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky, foi
o destaque deste ano, ao conquistar seis Kikitos,
entre eles o de melhor filme, direção, ator e atriz,
além de atriz coadjuvante.
Um dos momentos marcantes foi proporcionado pela cineasta Lucy Barreto e pelo marido, o
também cineasta Luiz Carlos Barreto. Eles recordaram a primeira edição do Festival de Gramado,
realizada em 1973. Naquele ano, o longa-metra-

Coquetel em celebração aos 150 anos do Canadá, realizado durante o
Festival de Gramado. Cocktail celebrating Canada’s 150 years, during the
Gramado Festival

to foster partnerships between our countries in the audiovisual field”, explained the Ambassador.
Two Canadian film-makers also attended the Gramado
Festival: Amber Fares and Carol Nguyen, who
presented their movies and discussed the gender issue in
the film industry. They took part in the panel “Mulheres
do audiovisual” (Women of the Audio-Visual),
also attended by the Brazilians Lucy Barreto and Eloiza
Mara da Silva, from ANCINE, and of Argentinian
Eva Piwowarski, the curator of the Gramado Festival.
The moderator of this debate was the Canadian ConsulGeneral in São Paulo, Stéphane Larue.
This year’s highlight was the feature film “Como
Nossos Pais” (Like our Parents), by Laís Bodanzky,
Brasil – Canadá | 39

MOSAICOCULTURAL

CULTURAL MOSAIC

gem Estrela Sobe, produzido pela dupla, esteve entre os selecionados.

Animações canadenses
O Anima Mundi, que está comemorando 25
anos, teve a participação de 52 animações canadenses, sendo duas coproduções, incluindo a
mostra Foco Canadá, com animações clássicas do

Fotos: Divulgação/Anima Mundi

Anima Mundi 2017: celebração da longa relação entre Brasil e Canadá em
animações. Evento teve a participação de 52 animações canadenses, sendo
duas coproduções, incluindo a mostra Foco Canadá. Anima Mundi 2017: a
celebration of the long-lasting relationship of Brazil and Canada in animation
movies. The event included 52 Canadian animations, two of which were
co-productions, and the Focus on Canada exhibition
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with six Kikito awards, including for Best Film, Director,
Actor and Actress, as well as Supporting Actress.
One of the outstanding moments was brought about by
film-makers Lucy Barreto and her husband, Luiz Carlos
Barreto. They recalled the first edition of the Gramado
Festival, staged in 1973. In that year, the feature film
“Estrela Sobe” (Rising Star), produced by the couple,
was among the selected movies.
Canadian animation
Anima Mundi, a 25-year old initiative, showed 52
Canadian animation movies, of which two were coproductions, including the “Foco Canadá” (Focus on
Canada) event, with classical animation movies of the
National Film Board of Canada/Office national du film
du Canada – NFB/ONF. Another highlight were the

Foto: Divulgação/Pressphoto
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Conselho Nacional de Filme do Canadá (National
Film Board of Canada/Office National du Film du
Canada – NFB/ONF). Destaque também para os
filmes do renomado animador Norman McLaren,
além da vinda dos canadenses Robert Valley e Theodore Ushev, que tiveram produções indicadas ao
Oscar deste ano.
Nos Papos Animados, Robert Valley apresentou
sua marcante linguagem de HQ e videoclipes de
bandas como Gorillaz e Metallica. Ele foi indicado
ao Oscar de melhor curta-metragem de animação
pelo filme Pear Cider and Cigarretes (2017). Durante
o festival, ele fez uma apresentação sobre o seu processo criativo, desde os quadrinhos até a animação.
O canadense Theodore Ushev falou sobre suas
obras, especialmente a respeito do filme Blind
Vaysha, premiado como melhor roteiro na edição
de 2016 do Anima Mundi e indicado ao Oscar de
melhor curta de animação neste ano.
“O Brasil e o Canadá têm uma longa história
na área de animação, especialmente por meio do
NFB/ONF, que trabalhou com muitos autores brasileiros. Queremos fortalecer ainda mais essa relação com parcerias e coproduções”, afirma o embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone. ■

Paulo Vilhena e Maria Ribeiro, melhores ator e atriz pelo filme Como Nossos
Pais. Acima, premiados do 45º Festival de Gramado. Paulo Vilhena and Maria
Ribeiro, best actor and actress for the movie Like our Parents. Above, the
prize winners of the 45th. Gramado Festival

movies of renowned animator Norman McLaren, and the
presence of the Canadians Robert Valley and Theodore
Ushev, whose movies were nominated for this year’s Oscar.
In the “Papos Animados” (Animated Small Talk)
event, Robert Valley presented his characteristic comic book
language and video clips of the Gorillaz and Metallica
music bands. He was nominated for the Oscar in the best
short film category for his animation movie Pear Cider
and Cigarretes (2017). During the festival, he gave a
masterclass in which he presented his creative process, from
comics to animation.
The Canadian Theodore Ushev talked about his work,
particularly the award-winning Blind Vaysha movie,
best screenplay in the 2016 edition of Anima Mundi and
nominated for the Oscar in the best animated short film
category in the current year.
“Brazil and Canada have a long history in the field of
animation, especially through NFB/ONF, in cooperation with
many Brazilian authors. We want to further strengthen this
relationship through partnerships and co-productions”, says
the Canadian ambassador to Brazil, Riccardo Savone. ■
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PERFECT SNOW

A NEVE PERFEITA
Com excelentes condições para a prática de esqui, Canadá
é o destino dos sonhos para a temporada 2017/2018
With excellent conditions for skiing, Canada is the dream destination for the 2017/2018 season

O

Canadá foi eleito o melhor país para
se visitar em 2017, de acordo com o
ranking Best in Travel, da editora Lonely Planet. Para os amantes de esporte na neve, há muitas opções. São
mais de 50 centros, indicados tanto
para esportistas experientes quanto para os que nunca
pisaram na neve, todos com infraestrutura excelente.
Esses centros já se preparam para receber a temporada
2017/18. Agora, é só escolher para qual estação ir.

Whistler – Principal estação de esqui e snowboard, Whistler tem 200 pistas bem sinalizadas e a temporada de esqui
mais longa da América do Norte. São três geleiras, 16 arcos
alpinos e 39 lifts. Não à toa, foi palco de esportes alpinos e
nórdicos durante os Jogos Olímpicos de Inverno em 2010.
O visitante também pode desfrutar a vista panorâmica a bordo do Peak-to-Peak, gôndola que faz a travessia
entre as montanhas de Whistler até Blackcomb. São 11
minutos de travessia ao longo de quase cinco quilôme-
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C

anada was elected the best country to visit in 2017,
according to Lonely Planet’s “Best in Travel”
ranking. For lovers of the sport in the snow there
are many options. There are more than 50 ski centers, suited
both for experienced skiers and for those who never stepped
on the snow, all equipped with excellent infrastructure.
These centers are getting ready to host the 2017/18 season.
All it takes now is to choose the ski center to go to.

Whistler
Main skiing and snowboarding center, Whistler has 200
well flagged ski slopes and the longest-lasting ski season in
North America. There are three glaciers, 16 alpine arches
and 39 lifts. For obvious reasons, Whistler hosted the Alpine
and the Nordic sports at the 2010 Winter Olympic Games.
Visitors can also enjoy the panoramic view on board
the Peak-to-Peak, a gondola that makes the crossing of the
mountains between Whistler and Blackcomb. Crossing the
five-kilometer stretch of this unique scenery takes 11 minutes.
To relax, enjoy a Swedish massage in a spa or stroll along

Fotos: Shutterstock

tros de uma paisagem singular. Para relaxar, aproveite uma massagem sueca em um spa ou caminhe pelas
mais de 200 lojas e butiques nos calçadões de Whistler
Village. Depois, delicie-se com a gastronomia local.

Banff/Lake Louise – A cidade de Banff e o vilarejo
de Lake Louise são duas joias fincadas nas Montanhas Rochosas. A região possui três resorts de esqui e snowboard, com
200 quilômetros de trilhas: The Big 3, de Sunshine Village,
Lake Louise Ski Area e Mount Norquay. Para os esquiadores, a localidade é um paraíso. Além de pistas desafiadoras,
as montanhas são repletas de pinheiros e lagos cristalinos.
O visitante também pode jogar hóquei em lagos congelados. E, depois de um dia desgastante nas pistas,
descansar nas águas terapêuticas das fontes termais das
Montanhas Rochosas. Banff e Lake Louise têm verões
quentes, mas não são raras temperaturas mais frias.
Mont-Tremblant – Mont-Tremblant é um verdadeiro
parque de diversões nas montanhas. São 13 estações de esqui numa área de 64 quilômetros. O território é repleto de
colinas, montanhas e lagos. A culinária singular e a vibrante cena cultural resultam da mistura de povos que colonizaram a área: ameríndios, franceses, irlandeses e escoceses.

the more than 200 stores and boutiques on the sidewalks of
Whistler Village. Then, feast in the local gastronomy.

Banff/Lake Louise
The town of Banff and the village of Lake Louise are
two jewels embedded in the Rocky Mountains. The region
has three skiing and snowboarding resorts, with 200
kilometers of trails: “The Big 3” of Sunshine Village, Lake
Louise Ski Area and Mount Norquay. For skiers, the place
is a paradise. Besides challenging slopes, the mountains
are full of pine trees and crystal clear lakes.
Visitors can also play hockey on frozen lakes and, after a
tiresome day on the slopes, rest in the therapeutic waters of the
Rocky Mountains thermal springs. Banff and Lake Louise
have hot summers, but colder temperatures are not rare.

Mont-Tremblant
Mont-Tremblant is truly an amusement park in the
mountains. There are 13 ski centers in a 64-kilometer area.
The territory has many hills, mountains and lakes. The
unique cuisine and the vibrant cultural scene result from
the miscegenation of the peoples that colonized the area:
Amerindians, French, Irish and Scots.
In this environment, charming lodges, apartments or
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Neste ambiente, charmosas pousadas, apartamentos ou
chalés são ótimas opções de hospedagem. No Scandinave
Spa Mont-Tremblant, por exemplo, é possível aproveitar os
tratamentos no estilo clássico do banho nórdico ao ar livre.

Sun Peaks – Sun Peaks é um resort localizado na
Colúmbia Britânica, a apenas uma hora de Kamloops,
rodeado por três montanhas: Tod Mountain, Sundance
Mountain e Mount Morrissey. É acessível durante todo
o ano e tem opções para esqui cross-country, esqui alpino
e snowboard. A vila em estilo europeu fica no centro das
três montanhas e tem grande variedade de lojas, restaurantes e acomodações, além de festivais anuais de comida e vinho.

Big White – A Big White Mountain fica na cidade de
Kelowna, na Colúmbia Britânica. As montanhas possuem
neve em pó, leve e seca, que desafia entusiastas. Três estâncias de esqui perto da cidade (Big White, Silver Star e
Apex) oferecem muitas atrações além de esqui e snowboard.
A precipitação média anual de neve na região é de 7,5 metros, o que garante diversão durante toda a temporada. No
Big White Ski Resort, o sistema de teleféricos e lifts é composto por 15 gôndolas. Neste ano, foi inaugurada uma
nova gôndola para seis pessoas, batizada de Snow Ghost
Express. Além disso, são mais de 5 mil quartos espalhados
pela montanha, em hotéis, apartamentos e chalés. ■
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chalets are excellent lodging options. For example, in the
Scandinavian Spa Mont-Tremblant, one can enjoy the
classic style Nordic bath outdoor treatments.

Sun Peaks
Sun Peaks is a resort located in British Columbia, only one
hour drive from Kamloops, surrounded by three mountains:
Tod Mountain, Sundance Mountain and Mt. Morrisey. It is
accessible all year long and has cross-country skiing options,
Alpine skiing and snowboarding. The European-style village
is in the middle of the three mountains and has a broad
variety of stores, restaurants and lodging options, besides
annual food and wine festivals.

Big White
Big White Mountain is in the town of Kelowna,
in British Columbia. The mountains have powder
snow, light and dry, that challenges enthusiasts. Three
ski centers close to the town (Big White, Silver Star
and Apex) offer many attractions besides skiing and
snowboarding. Average annual rain fall is 7.5 meters,
warranting amusement throughout the season. At the Big
White Ski Resort, the cable car and lift system comprises
15 gondolas. This year, a new gondola that carries six
people was put into service and named the Snow Ghost
Express. There are also five thousand rooms spread all
over the mountain, in hotels, apartments and chalets. ■
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TRADITION AND PRESTIGE

TRADIÇÃO E PRESTÍGIO
Aproximação entre Corte Permanente de Arbitragem e organismos públicos e privados
brasileiros evidencia a importância que o País vem ganhando no cenário internacional
Approach between the Permanent Court of Arbitration and Brazilian public and
private entities shows the country’s growing importance in the international scenario
por Estela Cangerana

O

Brasil deu, no último dia 25 de
agosto, um importante passo para
sediar procedimentos arbitrais organizados pela Corte Permanente de
Arbitragem (CPA), a mais tradicional organização do setor no mundo,
instalada em Haia, na Holanda. O Acordo de Sede,
que oficializou essa possibilidade, foi assinado no Palá-
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L

ast August 25, Brazil took a major step
forward in hosting arbitral proceedings
organized by the Permanent Court of
Arbitration (PCA), the most traditional
entity in this field in the world, headquartered in The
Hague, in Holland. The Headquarters Agreement,
which made this officially possible, was signed at the
Itamarty Palace, in Brasília, by Under Secretary-General

Audiência na Corte Permanente de Arbitragem (CPA). Na página ao lado,
o Palácio da Paz, sede da entidade. Session of the Permanent Court of
Arbitration (PCA). On the opposite page, the Palace of Peace, the entity’s
headquarter

cio do Itamaraty, em Brasília, pelo subsecretário-geral
de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América
do Norte, embaixador Fernando Simas Magalhães, e o
secretário-geral da CPA, embaixador Hugo Siblesz. O
documento é o fruto mais recente de um processo de
aproximação que acontece há anos, e revela o prestígio mundial que a arbitragem praticada no Brasil vem
ganhando, encabeçada pelo CAM-CCBC.
“O acordo estabelece um quadro jurídico para que a
CPA possa organizar arbitragens e outros procedimentos
no Brasil, livres de impedimentos, garantindo privilégios
e imunidades para, por exemplo, a atuação dos árbitros,
advogados e testemunhas em processos administrados

for Multilateral Political Affairs, Europe and North
America, Ambassador Fernando Simas Magalhães, and
PCA’s Secretary-General, Ambassador Hugo Siblesz. The
document is the most recent result in an approach process
that has lasted many years, revealing the international
prestige that arbitration practiced in Brazil is achieving,
led by CAM-CCBC.
“The agreement outlines a legal framework for PCA to
organize arbitrations and other proceedings in Brazil,
free of hindrances, assuring privileges and immunities,
for example, for the performance of arbitrators, attorneys
and witnesses in cases handled by the PCA. In other
words, the CPA protects the activities”, says the Court’s
legal consultant, Túlio Di Giácomo Toledo. “Under the
terms of the agreement, the Brazilian government will
also facilitate PCA activities, providing support and
assistance and helping to stage international arbitrations
and conflict resolution proceedings”, explains Toledo.
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por ela. Ou seja, o acordo dá proteção às atividades”, afirma o consultor jurídico da Corte, Túlio Di Giácomo Toledo. “Nos termos do acordo, o governo brasileiro também facilitará, dará suporte e assistência às atividades da
CPA, auxiliando na promoção do Brasil como referência
para a realização de arbitragens internacionais e outros
procedimentos de resolução de conflitos”, explica.
Na opinião do consultor jurídico sênior da CPA, Martin
Doe, a assinatura do tratado também mostra o reconhecimento ao grau de amadurecimento dos Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos no País. “O Brasil está
avançado em termos de arbitragem internacional, é bem
receptivo ao método e oferece segurança jurídica”, diz.
As arbitragens internacionais, envolvendo Estados, partes
públicas e privadas, foram discutidas em um evento organizado em conjunto com o CAM-CCBC, em São Paulo, que
ocorreu também durante a visita do embaixador Siblesz
ao Brasil. Desde 2014, quando foi assinado um acordo de
cooperação, o CAM-CCBC é a instituição de referência e
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Martin Doe, consultor jurídico sênior da CPA; Carlos Forbes, presidente do
CAM-CCBC; embaixador Hugo Siblesz, secretário-geral da CPA; e o consultor
jurídico Túlio di Giácomo Toledo. Martin Doe, senior legal consultant of PCA;
Carlos Forbes, president of CAM-CCBC; ambassador Hugo Siblesz, PCA’s
secretary-general; and the legal consultant Túlio Di Giácomo Toledo

In the opinion of PCA’s senior legal consultant,
Martin Doe, signing the treaty is also indicative of the
country’s maturity concerning Alternative Conflict
Resolution Methods. “Brazil is well positioned in terms of
international arbitration, is receptive to the method and
offers legal safety”, says Doe.
International arbitrations, involving States and public
and private parties, were discussed at an event organized
together with CAM-CCBC, in São Paulo, during the
visit of Ambassador Siblesz to Brazil. Since 2014, when
the cooperation agreement was signed, CAM-CCBC has
been the reference institution and the only PCA partner
in Brazil, resulting in the exchange of experiences

única parceira da CPA no País, o que inclui a troca de experiências e o apoio mútuo. O Congresso Pan-Americano de
Arbitragem, promovido pelo CAM-CCBC em outubro, por
exemplo, conta com o apoio da Corte Permanente.

Passado e futuro
A relação brasileira com a CPA remonta às origens da instituição, com a participação de Rui Barbosa na 2ª Conferência da Paz, em 1907, quando ajudou a moldar importantes
princípios jurídicos internacionais (quadro abaixo). Desde
então, o Brasil é parte contratante da CPA, composta por 121
países, e possui quatro indicados entre os Membros da Corte, sugeridas como árbitros nos procedimentos. Os atuais
membros são o professor Celso Lafer, a mestre em Legislação Comparada Nadia de Araújo, o juiz Antonio Augusto
Cançado Trindade e o professor Eduardo Grebler. São os
Membros da Corte também que indicam os nomes a serem
escolhidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)
para juízes da conhecida Corte Internacional de Justiça de
Haia. Os membros e os juízes, juntos, participam da escolha
dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz. ■

and mutual support. For example, the Pan-American
Arbitration Congress, organized by CAM-CCBC in October,
will be supported by the Permanent Court.

Past and future
The Brazilian relation with the PCA dates back to the
institution’s origins, with the participation of Rui Barbosa
in the 2nd Peace Conference in 1907, when he contributed
to establishing important international legal principles
(see box). Since then, Brazil has been a contracting party
of the PCA, which comprises 121 countries, having
appointed four members of the Court, to act as arbitrators
in proceedings. Currently, they are Professor Celso Lafer,
Nadia de Araújo, the holder of a Master’s degree in
Compared Legislation, Judge Antonio Augusto Cançado
Trindade and Professor Eduardo Grebler. The members of
the Court also appoint names to be selected by the United
Nations (UN) as judges in the well-known International
Court of Justice, in The Hague. The Members and the
judges, together, take part in the selection of candidates for
the Nobel Peace Prize. ■

Base sólida

Instalada no Palácio da Paz, a Corte Permanente de Arbitragem (CPA) foi criada pela 1ª Conferência da Paz, em 29 de julho de 1899,
com a finalidade de buscar uma solução pacífica a conflitos que não eram resolvidos pela via diplomática. Trata, no entanto, de litígios
de ordem jurídica, e não política. É uma das mais antigas organizações intergovernamentais e atua não somente em conflitos entre
Estados, mas também em questões entre partes privadas e públicas.
Embora não tenha participado do encontro de 1899, o Brasil aderiu à Corte e tomou parte na 2ª Conferência da Paz, em 1907, por meio
do embaixador Rui Barbosa, que teve destacada atuação. Foi ele uma das mais fortes vozes a enfatizar a necessidade do princípio de
igualdade entre os Estados, uma das bases que moldaram os fundamentos da CPA. A atuação rendeu aplausos entusiasmados a Barbosa,
e o famoso apelido de Águia de Haia. Atualmente estão em andamento na CPA 129 procedimentos, sendo 77 sob tratados bilaterais/
multilaterais de investimentos ou leis de investimentos, 46 disputas contratuais envolvendo uma parte de Estado ou entidade pública e seis
casos entre Estados. A maioria segue as regras de arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial, a Uncitral.

Solid Base

Set-up in the Palace of Peace, the Permanent Court of Arbitration (PCA) was founded by the 1st. Peace Conference, on July 29, 1899,
to find peaceful solutions for conflicts not resolved through diplomatic channels. However, the Court handles legal litigations rather than
political ones. It is one of the oldest existing intergovernmental organizations, performing not only in conflicts between States, but also in
matters between private and public parties.
Although absent from the meeting in 1899, Brazil joined the Court and participated in the 2nd. Peace Conference in 1907, represented
by Ambassador Rui Barbosa, who had a distinguished performance. He was one of the most outspoken voices to emphasize the need
for applying the principle of equality between States, one of the pillars of the fundamental values of the PCA. Barbosa’s performance
was applauded and made him known as the “Eagle of The Hague”. Currently, 129 proceedings are in progress at the PCA, of which 77
are bilateral/multilateral investment treaties or investment laws, 46 contractual disputes involving a State or a public entity and six cases
between States. Most proceedings follow the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL.
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MEDIATION OCCUPIES VIENNA

MEDIAÇÃO
TOMA VIENA

Palco da maior competição de arbitragem do mundo, a capital
da Áustria abrigou, em julho, a nata da mediação, no 3º CDRC
Stage for the world’s largest arbitration competition, the Austrian capital hosted
Mediation’s finest last July at the third Consensual Dispute Resolution Competition - CDRC
por Estela Cangerana
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M

ais uma vez, times de universidades do mundo todo se reuniram
em Viena (Áustria) para demonstrar suas habilidades e competir
no campo das soluções alternativas
de conflitos (ADRs, na sigla em inglês). A mediação foi o centro das atenções desta terceira edição do IBA-VIAC CDRC Vienna – The Mediation
and Negotiation Competition. O que se viu foi uma disputa do mais alto nível, com equipes bem preparadas,
jovens talentos e uma destacada participação brasileira.
Entre 10 e 14 de julho, foram quatro rounds preliminares, sete totais e mais de 50 sessões, com o caso baseado
no problema do Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot (Vis Moot) de 2017. O 3º CDRC abrigou

T

eams from around the world congregated once
again in Vienna (Austria) to show their abilities
and compete in the field of Alternative Dispute
Resolutions (ADRs). At center stage this time
was Mediation, in the third edition of IBA-VIAC CDRC
Vienna – The Mediation and Negotiation Competition. It
was a high-level dispute, with well-prepared teams, young
talents and an intensive Brazilian participation.
From July 10 to 14, four preliminary rounds took place,
of a total of seven in more than 50 sessions, handling
the problem case of the 2017 Willem C. Vis International
Disputa do mais alto nível, com equipes bem preparadas.
High-level dispute, with well-prepared teams
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33 times de competidores e a expertise de 60 profissionais de
mediação e negociação de várias regiões do mundo. Para se
ter uma ideia do crescimento do evento, desde sua primeira
edição, em 2015, ele mais que dobrou de tamanho. Naquele
ano, as equipes eram apenas 15, sendo 33 neste ano.
O CAM-CCBC mais uma vez foi uma das organizações
internacionais que mais apoiou a realização do evento.
Como patrocinador, o CAM ofereceu a recepção de abertura do evento, ocasião em que o presidente do Centro,
Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, falou da importânCAM-CCBC foi uma das organizações internacionais que apoiou a realização
do evento. CAM-CCBC was among the international organizations that
contributed to the event
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Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). The third
CDRC hosted 33 competitor teams and the expertise of
60 mediation and negotiation professionals from several
regions of the world. The event’s growth rate, since the first
edition in 2015, more than doubled in size. In that year,
there were only 15 teams, compared to 33 this year.
CAM-CCBC once again was among the international
organizations that greatly contributed to the event. As
sponsor, CAM offered the event’s opening reception, when
CAM’s president, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes,
talked about the importance of attorneys learning about
mediation. The institution actively participated in the
event’s agenda, having been a major encouragement
factor for the performance of Brazilian university
students in the competition.

Equipe de mediação foi reconhecida pelo CAM-CCBC Award for Best
Mediation Management. The mediation team was honored with the CAMCCBC Award for Best Mediation Management

cia dos advogados aprenderem a mediação. A instituição
participou ativamente de toda a agenda da competição,
além de ser grande incentivadora da atuação dos estudantes de universidades brasileiras na disputa.

Destaques
A Universidade de São Paulo (USP) esteve entre as escolas que receberam prêmios especiais pelas habilidades
demonstradas nos rounds preliminares, tanto para seu
time de negociadores quanto para o de mediadores. O
de negociação foi agraciado com o Freshfields Award of
Best Advocacy e a equipe de mediação foi reconhecida

Highlights
The “Universidade de São Paulo” – USP (University
of São Paulo) was among the institutions that received
special prizes for the abilities shown in the preliminary
rounds, as concerning its negotiator and mediator
teams. The negotiation team was awarded the Freshfields
Award of Best Advocacy, whereas the mediation team was
honored with the CAM-CCBC Award for Best Mediation
Management.
Eight negotiation teams and four mediation teams made
it to the final rounds. The “grand finale” was aired in
the internet and co-mediated by Brazilian mediator Diego
Faleck and student Fernanda Rebello, from “Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo” - PUC-SP (Pontifical
Catholic University of São Paulo). The mediation
champion was the University of Bonn (Germany) and
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pelo CAM-CCBC Award for Best Mediation Management.
Oito times de negociação e quatro de mediação foram
para os rounds finais. A grande final foi transmitida ao vivo
pela internet e comediada pelo brasileiro Diego Faleck e
pela estudante Fernanda Rebello, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). A grande campeã em Mediação foi a Universidade de Bonn (Alemanha) e a vencedora em Negociação foi a Universidade de Bangalore (Índia).
Entre todos os participantes, muitos frutos colhidos.
“Com mais de 40 países representados, os profissionais
puderam trocar experiências e discutir os diferentes cenários para a resolução de conflitos em cada região do
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3º CDRC abrigou 33 times de competidores e a expertise de 60 profissionais
de mediação e negociação de várias regiões do mundo. The third CDRC hosted
33 competitor teams and the expertise of 60 mediation and negotiation
professionals from several regions of the world

the winning negotiation team was from the University of
Bangalore (India).
Among all participants, many good fruits were
harvested. “With more than 40 countries represented, the
professionals had the opportunity to exchange experiences
and discuss different scenarios for conflict resolution

Debate de
alto nível

O Devido Processo Legal na
Arbitragem foi o tema do 16º
Congresso Internacional de
Arbitragem, do Comitê Brasileiro
de Arbitragem (CBAr), realizado
de 24 a 26 de setembro, em
Gramado (RS). Na pauta dos cinco
painéis do evento, os parâmetros
primordiais do contraditório, a
ampla defesa, a igualdade das
partes, a imparcialidade do árbitro
e o seu livre convencimento. Entre
os mais de 350 participantes,
acadêmicos, advogados, árbitros,
peritos, especialistas e interessados
em arbitragem de diversos países.
O CAM-CCBC patrocinou o evento.

Fotos: Cristian Schmidt fotografia e filme

Foto: Divulgação

High level debate

mundo. Para os estudantes, foi uma chance única e valiosa de networking com especialistas de diversos campos
e obtenção de conselhos para suas carreiras. De fato,
podemos dizer que, para muitos, o CDRC tem sido um
verdadeiro marco”, afirma a embaixadora global jovem
do CDRC Vienna, Julia Rioto Berbel.
“Vários participantes das edições anteriores ajudaram
a unir associações a suas universidades ou acabaram recebendo ofertas de emprego durante e depois da competição. Muitos profissionais participaram de projetos
na área de solução de disputas, além de terem surgido
novas competições de mediação”, completa Julia. ■

Due Legal Process in Arbitration
was the subject of the 16th
International Arbitration Congress
of the Brazilian Arbitration
Committee (CBAr), from September
24 to 26, in Gramado (State of Rio
Grande do Sul). The event’s agenda
for the debates of its five panels
included the primary parameters of
the contradictory, ample defense,
equality of the parties, arbitrator
impartiality and his or her free
conviction. Among the more than
350 participants were members of
academia, attorneys, arbitrators,
experts, specialists and people
interested in arbitration from
several countries. CAM-CCBC
sponsored the event.

in each region of the world. For the students, it was a
valuable and unique opportunity for networking with
experts from various fields and for obtaining advice for
their careers. In fact, one can say that for many people the
CDRC was truly a mark”, said the young global CDRC
Vienna ambassador, Julia Rioto Berbel.
“Several participants of previous editions helped to
connect associations with their universities or ended up
receiving job offers during and after the competition. Many
professionals took part in projects in the field of dispute
resolutions and new mediation competitions came about”,
concluded Julia Berbel.■
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Mediação empresarial
Corporate mediation

O Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de
Arbitragem (Gemep/CBAR), em parceria com a Associação dos Advogados de
São Paulo (AASP), realiza um Congresso Internacional de Mediação Empresarial
em 25 de outubro. O intuito é apresentar o panorama atual do método no Brasil e
no mundo. Entre os temas em destaque estão mediação na administração pública,
marco legal e o papel do advogado. O CAM-CCBC é o principal patrocinador.
The Private Corporate Mediation Study Group of the Brazilian Arbitration
Committee (GEMEP/Cbar), in partnership with the Attorney Association of São
Paulo (AASP), will stage an International Corporate Mediation Congress on
October 25. The objective is to convey a current perspective of the method in
Brazil and the world. Among the topics to be highlighted are: mediation in public
administration, the legal framework and the role of attorneys. CAM-CCBC will be
the main sponsor.

Arbitragem comercial
Commercial arbitration

Um encontro na Universidade de Oxford vai tratar da arbitragem no âmbito do Direito
Internacional. Será a segunda edição do Simpósio de Oxford sobre Arbitragem Comercial
Internacional Comparada, coorganizado pelo Commercial Law Centre at Harris
Manchester College (University of Oxford) e pela Oxford University Brazilian Society. O
evento ocorrerá em 20 de novembro e contará com a participação do CAM-CCBC.
A meeting at Oxford University will cover the issue of arbitration in the context of
International Law. This will be the second edition of the Oxford Symposium on Comparative
International Commercial Arbitration, co-organized by the Commercial Law Centre at Harris
Manchester College (University of Oxford) and by the Oxford University Brazilian Society.
The event will take place on November 20 and will be attended by CAM-CCBC.

Diversidade e complementaridade
Diversity and complementarity

O CAM-CCBC está patrocinando o 1º Fórum WLM, evento com palestrantes renomados que promoverá o debate sobre
diversidade de gênero em departamentos jurídicos de empresas e escritórios de advocacia e como esta complementariedade
estabelece um novo paradigma ao modelo atual. O WLMBR ocorre em 5 de outubro e é parte da International Steering Committe
do Women in the Profession do Vance Center for International Justice. O Fórum contará com participantes e o apoio da entidade,
que é ligada à Ordem dos Advogados de Nova York.
CAM-CCBC will sponsor the 1st. WLM Forum, an event that will promote, through renowned speakers, the debate on gender
diversity in the legal department of law firms and offices, and on how such complementarity sets a new paradigm compared to the
current model. The WLMBR will take place on October 5, being a part of the International Steering Committee of the Women in the
Profession Program of the Vance Center for International Justice. The Forum will be attended by the entity’s members and will count
on the entity’s support, a member of the New York Bar Association.
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Convenção de Nova York
New York Convention

Fotos: Shutterstock

Um evento do International Congress and Convention Association (ICCA) promoverá
o Diálogo Judiciário sobre Direito Internacional e a Convenção de 1958 das Nações
Unidas sobre o Reconhecimento e Execução de Prêmios Arbitrais Estrangeiros de Nova
York. O encontro será em 26 de outubro e tem o apoio do CAM-CCBC.
An event staged by the International Congress and Convention Association (ICCA) will promote
a debate called “Legal Dialogue on International Law and the United Nations Convention of
1958 on the Acknowledgement and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in New York”.
The meeting will take place on October 26 and will be supported by CAM-CCBC.

Fusões e aquisições
Mergers and acquisitions

Um encontro no auditório do CAM-CCBC em 6 de outubro reunirá professores da
Universidade de Lisboa para debater o uso da arbitragem em negócios de fusões
e aquisições. O evento terá dois painéis: o primeiro tem como tema Aquisições e
responsabilidade de dano, e o segundo, Aquisições, sociedade e administração.
On October 6 a meeting in CAM-CCBC’s auditorium will congregate professors from the
University of Lisbon to debate the use of arbitration in corporate mergers and acquisitions.
There will be two panels: the first will cover “Acquisitions, responsibility for damages” and
the second “Acquisitions, partnerships and administration”.

Encontro
em Coimbra
Meeting in Coimbra

O Encontro Internacional de
Arbitragem de Coimbra é uma
das mais relevantes conferências
de arbitragem que ocorrem em
Portugal. Em sua sétima edição,
o evento reunirá especialistas de
diversos países, incluindo o Brasil.
Eleonora Coelho, secretária-geral
do CAM-CCBC, participará do
debate entitulado Produção da
prova e decisão dos árbitros:
quando e como decidem os
árbitros? Quanto vale a audiência
de produção de prova?. O encontro
ocorre na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, em 12
de outubro.
The International Arbitration
Meeting of Coimbra)is one of
the most relevant arbitration
conferences staged in Portugal. In
its seventh edition, the event will
congregate experts from several
countries. Eleonora Coelho, CAMCCBC’s secretary-general, will take
part in the debate that will focus on
the question “Submitting proof and
arbitrator rulings: how and when do
arbitrators rule? What is the value
of the proof submittal hearing?”.
The meeting will take place at the
School of Law of the University of
Coimbra, on October 12.

Capacitação em mediação
Qualified for mediation

O Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (Imab) está organizando um curso de capacitação em conciliação e mediação, em
parceria com o CAM-CCBC. O curso começou em 12 de setembro e segue até 19 de outubro.
The Mediation and Arbitration Institute of Brazil (IMAB) is organizing a course on conciliation and mediation in partnership with CAMCCBC. The course started on September 12 and ends on October 19.
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16 a 19 de outubro, São Paulo

October 16 to 19, São Paulo
Movimat
Logística integrada | Integrated logistics

16 a 20 de outubro, São Paulo

October 16 to 20, São Paulo
Fenatran
Transporte e logística | Transportation and logistics

24 a 26 de outubro, São Paulo

October 24 to 26, São Paulo
Expo Parking
Estacionamentos | Parking

24 a 26 de outubro, São Paulo

October 24 to 26, São Paulo
Transpoquip
Infraestrutura de transportes | Transportation infrastructure

25 a 27 de outubro, Belo Horizonte

October 25 to 27, Belo Horizonte
Semana Internacional do Café
Encontro de cafeicultores | Coffee Grower Meetings Week

7 a 9 de novembro, São Paulo

November 7 to 9, São Paulo
NT Expo
Negócios nos trilhos | On track business

18 e 19 de outubro, Toronto

October 18 and 19, Toronto
Security Canada
Segurança | Security

18 e 19 de outubro, Quebec

October 18 and 19, Quebec
Xplor
Mineração | Mining

26 de outubro, Quebec

October 26, Quebec
Contech Expo Quebec
Construção civil | Civil construction

8 e 9 de novembro, Calgary

November 8 and 9, Calgary
Buildex Calgary
Construção | Construction

15 a 20 de novembro, Montreal

November 15 to 20, Montreal
Salon du Livre de Montreal
Livros | Books

16 e 17 de novembro, Montreal

November 16 and 17, Montreal
Contech Montreal
Arquitetura e construção | Architecture and construction

29 de novembro a 1º de dezembro, Montreal

November 29 to December 1st, Montreal
Construct Canada
Construção | Construction
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O BANCO DE TALENTOS CANADÁ-BRASIL
É A NOVA FERRAMENTA DA CCBC PARA CRIAR MAIORES

OPORTUNIDADES PARA QUEM RETORNOU DE UMA
TEMPORADA DE ESTUDOS NO CANADÁ, E CONTRIBUIR
PARA SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

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

INFORMAÇÕES PELO SITE
WWW.CCBC.ORG.BR/CAM/CONGRESSOPANAMERICANO

