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Beyond the horizon
CCBC TAKES ROADSHOWS
TO CANADA AND TO SEVERAL
BRAZILIAN CITIES
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ALÉM DO
HORIZONTE

CCBC FAIT LE TOUR DU BRÉSIL
SIGNALANT LES OPPORTUNITÉS
D'AFFAIRES AVEC LE CANADA

CCBC LEVA ROADSHOWS AO CANADÁ
E A DIVERSAS CIDADES BRASILEIRAS

GANHE O MUNDO

ARBITRAGEM

WIN THE WORLD

ARBITRATION

Intercâmbio beneficia alunos de escolas públicas
Exchange program benefits public school students

Congresso Pan-Americano é realizado pelo CAM-CCBC
Pan-American Congress is staged by CAM-CCBC

EDITORIAL
Gigantic potential

Potencial
gigantesco

O

potencial de comércio exterior das diferentes regiões
brasileiras tem sido um dos
alvos do trabalho realizado
pela CCBC, como destaca a
reportagem de capa desta edição. O objetivo
tem sido identificar segmentos competitivos e
com perspectiva de exportação para o Canadá
e, no sentido inverso, demandas que possam
ser atendidas pelo país da América do Norte.
Ainda tendo em perspectiva as competências regionais brasileiras, apresentamos o
bem-sucedido programa de intercâmbio internacional implementado pelo Estado de
Pernambuco. Chamada de Ganhe o Mundo,
a iniciativa é voltada a alunos de escolas públicas e tem no Canadá o seu principal parceiro.
A propósito, o tema educação está presente
na seção Tecla SAP, que aponta semelhanças
e diferenças entre os sistemas educacionais do
Brasil e do Canadá, e em Na Bagagem, que
mostra exemplos de jovens que passaram uma
temporada de estudos no Canadá e, depois,
conquistaram boas oportunidades de trabalho.
A presente edição traz ainda dois cases de
sucesso: um da canadense ADI Systems, que
atua no tratamento de efluentes industriais, e
outro da exportadora brasileira Multimport,
que tem realizado embarques regulares de
frutas e legumes para o mercado canadense.
Para completar, saiba quais foram os principais destaques do mais recente Congresso Pan-Americano de Arbitragem, realizado em São
Paulo, no final de outubro, pelo CAM-CCBC. ■

T

he foreign trade potential of different Brazilian regions
has been one of the targets of the work performed by
CCBC, as highlighted by this edition’s cover story. This
objective has been to identify competitive segments with
export prospects to Canada, as well as the other way
around, considering demands that may be met by Canada.
Also from the perspective of Brazilian regional competencies, we present
the successful international student exchange program implemented
by the State of Pernambuco. Called “Win the World”, the initiative is
aimed at public school students, with Canada playing the role of its
main partner.
By the way, the theme of education is covered in the “SAP key” article,
showing the similarities and differences between the educational
systems of Brazil and Canada, whereas the “In the luggage” article
provides examples of youngsters who spent a study season in Canada
and then obtained good job offers.
The current edition also presents two success cases: one of the
Canadian company ADI Systems, which operates in the treatment of
industrial effluents, and the other of the Brazilian trading company
Multimport, which has shipped fruits and vegetables on a regular
basis to the Canadian market.
Finally, read about the highlights of the recent Pan-American
Arbitration Congress, held in São Paulo at the end of October and
organized by CAM-CCBC. ■
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ADRIANA CARVALHO
FIGHTING FOR EQUALITY

LUTA PELA
IGUALDADE

E

Empresas adotam Princípios
de Empoderamento das
Mulheres promovidos pela
ONU. Companies adopt
Empowerment Principles for
Women promoted by the UN

m 2010 a ONU Mulheres e o Pacto Global
estabeleceram a plataforma de Princípios de
Empoderamento das
Mulheres (WEPs, da
sigla em inglês), para apoiar empresas
a promover avanços quanto ao tema internamente, na sua
cadeia de valores e nas comunidades onde atuam. “Ao assinar os princípios, as empresas mostram compromisso
público com a questão e passam a integrar uma rede local
e global que promove fóruns e outras atividades de troca
de experiências em busca de soluções”, explica Adriana
Carvalho, gerente dos Princípios de Empoderamento
das Mulheres. Recentemente, ela abordou o assunto em
evento da Comissão de Diversidade da CCBC e aproveitou para nos conceder a entrevista a seguir, na qual analisa os avanços e os desafios na luta pela igualdade.
São sete os compromissos assumidos pelas empresas signatárias: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero; tratar mulheres e homens de forma justa,
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I

n 2010, UN Women and
the Global Pact established a
platform of Women Empowerment
Principles (WEPs) to support companies
advancing the issue within their
organizations, within their value system
and within the communities in which
they operate. “Upon accepting the principles, the companies
show their public commitment to the issue and become part of
the local and global networks that organize forums and other
activities to exchange experiences in the search for solutions”,
explains Adriana Carvalho, the manager of Women
Empowerment Principles. She recently covered the issue in a
CCBC Diversity Committee event and took the opportunity
to give the interview below, in which she assesses the progress
and challenges of the fight for equality.
Companies committed to the initiative assume seven
obligations: to set-up corporate leadership sensitive to
gender equality; to treat women and men fairly, respecting
and supporting human rights and non-discrimination; to
assure everyone health, safety and well-being; to promote

Foto: Divulgação

Nenhum país alcançou igualdade de gênero, segundo
ranking do fórum mundial. No country has achieved
gender equality, according to a ranking of the World Forum
Brasil – Canadá | 7
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respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação; garantir saúde, segurança e bem-estar a todos;
promover educação, desenvolvimento e capacitação profissional para as mulheres; promover políticas de empoderamento via cadeia de suprimentos e marketing; promover
a igualdade de gênero em iniciativas na comunidade; e
medir, documentar e publicar progressos.
Qual o atual panorama da adoção dos Princípios de
Empoderamento das Mulheres?
Atualmente, são mais de 1.600 empresas signatárias ao
redor do mundo, sendo 145 no Brasil. A maioria delas
são multinacionais ou de grande porte, com influência
em seus setores. O Brasil tem se destacado no tema, ocupando a terceira colocação no número de empresas participantes. Depois de cinco anos de trabalho, podemos
dizer que trazer mais empresas, principalmente as de
médio porte, para o grupo é um desafio.

Fotos : Rose Côrrea

Adriana Carvalho durante evento na CCBC sobre a desigualdade salarial entre
mulheres e homens. Adriana Carvalho during event at CCBC about salary inequalities
between men and women
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education, development and professional qualification for
women; to promote empowerment policies using supplier
and marketing channels; to promote gender equality in
community initiatives; and to assess, document and disclose
the progress made.
What is the current status of adopting Women Empowerment
Principles?
There are currently more than 1600 companies committed to
the program worldwide, 145 of which in Brazil. Most of them
are multinational or large corporations, with influence in
their industries. Brazil has stood-out in this subject, ranking
third in terms of the number of participating companies. After
five years of work, we can say that to attract more companies,
mainly of medium size, to the group, is a challenge.
Is there still much gender inequality in the corporate world?
No country has achieved gender equality, according to a
ranking of the World Forum. The areas in which women face
challenges in all countries are those of economic and political
participation. According to a survey of “Instituto Ethos”,
supported by UN Women, women are represented in 11% of

No mundo corporativo ainda há muita desigualdade
de gênero?
Nenhum país alcançou igualdade de gênero, segundo
ranking do fórum mundial. As áreas em que as mulheres mais enfrentam desafios em todos os países são a
participação econômica e política. De acordo com pesquisa do Instituto Ethos, apoiada pela ONU Mulheres,
as mulheres são 11% do conselho de administração das
grandes empresas no Brasil, 14% do comitê executivo e
36% da gerência. Essa realidade de baixa representatividade no topo também ocorre nos Estados Unidos e em
muitos países desenvolvidos. As mulheres representam
19% dos conselhos de administração das 500 maiores
empresas nos Estados Unidos, segundo a Catalyst; e, no
Canadá, segundo dados de 2013, são 16% de mulheres
nos conselhos.
O que revelam os indicadores corporativos relacionados a
mulheres em postos de liderança?
Há dados claros de por que é bom ter mulheres em todos
os níveis hierárquicos das empresas. Não é apenas a atitude certa a ser feita, porque as empresas devem garantir
seu papel social, mas também a atitude mais inteligente. Segundo estudos da Mckinsey e do Credit Suisse, as
companhias que têm mulheres nos conselhos de administração são mais lucrativas. Times diversos são capazes
de gerar mais inovação e gerenciar melhor riscos. As mulheres decidem cerca de 80% das compras de muitas categorias de negócios. Logo se não tiver mulheres na empresa, não será possível desenhar e conceber produtos e
serviços adequados. As mulheres se formam mais do que
os homens na universidade em 97 países. No Brasil, são
cerca de 60%, então, se a empresa quer ter os melhores
talentos, precisa ser atrativa para as mulheres. Diminuir
as desigualdades de gênero pode gerar um impacto de
US$ 12 trilhões nas economias dos países. Na média, as
mulheres tendem a investir mais na educação em benefícios para sua família do que os homens quando têm sua
renda aumentada. Além disso, as organizações de capital
aberto devem prestar contas de como estão as mulheres
na empresa de acordo com indicadores exigidos pela
BM&FBovespa (agora B3) e Dow Jones, entre outras bolsas de valores. Os países também têm adotado cotas para
mulheres em conselho. No Brasil, tramita no Senado Federal o projeto de lei que institui cota para mulheres em
conselhos de empresas públicas e de capital misto.

the Boards of Directors of large companies in Brazil, in 14%
of the Executive Boards and in 36% of managerial positions.
This reality of little representativeness at the top is a reality in
the United States and in many developed countries. Women
are in 19% of the Boards of Directors of the 500 largest
companies in the United States, according to the Catalyst,
whereas in Canada, based on 2013 data, women are in 16%
of the Boards.
What do corporate indicators show about women in
leadership roles?
Data clearly shows why it is advisable to have women at all
levels of companies’ hierarchy. Not only is it the right thing to
do, because companies must play their social role, it is also the
more intelligent attitude. According to studies by McKinsey
and Credit Suisse, companies with women on their Boards of
Directors are more profitable. More diversified teams fare better
at creating more innovation and managing risks. Women
decide about 80% of the purchasing in several industries,
hence, if there are no women in the company, it is not possible
to design and conceive adequate products and services.
More women than men graduate in university courses in 97
countries. In Brazil, this figure is 60%. So, if a company
wishes to have the best talents it must attract women. To
reduce gender inequality can cause a US$ 12 trillion impact
in countries’ economy. On average, women tend to invest
more in education to the benefit of their families than men,
when their income rises.
Furthermore, publicly traded organizations are accountable
as to how women fare in companies pursuant to indicators
required by the BMF Bovespa stock exchange (now B3) and
Dow Jones, among other stock exchanges. Countries have also
resorted to a quota system for women on corporate Boards.
In Brazil, the Federal Senate is analyzing a bill of law that
introduces quotas for women on Boards of public companies
and of companies of combined private and public capital.
What were the highlights of the meeting on this subject
organized by CCBC?
Our objective is to show what UNO Women does, that the
issue of gender equality is part of the sustainable development
agenda of the United Nations and that, upon committing
to the WEPs (Women Empowerment Principles) companies
can do their share. We also received input from companies
committed to the issue and heard about the commitments
and actions of the Canadian government to gender equality,
Brasil – Canadá | 9
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Quais os destaques do encontro sobre esse tema promovido
pela CCBC?
Buscamos mostrar o que a ONU Mulheres faz, que a
questão da igualdade de gênero é parte da agenda do
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e que,
ao aderir aos WEPs [Princípios de Empoderamento das
Mulheres, na sigla em inglês], as empresas podem fazer
sua parte. Também tivemos testemunhos de empresas
signatárias e ouvimos da cônsul-geral do Canadá no Rio
de Janeiro, Evelyne Coulombe, os compromissos e ações
do governo canadense em prol da igualdade de gênero,
além de ela própria compartilhar sua história pessoal.
Como o Brasil se situa no contexto mundial de empoderamento das mulheres?
Tem havido avanços. Na área da saúde, diminuiu a mortalidade materna, por exemplo. Na área econômica, as
mulheres são as principais beneficiadas do Bolsa Família
e de programas como o do microempreendedor individual, além de terem se beneficiado da lei que equipara
o trabalho doméstico aos demais. Na educação, todos
estudam mais hoje do que duas décadas atrás. Por outro
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as presented by the Canadian consul-general in Rio de
Janeiro, Evelyne Coulombe, who also shared her own personal
experience.
How does Brazil fare in the world context of Women
Empowerment?
Progress has been made. In the field of health, maternal
mortality for example, decreased. In the economic field, women
are the main beneficiaries of family subsidies and programs
such as the “individual micro-entrepreneurial” initiative,
besides having benefited from the law that equals housework
to other types of work. In the field of education, everybody
nowadays studies more than two decades ago. On the other
hand, political activism, which is one of the four measured
dimensions in the World Economic Forum survey, declined.
Brazil ranked 79th in this regard in 2016.
What is Canada’s situation?
According to the World Economic Forum ranking, Canada
is in the 16th position. Prime-Minister Justin Trudeau’s
commitment to the HeForShe movement is an example for
many other heads of state. Although in a better position than

lado, tivemos retrocesso na participação política, que é
uma das quatro dimensões mensuradas no levantamento do Fórum Econômico Mundial. O Brasil foi o 90º colocado nesse ranking em 2017.
Qual é a situação do Canadá?
Segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, o
Canadá está na 16ª posição. O compromisso do primeiro-ministro Justin Trudeau com o movimento HeForShe
é um exemplo para muitos outros chefes de Estado. Embora em melhor posição que o Brasil nas várias dimensões analisadas, o Canadá, porém, ainda enfrenta desafios como a diferença salarial entre homens e mulheres
e a violência doméstica contra mulheres.
O que Brasil e Canadá poderiam compartilhar de iniciativas positivas?
O Brasil pode ressaltar o envolvimento das suas empresas com as plataformas WEPs e o movimento ElesPorElas
(HeForShe) e todo o avanço das mulheres em relação
ao empreendedorismo, enquanto o Canadá pode ressaltar as suas políticas públicas, as quais devem ser pensadas com a perspectiva de gênero e incentivando a participação das mulheres na política.
Como a ONU se estrutura para contribuir com o empoderamento das mulheres?
A ONU Mulheres está presente em 90 países e trabalha
em cinco áreas: normas e políticas globais; governança
e participação; empoderamento econômico; eliminação da violência contra as mulheres e meninas; e paz,
segurança e ação humanitária. Entre os projetos e campanhas no Brasil, destacam-se “Voz das Mulheres Indígenas”, “Cidade 50:50” e a promoção da campanha
UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres,
envolvendo a publicação do currículo educativo “O
Valente não é Violento”, para ser utilizado em escolas
de ensino médio, e ainda o lançamento do documentário “Precisamos Falar com os Homens”, do movimento
ElesPorElas (HeForShe), entre outros. Com isso, queremos mostrar que, para alcançar o desenvolvimento
sustentável, precisamos de uma sociedade que garanta
os direitos das mulheres e meninas e as mesmas oportunidades para elas, que são as mais duramente afetadas. Consequentemente, essa sociedade melhorará a
vida dos homens e meninos também. ■

Brazil in several of the analyzed dimensions, Canada still
faces challenges such as differences in salary levels between
men and women and as related to domestic violence against
women.
What positive initiatives could Brazil and Canada share?
Brazil could highlight the involvement of its companies
with the WEP platform and the HeForShe movement and
the progress of women concerning entrepreneurism, whereas
Canada could highlight its public policies, which should be
thought of from the gender perspective, fostering women’s
participation in politics.
How is the UN organized to contribute to Women
Empowerment?
UN Women is present in 90 countries and acts in five areas:
global norms and policies; governance and participation;
economic empowerment; elimination of violence against
women and girls; and peace, safety and humanitarian
initiatives. Among projects and campaigns in Brazil, the
following stand-out “Voice of Indigenous Women”, “City
50:50” and the campaign “UNA-SE” (UNITE) for ending
violence against women, involving the publishing of the
educational curriculum “The Valiant is not Violent”, to be
used in high schools, and the launching of the documentary
“We Must Talk to the Men” of the HeForShe movement,
among others. With that, we want to show that a society that
warrants the rights of women and girls (the most affected),
will consequently improve the life of men and boys as well. ■
Brasil – Canadá | 11
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EXPANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

EXPANSÃO DA
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Startups brasileiras buscam em Ontário oportunidades para desenvolver os seus negócios
Brazilian startups seek opportunities to develop their businesses in Ontario

A

inteligência artificial (IA), nova onda
de inovação que traz grandes mudanças na maneira como pessoas e empresas se relacionam com a tecnologia, está avançando cada vez mais no
mercado brasileiro. De acordo com
a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, criada
neste ano, há atualmente cerca de 40 empresas iniciantes (startups) no País dedicadas exclusivamente a criar
ou aplicar soluções de IA para aumentar a eficiência em
setores como seguros, marketing digital, varejo, agrone-
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A

rtificial Intelligence (AI), a new innovation
wave that allows for major changes in
how people and companies relate to
technology, is consistently progressing in the Brazilian
market. According to “Associação Brasileira de
Inteligência Artificial” (Brazilian Artificial Intelligence
Association), created this year, there are currently
about 40 startups in Brazil, exclusively dedicated to
creating or applying AI solutions to increase efficiency
in industries such as insurance, digital marketing,
retailing, agribusiness, education, health, lawmaking,

gócio, educação, saúde, legislação, transportes, serviços
financeiros e linguagem natural.
Diante desse cenário de desenvolvimento, já é possível
observar diversas empresas se destacando no mercado e
expandindo sua atuação para mercados internacionais
em busca de novas oportunidades. Com investimentos
voltados especificamente para a IA, Ontário é um forte
polo de inovação que vem atraindo a atenção de companhias brasileiras, com incentivos fiscais e mais de 430
mil profissionais atuando diretamente na promoção da
inovação nas mais variadas áreas.
A Nuveo, empresa focada em soluções que utilizam
aplicações de IA para aumentar a eficiência em empresas de diferentes segmentos, recentemente anunciou seu processo de internacionalização e o mercado
escolhido para esse importante passo é Ontário. A
empresa conta com mais de 20 funcionários e espera
para este ano um lucro de US$ 3 milhões. Na província, a empresa se beneficiará dos avanços que estão
ocorrendo na região e poderá se conectar com atores
significativos no desenvolvimento da IA e de todas as
suas aplicações.
Outra empresa que se beneficiará da cultura de inovação da região é a Nama, que fornece soluções de IA para
automatização do contato com o consumidor: chatbots
capazes de se comunicar diretamente com o público,
entendendo suas dúvidas e interpretando diferentes tipos de linguagem, regionalismos e até erros gramaticais
para atendimento de demandas diversas, além de soluções que oferecem suporte para aumentar a eficiência
de atendentes humanos.
Atualmente hospedada no Google Campus, a Nama
foi uma das escolhidas do programa Google for Entrepreneurs 2017, que fornece suporte financeiro e
recursos para a criação de comunidades que equipam
e nutrem empresários. Como prêmio, receberam a viagem, além de uma mentoria remota de profissionais da
empresa e também da Communitech, importante aceleradora de negócios baseada em Waterloo, em Ontário.

Grandes talentos
Além dos incentivos fiscais do governo, um dos principais fatores que ajudam a nutrir o ecossistema de inovação e liderança da região nos estudos de temas como
IA, sem dúvida, são os talentos. Um grande exemplo e
referência de atuação no avanço da área de IA em On-

transportation, financial services and languages.
Considering this development scenario, it is now
possible to notice several companies standing out in
the market and expanding their role to international
markets in their search for new opportunities. With
investments specifically aimed at AI, Ontario is a
strong innovation pole that has been calling the
attention of Brazilian companies due to fiscal incentives
and more than 430,000 professionals working directly
in promoting innovation in a variety of areas.
Nuveo, a company focused on solutions using AI
applications to increase efficiency in companies
of various segments, recently announced its
internationalization process and the market selected
for this important step is Ontario. The company has
more than 20 employees and expects to achieve a profit
of US$ 3 million this year. In Ontario, the company
will benefit from the progress developing in the region
and may establish links to significant players for AI
development and all of its applications.
Another company that will benefit from the innovation
culture in the region is Nama, which provides AI
solutions for the automation of consumer contacting:
chatbots capable of communicating directly with
the public, understanding people’s questions and
interpreting different types of languages, regionalisms
and even grammar mistakes to cater to a variety of
demands, in addition to solutions enabling support to
increase the efficiency of human attendants.
Currently hosted by Google Campus, Nama was
one of the selected startups under the Google for
Entrepreneurs 2017 program, which provides
financial support and means to create communities
that supply to and feed entrepreneurs. As a reward,
they were granted the trip, plus a remote mentorship
by the company’s professionals and by Communitech,
an important business developer headquartered in
Waterloo, Ontario.

Great talents

Besides government incentives, one of the main factors
helping to foster the region’s innovation and leadership
ecosystem in studies of AI-related subjects, are certainly
talented people. An important example and a reference
for the development of the AI area in Ontario is
professor Geoffrey Hinton, known as the “godfather”
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Ontário é um forte polo de inovação que vem atraindo a atenção de companhias brasileiras. Ontario is a strong innovation pole that
has been calling the attention of Brazilian companies

tário é o professor Geoffrey Hinton, conhecido como
“padrinho” do deep learning.
O pesquisador da Universidade de Toronto e engenheiro da Google inaugurou a fase mais moderna da IA,
que vislumbramos hoje, lançando a tecnologia que utiliza
softwares e algoritmos para simular com precisão os circuitos neurais do cérebro, usada para calcular quantidades
massivas de dados. Além do deep learning, suas outras contribuições para a pesquisa da rede neural incluem máquinas Boltzmann, representações distribuídas, redes neurais temporizadas, aprendizado variacional, entre outros.
A província investe constantemente para que outros
talentos possam se desenvolver e se destacar, principalmente nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e
matemática. Ontário conta com o incentivo de subsidiar
metade do salário de estagiários para que as empresas
possam continuar empregando e desenvolvendo esses
talentos. A região, que já possui o maior número de pós-graduados nessas áreas per capita na América do Norte,
vem investindo para aumentar em 25% esse índice nos
próximos cinco anos. ■
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of deep learning.
This researcher of the University of Toronto and Google
engineer brought about AI’s most modern phase, as
we know it today, by launching the technology that
uses software and algorithms to precisely simulate
the brain’s neural circuits, used to calculate massive
quantities of data. Besides deep learning, his other
contributions to research of neural networks include
Boltzmann machines, distributed representations,
temporized neural networks and variational learning,
among others.
The province constantly invests so that other talented
people can develop themselves and stand-out, mainly
in the fields of Science, Technology, Engineering and
Mathematics. Ontario has an incentive by which it
subsidizes half the salary of interns, so that companies
may continue to employ and develop such talents.
The region, which already has the largest number of
graduate-degree holders per capita in those fields in
North America, is investing to increase this rate by 25%
in the next five years. ■

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
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Autobiografia de Justin Trudeau
Justin Trudeau’s autobiography

A diversidade é um dos pilares do discurso do primeiro-ministro Justin Trudeau e uma das maiores
forças do Canadá. O mesmo discurso permeia o texto de “Tudo aquilo que nos une” (BestSeller),
autobiografia de Trudeau lançada em outubro. O premiê canadense fala da adolescência, do período
na faculdade e relata suas experiências como professor e também como instrutor de snowboard, seu
amor pelo boxe e sua família, e a entrada na política.
O livro ajuda a entender suas opiniões progressistas sobre a legalização do aborto e da maconha, por
exemplo, além da decisão de abrir as portas do país para mais de 40 mil refugiados. A obra traz fotos
oficiais e pessoais. Há também um apêndice com cinco de seus principais discursos.
Diversity is one of the prime-minister’s argumentative pillars and one of Canada’s main strengths. This
same argument permeates the text of “Common Ground”, Trudeau’s autobiography launched in the
Brazilian edition by “BestSeller”, last October. The Canadian premier talks about being a teenager, the
years in college, describes his experiences as a teacher and as a snowboard instructor, his love for boxing and his
family, and his debut in politics.
The book helps to understand his progressive opinions about the legalization of abortion and marijuana, for example, as well as the
decision to open the country for more than 40,000 refugees. The publication shows official and personal photos. It also features an
appendix with five of his most important speeches.

Espetáculo Siri no Rio
“Siri” Show in Rio

Inédito no Brasil, o espetáculo canadense “Siri”, de Laurence
Dauphinais e Maxime Carbonneau, transforma o app do
iPhone em personagem e questiona a relação entre o homem
e a tecnologia. O objetivo da peça é modificar a grande
caixa que é o teatro utilizando-se apenas as ferramentas da
pequena caixa do iPhone. Interpretado em francês, o espetáculo
tem legendas em português e, em uma sessão especial, uma
intérprete de libras e recurso de audiodescrição. “Siri” fica em
cartaz de 23 de novembro a 17 de dezembro no Oi Futuro, no
Flamengo, Rio de Janeiro, de quinta a domingo, às 20h. A peça
“Siri” conta com o apoio da CCBC.
For the first time in Brazil, the Canadian play “Siri”, by Laurence
Dauphinais and Maxime Carbonneau, transforms an iPhone app
into a character and questions the relationship between man and
technology. The play’s objective is to change the big scenario of
the world of theater into the very small scenario of the iPhone,
to that end using only the phone’s toolbox. Presented in French,
the show has subtitles in Portuguese and, in a special session,
a Libras interpreter and the audio descriptive tool. “Siri” will be
shown from November 23 to December 17 at Oi Futuro, in the
Flamengo district of Rio de Janeiro, from Thursdays to Sundays,
at 8 p.m. The “Siri” show is supported by CCBC.
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Consumo de proteína
Protein consumption

Uma pesquisa realizada pela Universidade McGill, no Canadá, e divulgada
pelo periódico científico “American Journal of Clinical Nutrition” aponta que a
melhor forma de consumir proteína é distribuí-la ao longo do dia, e não apenas no
almoço ou jantar. A medida, segundo o estudo, pode ser importante para frear a
perda de massa muscular que ocorre com o avanço da idade.
A survey conducted by McGill University in Canada, published by the scientific
journal American Journal of Clinical Nutrition, showed that the best way to
consume protein is by distributing it throughout the day, rather than only at lunch or
dinner. This proceeding, according to the survey, may be important to stop muscle
mass loss that comes with aging.

Prêmio Viracopos
Viracopos Award

O Grupo V.Santos, associado da CCBC,
ganhou os prêmios de “Melhor Comissária
de Despachos – V.Santos” e “Melhor
Transportador Rodoviário – Asa Express”
na categoria Cadeia Logística, no segmento
automotivo, na 5ª edição do Prêmio Viracopos
Excelência Logística, entregue pelo aeroporto
de Viracopos. A premiação ocorreu em 10 de
outubro, na Casa de Campo do Royal Palm
Plaza, em Campinas (SP), e é considerada
uma mais importantes do Brasil na área de
logística de cargas. “Grupo V. Santos”, a
CCBC member, won the “Melhor Comissária
de Despachos – V. Santos” (Customs Broker)
and “Melhor Transportador Rodoviário – Asa
Express” (Road Transportation Company)
awards, in the “Logistics Chain” category, in
the automotive segment, in the 5th edition of
the “Viracopos Excelência Logística” prize.
The awards took place on October 10, at
“Casa de Campo” of the Royal Palm Plaza
hotel in Campinas (State of São Paulo), and
the Viracopos Award is considered one of
the most important in Brazil in the field of
logistics and freight forwarding.
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Cidade inteligente
Smart city

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau,
e o CEO da Sidewalk (vinculada ao Google),
Dan Doctoroff, anunciaram que planejam
construir uma cidade-modelo, que usa a
internet e a tecnologia para solucionar alguns
problemas, numa área pouco desenvolvida
de Toronto. Chamada Quayside, a área será
formada por uma comunidade de 3 km2 e
terá um design urbano moderno com o que
há de mais avançado em tecnologia digital,
sustentabilidade e mobilidade. A ideia é atrair
investidores, startups e pesquisas acadêmicas.
(fonte: Nexo Jornal)

Canada’s prime-minister, Justin Trudeau, and the CEO of
Sidewalk (a Google company), Dan Doctoroff, announced
plans to build a model city that uses the internet and
technology to solve a variety of problems, in a little developed
part of Toronto. Called Quayside, the area will host a
community on 3 km2 and will have a modern urban design,
encompassing state-of-the-art digital technology, sustainability
and mobility. The idea is to attract investors, startups and
academic research activities. (Source: Nexo Jornal)

Oportunidade no agro brasileiro
Opportunities in Brazil’s agribusiness

A AGI do Brasil é uma empresa canadense e está há pouco mais de três anos no Brasil. Recentemente, a companhia anunciou que vai
fabricar no País equipamentos para o manuseio de fertilizantes a partir de 2018. A empresa já atua no segmento agrícola brasileiro
com equipamentos móveis e fixos para manuseio, armazenagem e condicionamento de grãos, produtos bastante demandados devido às
safras recordes colhidas no Brasil, especialmente neste ano. O foco
da nova linha de produtos será a otimização de custos equilibrando
as dosagens de fertilizantes. AGI do Brasil is a Canadian company
that has been in Brazil for a little more than three years. The company
recently announced that it will manufacture equipment to process
fertilizers, beginning in 2018. The company already operates in the
Brazilian agricultural sector manufacturing mobile and fixed equipment
for processing, storing and packaging grains. This type of equipment
is in high demand due to Brazil’s record harvests, particularly in the
current year. The focus of the new product line will be the optimization
of costs, balancing fertilizer doses.
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Acordo Mercosul-Canadá
Mercosur – Canada Agreement

O ministro do Comércio Internacional do Canadá, François-Philippe Champagne, reuniuse com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, em outubro, durante a
Conferência Miniministerial da OMC, em Marraquexe. Ambos expressaram satisfação com
a perspectiva de aprofundar as relações bilaterais entre o Mercosul e o Canadá por meio de
um potencial acordo de livre-comércio.
Eles reconheceram que, dado o tamanho das economias canadense e do Mercosul e do
comércio bilateral, existe um forte potencial para o desenvolvimento de uma relação mais ambiciosa através do aumento dos fluxos de
comércio e investimento. Os ministros comprometeram-se ainda a promover um exercício conjunto de definição de escopo com vistas a
possíveis negociações de livre-comércio e instruíram seus representantes para que continuem sua estreita colaboração a esse respeito.
Canada’s minister of Foreign Trade, François-Philippe Champagne, met with his Brazilian counterpart, Aloysio Nunes, in October, during
the WTO’s “Mini-Ministerial” Conference in Marrakech. Both expressed their satisfaction considering the prospect of intensifying bilateral
relations between Mercosur and Canada, by means of a possible free trade agreement.
They acknowledged that, given the size of the Canadian economy and that of Mercosur and the current bilateral trade, there is a high
potential to develop a more intensive relationship, enhancing the flows of trade and investment. The ministers committed to promoting a joint
effort at defining the scope of the negotiations for such a possible free trade agreement and instructed their representatives to continue their
close cooperation to that end.
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Festival de cultura
da diversidade

Cirque du Soleil no Brasil
Cirque du Soleil in Brazil

Diversity culture festival

O Canadá foi representado por três
filmes no 25º Festival Mix Brasil de
Cultura da Diversidade, que ocorreu
de 16 a 26 de novembro. “Porcupine
Lake”, de Ingrid Veninger, “Ceux
qui font les révolutions à moitié n’ont
fait que se creuser un tombeau”, de
Mathieu Denis e Simon Lavoie, e “Silvia
dans les vagues”, de Giovana Olmos,
integraram a programação. Além disso,
a canadense Magali Simard, curadora
e gerente de programação no Festival Internacional de Cinema
de Toronto (TIFF), marcou presença e ministrou palestra sobre
sua experiência na indústria cinematográfica canadense.
Canada was represented by three movies in the “25º Festival
Mix Brasil de Cultura da Diversidade” (25th Brazilian Cultural
Diversity Mix Festival), which took place from November 16
to 26. The program comprised “Porcupine Lake”, by Ingrid
Veninger, “Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que
se creuser un tombeau”, by Mathieu Denis and Simon Lavoie,
and “Silvia dans les vagues”, by Giovana Olmos. Furthermore,
Canadian Magali Simard, curator and program manager of
the Toronto International Film Festival (TIFF), also attended and
made a presentation about her experience in the Canadian
movie industry.

A companhia canadense Cirque du Soleil está de volta ao Brasil,
agora com o espetáculo “Amaluña”. As apresentações ocorrem
em São Paulo até 12 de dezembro e, no Rio de Janeiro, de 28
de dezembro a 21 de janeiro. O enredo é inspirado na peça de
Shakespeare “A tempestade” e na ópera “A Flauta Mágica”, de
Mozart. O show conta com 65% de artistas femininas.
Amaluña convida a uma misteriosa ilha governada por deusas e
guiada pelos ciclos da Lua. O espetáculo estreou em Montreal em
2012, já passou por dez países e foi visto por mais de 4 milhões de
espectadores. The Canadian company Cirque du Soleil is in Brazil
again, this time with the show “Amaluna”. The presentations take
place in São Paulo until December 12 and in Rio de Janeiro from
December 28 to January 21. The plot is inspired by the Shakespeare
play “The storm” and “The Magic Flute” concert by Mozart. Sixty-five
percent of the show’s artists are women. Amaluna invites to visit a
mysterious island, governed by gods and guided by the phases of the
moon. The show’s debut was in Montreal, in 2012, has been to 10
countries and was seen by more than four million viewers.

Mulheres, paz e segurança
Women, Peace and Safety

O governo do Canadá lançou em novembro o segundo Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. O plano
orientará os esforços do Canadá até 2022 para promover o papel das mulheres em todas as etapas da paz e proteger seus direitos
humanos em países frágeis, em conflito ou pós-conflito. A Embaixada do Canadá trabalhou o tema com o governo do Brasil e o
Instituto Igarapé. “Esperamos que o segundo Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança inspire nossos parceiros
internacionais a colaborar com a gente nessa questão importante e a apoiar as mulheres na criação de um mundo inclusivo, estável
e com igualdade de gêneros”, disse Chrystia Freeland, ministra das Relações Exteriores do Canadá. In November, the Canadian
government launched the second National Action Plan for “Women, Peace and Safety”. The plan will guide Canada’s efforts
until 2022 to promote the role of women in all phases in times of peace and to protect their human rights in unstable countries,
whether in times of conflict or thereafter. The Canadian Embassy worked jointly on this issue with the Brazilian government and
Instituto Igarapé. “We hope Canada’s second National Action Plan for Women, Peace and Safety will inspire our international
partners to cooperate with us in this important issue and to support women in creating an inclusive and stable world, with equality
of genders”, said Chrystia Freeland, Canada’s Minister of Foreign Relations.
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CCBC
EM AÇÃO
Comprador canadense
Canadian buyers

A CCBC, com o patrocínio dos organizadores da Semana
Internacional do Café (SIC), trouxe três compradores canadenses
ao maior evento da cadeia do produto no Brasil, realizado em
Belo Horizonte, de 25 a 27 de outubro. Na feira, os canadenses
participaram de um cupping de cafés, organizado pela CCBC e o
SEBRAE, para degustação da bebida de cinco regiões brasileiras
certificadas com Indicação Geográfica e Procedência de Origem.
Os compradores também visitaram fazendas em Minas Gerais e
na região da Alta Mogiana, em São Paulo. With the sponsorship of
the organizers of SIC – International Coffee Week, CCBC brought three
Canadian buyers to the industry chain’s most important event in Brazil,
held in Belo Horizonte from October 25 to 27. At the fair, the Canadians
participated in a coffee cupping, organized by CCBC and SEBRAE, to taste
the beverage from five Brazilian regions, certified for its quality and place
of origin. The buyers also toured farms in the State of Minas Gerais and in
the “Alta Mogiana” region in the State of São Paulo.

Encontro de negócios
Business meeting

O Encontro Internacional de Negócios do Nordeste (EINNE) contou com a participação de um potencial comprador canadense
identificado pela CCBC. Durante o evento, realizado em Natal, de 8 a 10 de novembro, ele assistiu ao seminário “Decola Nordeste”
e participou de rodadas de negócios. O SEBRAE do Rio Grande do Norte, organizador do evento, patrocinou a vinda do canadense
e a CCBC acompanhou a participação dele durante a iniciativa. The EINNE – International Business Meeting of Northeastern Brazil
was attended by a potential Canadian buyer identified by CCBC. During the event held in Natal (State of Rio Grande do Norte – RN)
from November 8 to 10, he attended the seminar The Northeast Takes Off and took part in business roundtables. SEBRAE of RN, which
organized the event, sponsored the Canadian’s trip, whereas CCBC accompanied him during the event.

Diversidade na CCBC
Diversity at CCBC

A Comissão de Diversidade da CCBC está com suas atividades a todo vapor. Ela foi criada para promover a igualdade no meio
empresarial e desenvolver projetos que contribuam para o aumento da inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Em novembro, o Rio
de Janeiro sediou o encontro “Diversidade de gênero e seu impacto nos negócios”. No universo corporativo, essa é uma questão essencial
para empresas que buscam fomentar um ambiente de trabalho mais motivador e produtivo. O mesmo tema foi foco de um evento em
São Paulo, com a presença de uma instituição canadense, também em novembro. No início do mês, o drama dos refugiados, um dos
problemas mundiais mais complexos da atualidade, foi pauta de um almoço promovido pela comissão na CCBC, na capital paulista.
CCBC’s Diversity Committee is conducting its activities at full speed. The committee was organized to promote equality in the business
world and develop projects that contribute to increase the inclusion of socially vulnerable groups.
In November, Rio de Janeiro hosted an event called “Diversity of gender and its impact on business”. In the corporate world, this is an
essential issue for companies seeking to foster a more motivational and productive work environment. This same theme was the focus
of an event in São Paulo in November, attended by a Canadian institution. In the beginning of November, the refugee drama, one of
the most complex of our time, was the theme of a luncheon staged by the Committee, in São Paulo.
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CCBC
EM AÇÃO
Exemplo de internacionalização
Example of internationalization

A Biolab Farmacêutica
inaugurou em outubro
seu primeiro centro
de P&D no exterior.
A cidade escolhida
foi Mississauga, no
Canadá, e o processo
de internacionalização
contou com a parceria
da província de
Ontário e o apoio da
CCBC. Com a nova
sede, a empresa espera ganhar agilidade em suas pesquisas e no desenvolvimento de
novas moléculas e tecnologias. Biolab Farmacêutica opened its first R&D center abroad,
in October. The city chosen was Mississauga, in Canada, and the internationalization
process took place in a partnership with the Province of Ontario and the support of
CCBC. With its new premises, the company expects to gain agility in its research
activities and in the development of new molecules and technologies.

Investir e empreender no Quebec

Empower Summit
Empower Summit

Cultura de inovação, tendências e
pensamento disruptivo foram temas do
debate da 2ª edição do Empower Summit,
evento realizado na CCBC. O encontro
teve apresentações e discussões com
importantes empreendedores, gestores
e líderes empresariais. Paulo Perrotti,
presidente da CCBC, afirmou que
“praticar a equidade de gêneros deve ser
um exercício diário e não apenas uma
retórica”. Ele ministrou palestra e integrou o
debate “Inovação e diversidade caminham
juntas e têm tudo a ver com resultados”.
The culture of innovation, trends, and
disruptive thinking were the main issues
debated at the second edition of the
Empower Summit, organized by CCBC.
Relevant presentations and debates took
place involving important entrepreneurs,
managers and business leaders. Paulo
Perrotti, CCBC’s president, stated that “to
practice gender equality must be a daily
exercise and not merely rhetoric”. He
made a presentation and participated in
the debate on the theme “Innovation and
diversity operate in parallel and directly
impact the results”.

Invest and do business in Quebec

O Quebec é uma das economias mais importantes do Canadá. Para apresentar suas oportunidades, em vários setores, a CCBC reuniu alguns
especialistas para tratar do tema. O evento ocorreu em 27 de outubro e apontou as particularidades comerciais do Canadá, como a cultura
de fazer negócios, em especial a do Quebec. O cenário econômico da cidade, assim como as chaves do sucesso para um empreendedor
ou investidor que deseja se instalar no Quebec, foi destaque na programação do encontro. Entre os palestrantes estiveram Celeste Fabricio,
do Quebec International, Paulo de Castro Reis, da CCBC, Sheila Alves, do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, Guillaume Legaré, do
National Bank of Canada, e Philippe Jefrey, do FCR Law.
Quebec is one of Canada’s most important economies. To
present its opportunities in various sectors, CCBC gathered
several experts to analyze the issue. The event took place
on October 27 and highlighted Canada’s commercial
peculiarities, such as the business culture, particularly that
of Quebec. The city’s economic scenario, as well as the
keys to success for an entrepreneur or investor who wishes
to set-up a business in Quebec, were the main items on
the meeting’s agenda. Among the speakers were Celeste
Fabricio, from Quebec Internacional, Paulo de Castro Reis,
from CCBC, Sheila Alves, from the Canadian ConsulateGeneral in São Paulo, Guillaume Legaré, from the National
Bank of Canada, and Philippe Jefrey, from FCR Law.
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Nobres parcerias
Noble partnerships

Associado da CCBC, o empresário Frank Barcellos recebeu a medalha Nobres Parcerias,
uma homenagem do governo canadense aos parceiros que tiveram participação essencial
no avanço das relações bilaterais. Barcellos foi responsável por abrir a primeira escola
internacional do Espírito Santo, a Escola Canadense de Vitória. Especialista certificado pela
Comissão Canadense de Turismo, ele é representante oficial do Canada’s Wonderland, o
maior parque temático do Canadá. Através de sua agência de viagem, Barcellos incentiva a
visita das famílias brasileiras ao parque, que tem o Snoopy como mascote. The businessman
Frank Barcellos, a CCBC member, was awarded the Noble Partnerships medal, an honor
granted by the Canadian government to partners that played an essential role in building
bilateral relations. Barcellos was responsible for opening, in the state of Espírito Santo, the
first international school, the “Escola Canadense de Vitória” (Canadian School of Vitória).
An expert certified by the Canadian Tourism Committee, Barcellos is the official representative of Canada’s Wonderland, the country’s
biggest theme park. Through his travel agency, Barcellos encourages Brazilian families to go to the park, whose mascot is Snoppy.

Exportação
de alimentos

Mundo Gerais

The World of Minas Gerais

Export of foods

Empresários e produtores interessados na
exportação de alimentos para o Canadá reuniramse em outubro para ouvir especialistas do SebraeSP, do Euromonitor International, da ABBA e da
CCBC. As características do mercado canadense,
as tendências do setor e cases de sucesso foram
alguns dos temas abordados.
Entrepreneurs and producers interested in
exporting foods to Canada met in October to
hear what experts from SEBRAE-SP, Euromonitor
International, ABBA and CCBC had to say about
this issue. The characteristics of the Canadian
market, industry trends and success cases were
some of the themes covered.

A CCBC marcou presença na feira Mundo Gerais, promovida pelo SebraeMG em Belo Horizonte, no dia 25 de outubro. O objetivo do encontro
foi discutir a internacionalização como fator de competitividade para as
empresas rumo à diferenciação no mercado global. O tema, aliás, tem sido
recorrente nos eventos promovidos pela CCBC em várias regiões do Brasil,
com destaque para a promoção do mercado canadense. Estratégias de
inovação se destacaram entre os assuntos abordados. CCBC attended the
“Mundo Gerais” fair staged by SEBRAE-MG in Belo Horizonte, on October
25. The meeting’s objective was to discuss internationalization as a means
for companies to stand-out in global markets. This theme has been present
at CCBC events in several regions of Brazil, particularly to promote the
Canadian market. Innovation strategies were the highlight among the topics
covered.
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por Patrícia Büll

REGIONAL POTENTIALS

POTENCIALIDADES
REGIONAIS

O

embarque de três toneladas de atemoias brasileiras para o Canadá, no
final de julho, foi a concretização de
um relacionamento comercial que
teve início em um road show realizado pela CCBC em parceria com o
Sebrae na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo.
Não se trata de um caso isolado, mas de um entre os vários resultados que estão sendo colhidos dentro do projeto de regionalização da Câmara, que visa apresentar
as muitas possibilidades de negócios entre brasileiros e

24 |

T

he shipment of three tons of the Brazilian
atemoya fruit to Canada at the end of July was
the outcome of a trade relationship that began
with a road show hosted by CCBC in partnership with
SEBRAE, in the city of Jarinu, in the interior of the State
of São Paulo. This is not an isolated case, but rather one
of many results that are being achieved in the context of the
Chamber’s regionalization project, which aims at showing
the many business possibilities between Brazilians and
Canadians. In 2017 alone, 15 road shows took place in
several regions of the country until October.

canadenses. Apenas em 2017, até outubro, foram realizados 15 road shows em diversas partes do País.
Segundo o diretor de Relações Institucionais e de
Negócios da CCBC, Paulo de Castro Reis, o evento
ajuda a desmistificar a questão da exportação. “Mais
do que intermediar as negociações, queremos mostrar
que produtores de qualquer tamanho podem fazer
negócio com o Canadá”, afirma. Prova disso é justamente Jarinu, cidade com pouco mais de 28 mil habitantes, vizinha a Jundiaí. Da pequena localidade partiu o carregamento de atemoya, fruta doce e macia da

Fotos: Shutterstock

CCBC roda o Brasil apontando oportunidades de negócios com o Canadá
CCBC tours Brazil showing business opportunities with Canada

According to CCBC’s director of Institutional and
Business Relations, Paulo de Castro Reis, the event helps
to demystify the export issue. “More than only intermediating negotiations, we want to show that producers of
any size can do business with Canada”, states Castro
Reis. Evidence hereof is precisely Jarinu, a town with
a little more than 28,000 inhabitants, nearby the city
of Jundiaí. From this small locality departed the shipment of “atemoya”, a sweet and soft fruit similar to
custard apple.
Castro Reis explains that the process begins by identifyBrasil – Canadá | 25
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parecida com a fruta-do-conde.
Castro Reis explica que o processo começa com a
identificação do potencial de exportação de cada região pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios da CCBC. Capitais como Belém, Recife, Rio de
Janeiro, São Luís, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Natal e Cuiabá, além de cidades do interior paulista, como Ribeirão Preto, Bauru, Garça e Jundiaí, já
receberam o evento.
“A ideia é compartilhar as oportunidades de negócio
que o Canadá oferece em regiões além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Sabemos o quanto o Brasil é continental e queremos ampliar essas oportunidades de negócios
para outras localidades”, afirma Castro Reis.

Na outra ponta
A mesma preocupação começa a se refletir no Canadá. Por conta disso, o evento ultrapassou as fronteiras
nacionais e foi a Quebec City e Montreal mostrar que
o potencial de negócios do Brasil é bastante amplo, incluindo, obviamente, o café, produto que está cada vez
mais presente nas mesas canadenses. Em outubro, uma
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ing each region’s export potential by CCBC’s Business
Development Department. Capital cities such as Belém,
Recife, Rio de Janeiro, São Luiz, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Natal and Cuiabá, besides cities in the
interior of the State of São Paulo, such as Ribeirão Preto,
Bauru, Garça and Jundiaí already hosted the event.
“The idea is to share business opportunities that Canada
offers in regions other than on the São Paulo-Rio de Janeiro
axis. We know about Brazil’s continental size and want
to expand such business opportunities to other localities”,
says Castro Reis.

At the other end
This same concern is starting to show in Canada. As a
result, the event has crossed national boundaries to reach

A CCBC realizou em setembro a quinta missão comercial para promover os
cafés especiais do Brasil no Canadá; na página ao lado, road show realizado
em Belo Horizonte. At the end of September, CCBC held the fifth trade
mission to promote specialty coffees from Brazil in Canada; on the next page,
road show in Belo Horizonte

Na expectativa do acordo bilateral
Hoping for the bilateral agreement
A balança comercial entre Brasil e Canadá alcançou
US$ 275,9 milhões até setembro de 2017, com um
saldo favorável de US$ 53,3 milhões ao Brasil, segundo
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e serviços
(MDIC).
Embora os números venham crescendo, o Canadá
encerrou 2016 como o 18º país na lista dos principais
destinos de produtos brasileiros, com 1,3% do total
exportado pelo País. É muito pouco, considerando o
potencial de ambos. É justamente para ampliar essa
participação que a CCBC realiza os road shows, explica
o diretor Paulo de Castro Reis, incentivando negócios entre
empresas enquanto os acordos bilaterais não avançam.
Segundo o MDIC, entre 2010 e 2012, Mercosul e
Canadá conduziram um diálogo exploratório com vistas
à possível negociação de um acordo de livre comércio.
Duas consultas públicas já foram lançadas pelo ministério
para identificar as sensibilidades do setor privado para as
negociações.

Em 2016, Mercosul e Canadá retomaram o contato
bilateral, iniciado seis anos antes, para a troca de
informações. No momento, as partes reavaliam
suas prioridades negociais em temas como serviços,
investimentos, propriedade intelectual, compras
governamentais, entre outros.
The Brazil-Canada trade balance reached US$ 275.9 million by September 2017, with
a positive balance for Brazil of US$ 53.3 million, according to the Ministry of Industry,
Services and Foreign Trade (“MDIC”).
Although trade figures are improving, Canada closed 2016 as the 18th. country on
the list of the main destinations of Brazilian products, with 1.3% of the country’s total
exports. It is very little, considering the two countries’ potential. Precisely for the sake of
increasing this market share, CCBC undertakes the road shows, explains director Paulo de
Castro Reis, fostering business while the bilateral agreements are stalled.
According to the Ministry of Development, between 2010 and 2012, Mercosur
and Canada maintained exploratory talks regarding a possible free trade agreement
negotiation. Two public consultations were made by the Foreign Trade Secretariat to
assess the private sector’s interest regarding the negotiations.
In 2016, Mercosur and Canada resumed bilateral contact, initiated six years before, to
exchange information. Currently, the parties are reassessing their negotiation priorities
concerning issues such as services, investments, intellectual property, government
purchasing, among others.
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missão cafeeira desembarcou na região.
O gerente de Desenvolvimento de
Negócios da CCBC, Armínio Calonga
Júnior, explica que, tanto aqui quanto
lá, a ideia é mostrar aos pequenos produtores que existe oportunidade de exportação para os mais diversos produtos
e para empresas de tamanhos distintos.
“O road show é apenas o pontapé inicial. Por meio do evento, conseguimos
mostrar que a Câmara possui diversos
canais para auxiliar os processos de exportação e de importação”, diz.
Em março deste ano, por exemplo, a
CCBC levou uma delegação do estado de
Mato Grosso para a Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC),
uma das maiores feiras de mineração do
mundo, realizada em Toronto. Uma delegação de 30 pessoas, que incluiu cinco
prefeitos, representantes de outras três ci-

A CCBC levou uma delegação de Mato Grosso para
a Prospectors and Developers Association of Canada
(PDAC). In March of this year, CCBC took a delegation
from the State of Mato Grosso to the Prospectors and
Developers Association of Canada (PDAC)
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BUSCA DE
OPORTUNIDADES
Looking for opportunities
Os road shows da CCBC ao longo
de 2017
CCBC’s road shows in 2017
FEVEREIRO February
Belém e Ribeirão Preto
Belém and Ribeirão Preto
MARÇO March
Recife e Ribeirão Preto
(Feira Agrishow)
Recife and Ribeirão Preto (Agrishow)
MAIO May
Bauru, Garça, Jundiaí
e São Luís
Bauru, Garça, Jundiaí and São Luís
JUNHO June
Rio de Janeiro e Belém
Rio de Janeiro and Belém
AGOSTO August
Florianópolis e Belém
Florianópolis and Belém
SETEMBRO September
Goiânia
Goiânia
OUTUBRO October
Natal, Cuiabá, Quebec City
e Montreal
Natal, Cuiabá, Quebec City and Montreal

Quebec City and Montreal and to show
that Brazil’s business potential is quite
broad, obviously including coffee – a
product increasingly present on Canadian tables. In October, a coffee trade
mission traveled when to the region.
CCBC’s New Business manager,
Armínio Calonga Júnior, explains that
here and there the idea is to show small
producers that there are export opportunities for a wide range of products and for
companies of different sizes. “The road
show is merely the initial event. Through
it we can show that the Chamber has
various channels to assist in export and
import processes”, says Calonga Júnior.
In March of this year, for example,
CCBC took a delegation from the State of
Mato Grosso to the PDAC – Prospectors
and Developers Association of Canada,
one of the world’s main mining trade
shows, held in Toronto. A delegation of
30 people, including five mayors, representatives of three other cities, industryrelated entrepreneurs and members of the
Federal Government went to see what is
state-of-the-art in the mining industry.
In Canada, the Brazilians used the opportunity to show the State’s potential for

Vários resultados estão sendo colhidos dentro do projeto de regionalização da Câmara.
Many results are being achieved in the context of the Chamber’s regionalization project

dades, empresários do setor e membros do governo federal
foram conhecer o que há de mais moderno no ramo da
mineração. No Canadá, os brasileiros também aproveitaram para mostrar o potencial do estado para investimentos
tanto em mineração quanto em turismo. “Tudo começou
com um road show em 2016, quando fizemos uma parceria
com o governo mato-grossense”, conta Castro Reis.

Participação dos governos
Goiás, Pará, Maranhão e Minas Gerais são outros
exemplos de estados que tiveram eventos ao longo deste ano realizados por meio de parcerias com o setor
público. O mais recente aconteceu em setembro, em
Belo Horizonte, durante o Encontro Brasil-Canadá de
Mineração, organizado pela CCBC. “Além da participação de diferentes setores do governo federal, recebemos representantes dos governos do Pará, Tocantins,
Bahia, Minas Gerais e do próprio governo canadense”,
diz Castro Reis.
Embora reconheça que inicialmente os contatos visem ao comércio bilateral, o diretor explica que, ao
longo do tempo, eles evoluem para outras áreas, como
parcerias no âmbito tecnológico-científico entre instituições públicas e de ensino para atração de investimentos. O potencial é realmente gigantesco. ■

Apenas em 2017, até outubro, foram realizados 15 road shows em diversas
partes do País. In 2017 alone, 15 road shows took place in several regions of
the country until October

investments, both in mining and in tourism. “All began
with a road show in 2016, when we celebrated a partnership with the government of the State of Mato Grosso”, tells
Castro Reis.

Government participation
Goiás, Pará, Maranhão and Minas Gerais are examples
of other states that hosted events during this year, in partnerships with the public sector. The most recent took place
in September, in Belo Horizonte, during the Brazil-Canada
Meeting Mining organized by CCBC. “Besides the participation of various sectors from the federal government, we
received by representatives from the states of Pará, Tocantins, Bahia, Minas Gerais and of the Canadian government as well”, says Castro Reis.
While affirming that initial contacts aim at bilateral
trade, the director explains that, as time goes by, they
develop in other fields, such as technological-scientific
partnerships among public and educational institutions to
attract investments. The potential is truly gigantic. ■
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POTENTIALITÉS
RÉGIONALES

CCBC fait le tour du Brésil signalant les opportunités d’affaires avec le Canada

L

’embarquement de trois tonnes d’atemoya
brésiliennes vers le Canada, fin juillet, c’était la
concrétisation d’un relationnement commercial
qui a débuté dans un road show réalisé par la
CCBC en parténariat avec le Sebrae, à Jarinu, dans l’État
de São Paulo. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais encore
d’un autre parmi les plusieurs résultats que l’on récolte
dans le projet de régionalisation de la Chambre, et qui
vise à présenter les différentes possíbilités d’affaires entre
brésiliens et canadiens. Rien qu’en 2017, jusqu’au mois
d’octobre, 15 road shows ont a été réalisé dans plusieurs
régions du Pays.
Selon le directeur des Relations Institutionnelles
et d’Affaires de la CCBC, Paulo de Castro Reis, cet
événement aide à démystifier la question de l’exportation.
«Plus que d’intermédier les négociations, nous voulons
montrer que les producteurs, de n’imporque quelle taille,
peuvent faire des affaires avec le Canada», affirme-t-il.
Jarinu, une petite ville d’un peu plus de 28 mille habitants,
près de Jundiaí, en est la preuve. De cette petite localité est
partie la cargaison de ce fruit doux et tendre ressemblant
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DANS L’ATTENTE DE L’ACCORD BILATÉRAL
Le bilan commercial entre le Brésil et le Canada a atteint US$
275,9 millions jusqu’au mois de septembre 2017, avec un solde
de US$ 53,3 millions favorable au Brésil, selon le ministère de
l’Industrie, Services et Commerce Étranger (MDIC). Bien que
les chiffres augmentent, le Canada a terminé 2016 comme
le 18ème pays sur la liste des principales destinations des
produits brésiliens, avec 1,3% du total exporté par le Brésil.
C’est très peu si l’on considère le potentiel de tous les deux
pays. C’est justement pour augmenter cette participation que
la CCBC réalise les road shows, explique le directeur Paulo de
Castro Reis, encourageant les affaires entre les entreprises, en
attendant l’avance des accords bilatéraux.
Selon le MDIC, entre 2010 et 2012, le Mercosud et le
Canada ont conduit un dialogue exploratoire tenant en vue
la possible négociation d’un accord de libre commerce. Deux
consultations publiques ont déjà été lancées par le secrétariat
du Commerce Extérieur afin d’identifier les sensibilités du
secteur privé pour les négociations.
En 2016, Mercosud et Canada ont repris le contact
bilatéral inicié six ans auparavant, pour l’échange de
renseigements. En ce moment, les parties reévaluent leurs
priorités de négociations sur des thèmes tels que les services,
les investissements, la propriété intellectuelle, les achats
gouvernementaux, entre autres.

Les résultats obtenus dans le projet de régionalisation de la CCBC

la PDAC – Prospectors and Developers Association of
à l’ata (annona squamosa).
Canada, l’un des plus grands salons de minération au
Castro Reis explique que le processus commence avec
monde, réalisé à Toronto. Une délégation de 30 personnes,
l’identification du potentiel d’exportation de chaque
incluant 5 maires, représentants de trois autres villes,
région, par le département de Développement d’Affaires
des entrepreneurs de ce secteur et des membres du
de la CCBC. Des capitales telles que Belém, Recife, Rio
gouvernement brésilien sont allés connaître ce qu’il y a
de Janeiro, São Luiz, Florianópolis, Belo Horizonte,
de plus moderne dans le domaine de la minération. Au
Goiânia, Natal et Cuiabá, et d’autres des villes de l’État
Canada, les brésiliens ont montré le potentiel de l’État pour
de São Paulo, comme Ribeirão Preto, Bauru, Garça e
des investissements non seulement en minération, mais
Jundiaí, ont déjà accueilli cet événement.
aussi en tourisme. «Tout a commencé par un road show en
«L’idée, c’est de partager les opportunités d’affaires
2016, quand on a fait un partenariat avec le gouvernement
qu’offre le Canada dans d’autres régions que le circuit
de l’État de Mato-Grosso», nous raconte Castro Reis.
São Paulo-Rio de Janeiro. Nous savons que le Brésil est
un pays continental et nous voulons
La participation
étendre ces opportunités d’affires vers
RECHERCHE
d’autres localités», dit Castro Reis.
des gouvernements
D’OPPORTUNITÉS
Les Road Shows de la CCBC le
Goiás, Pará, Maranhão et Minas
long de 2017
À l’autre bout
Gerais, ce sont autant des exemples
La même idée commence à se réfléter
d’États qui ont abrité des événements
FÉVRIER
au Canada. Dans ce but, l’événement
le long de cette année, realisés en
Belém et Ribeirão Preto
a dépassé les frontières nationales et
partenariat avec le secteur public. Le
MARS
est allé jusqu’à Québec et à Montréal
plus récent a eu lieu en septembre
Recife et Ribeirão Preto
pour montrer que le potentiel d’affaires
dernier, à Belo Horizonte, pendant
(Salon Agrishow)
du Brésil est très large, comprenant,
la réunion Brésil-Canada Minage,
MAI
évidemment, le café – un produit
organisée par le CCBC. Le plus récent
Bauru, Garça, Jundiá et
de plus en plus présent sur les tables
a eu lieu en septembre dernier, à Belo
São Luís do Maranhão
canadiennes. En octobre une autre
Horizonte, pendant la réunion BrésilJUIN
mission de café est arrivée dans la région. Rio de Janeiro et Belém
Canada de Minération, organisé par le
AOÛT
Le manager de Développement des
CCBC. «En plus de la participation de
Florianópolis et Belém
Affaires de la CCBC, Armínio Calonga
différents secteurs du gouvernement
SEPTEMBRE
Junior, explique que soit ici, soit là-bas,
fédéral, nous avons reçu des
Goiânia
l’idée, c’est de montrer aux petits
représentants des gouvernements des
OCTOBRE
producteurs qu’il y a des opportunités
États du Pará, Tocantins, Bahia, Minas
Natal, Cuiabá, Québec et Montreal
d’exportation pour les produits les
Gerais e du governement canadien», dit
plus divers et pour des entreprises
Castro Reis.
de dimensions distinctes. «Le road shows simplement
Quoique reconnaissant qu’au debuté les contacts
l’événement initial. Au moyen de cet événement on
visent le commerce bilatéral, le directeur explique
arrive à montrer que la Chambre possède plusieurs
que, au long du temps, ils évoluent vers d’autres
canaux pour aider les processus d’exportation et
domaines, comme les parténariats dans le cadre
importation», dit-il.
technologique-scientifique entre institutions publiques
Au mois de mars dernier, par exemple, la CCBC a
et d’enseignement pour l’attraction d’investissements.
emmené une délégation de l’État de Mato-Grosso à
Le potentiel est vraiment énorme. ■
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WELL USED WASTE

RESÍDUOS BEM
APROVEITADOS
Solução canadense para tratar efluentes industriais cresce no Brasil
Canadian solution to treat industrial effluents spreads in Brazil

A

busca de companhias brasileiras por
soluções para o tratamento de efluentes (águas residuais de processos industriais) tem levado uma empresa canadense especializada no setor a ganhar
mercado rapidamente. A ADI Systems
chegou ao País há apenas quatro anos, ao comprar uma
companhia nacional, e nesse período já acumula vários
grandes projetos.
A empresa oferece uma das maiores gamas de tecnologias disponíveis no mercado, com mais de 250 instalações em aproximadamente 30 países. Cada projeto,
no entanto, é único e personalizado, segundo a gerente
comercial Luiza Gondolo Papa. “O foco é respeitar a
necessidade do cliente em função da área disponível,
qualidade do efluente tratado, valores de investimento
e operação. Os projetos são desenvolvidos caso a caso,
de acordo com a necessidade do cliente final”, afirma.
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T

he search by Brazilian companies for solutions
to treat effluents (wastewaters from industrial
processes) has allowed a Canadian company
specialized in this industry to quickly gain market share.
ADI Systems came to Brazil only four years ago, when
it acquired a local company, and has developed several
major projects ever since.
The company offers one of the broadest scopes of
technologies available in the market, with more than 250
facilities in about 30 countries. Each such project is unique
and customized, according to the commercial manager,
Luiza Gondolo Papa. “The focus is to respect the client’s
need in view of the available area, the quality of the
treated effluent, and the investment and operation amounts
involved. The projects are developed on a case-by-case
basis, according to the end client’s need”, says Papa.
ADI delivers both anaerobic and aerobic technology for
the treatment of effluents. As part of the process, the first

A ADI oferece tanto tecnologia anaeróbia quanto
aeróbia para o tratamento dos efluentes. Como parte
do processo, a primeira permite a geração de biogás,
combustível que pode ser utilizado pela própria indústria para alimentar caldeiras e geradores, por exemplo.
Com isso, evita-se o consumo de lenha, bagaço de cana
ou gás natural, entre outros insumos. Além disso, o biogás pode ser utilizado para gerar energia elétrica, vapor
ou água quente para suprir as operações. Já a tecnologia
aeróbia permite que o efluente tratado se transforme
em água de reúso e possa ser aproveitado na lavagem de
piso, jardinagem ou irrigação.

Desafios
Para abrir o mercado brasileiro, a canadense precisou enfrentar desafios que vão desde os custos altos de operação
(principalmente para a importação de equipamentos) à
falta de conhecimento sobre as possibilidades da tecnologia utilizada. De acordo com a gerente, a empresa busca
sensibilizar os clientes para a necessidade do tratamento de
efluentes e a possibilidade de geração de biogás para ampliar a eficiência energética das unidades industriais.
Cerca de 90% dos clientes da ADI são do ramo de alimentos e bebidas, pois o tipo de produção do segmento
resulta em grandes volumes de água residual. Os demais
setores que se destacam são destilaria (usinas de etanol), papel e celulose, indústria química e farmacêutica
e biocombustíveis. Entre os grandes projetos da ADI no
Brasil está o da Bela Vista, considerada a quinta maior
empresa de laticínios do Brasil.■

A ADI Systems chegou ao País há apenas quatro anos, ao comprar uma
companhia nacional, e já acumula vários grandes projetos. ADI Systems came
to Brazil only four years ago, when it acquired a local company, and has since
developed several major projects

allows the generation of biogas, a fuel that can be used by
the industrial plant itself to drive boilers and generators,
for example. By doing this, one avoids the consumption of
firewood, sugarcane bagasse or natural gas, among other
inputs. Furthermore, biogas can be used to generate electric
power, vapor or hot water to feed operations. Aerobic
technology allows the treated effluent to be transformed
into recycled water, to be used for washing floors, in
gardening or for irrigation.

Challenges

To enter the Brazilian market, the Canadian company
had to face challenges ranging from high operational costs
(mainly for the import of equipment) to the lack of knowledge
as to the possibilities of using the technology. According to the
manager, the company seeks to convince clients of the need
to treat effluents and the possibility of generating biogas to
increase energy efficiency of industrial plants.
About 90% of ADI’s clients are in the food and beverages
industry, as this segment’s type of production results in
large volumes of wastewaters. Other important industrial
segments are distilleries (ethanol plants), paper and pulp,
the chemical and pharmaceutical industries and the biofuel
segment. Among ADI do Brasil’s main projects is Bela
Vista, considered Brazil’s fifth largest dairy company. ■
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BONS
FRUTOS

Operações logísticas eficientes alavancam exportações de frutas e legumes
Efficient logistics operations leverage the exports of fruits and vegetables
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N

ão há distância nem fragilidade do
produto que impeçam o desenvolvimento de um bom plano de negócios e a abertura de novos mercados.
Prova disso são os crescentes embarques de frutas e legumes frescos brasileiros para o Canadá. De janeiro a outubro de 2017
foram realizadas 35 operações de exportações de variedades distintas viabilizadas pela comercial exportadora
Multimport Brasil. A lista de frutos destinados ao exterior nos próximos meses não para de crescer.
“Começamos com figos e atemoias. Depois surgiu
a demanda por quiabos, embarcados recentemente.
Agora daremos vazão a uma série de outros produtos
de exportação destinados ao Canadá”, afirma o diretor
da Multimport, Vitor Moreno. A lista inclui mamão,
manga, maçã, lichia, pitaia, pêssegos e ameixas, caqui

São crescentes os embarques de frutas e legumes frescos brasileiros
para o Canadá. Shipments of fresh Brazilian fruits and vegetables to
Canada are increasing

N

either the distance nor a product’s fragility
stand in the way of the development of a
good business plan and the entry into new
markets. This is proven by the increasing shipments of fresh
Brazilian fruits and vegetables to Canada. From January
to October of 2017, 35 export operations of a variety
of products were made possible by the trading company
Multimport Brasil. The list of fruits with destinations
abroad in coming months does not cease to grow.
“We started with figs and atemoyas. Then came the
demand for okra, recently shipped. Now we will be
shipping a series of other export products to Canada”, says
Brasil – Canadá | 35
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e limão, além de cenoura, couve-flor, brócolis e
batata-doce.
Todos os produtos são
transportados por via
aérea e, graças a uma estrutura logística muito
bem planejada, chegam
às mesas canadenses
pouquíssimo tempo depois de serem colhidos
no Brasil. Mais precisamente em 48 horas no caso de Toronto e 72 horas para
os consumidores de Montreal.
O processo começa logo após a colheita. O trajeto desde as propriedades em que os frutos são cultivados até o
terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em
Guarulhos, é sobre rodas. O trajeto é precisamente calculado e não permite atrasos. De lá, os produtos embarcam
nos voos diários da Air Canada até as cidades de destino.

Atenção aos detalhes
“As frutas são itens extremamente perecíveis, com
uma vida útil entre cinco e sete dias, por isso, precisamos ter todo o processo muito bem organizado e funcionando perfeitamente. Não podemos perder tempo”,
diz Moreno.

Multimport’s director,
Vitor Moreno. The
list included papayas,
mangoes, apples, lychees,
the dragon fruit, peaches,
plums, khaki and
lemons, besides carrots,
cauliflower, broccoli and
sweet potatoes.
All the products are
shipped by air and
thanks to a very wellplanned logistics organization, they reach Canadian tables
in a very short time after being harvested in Brazil. To be
precise, in 48 hours in the case of Toronto and 72 hours for
the consumers in Montreal.
The process starts right after harvesting. The route from
the farms where the fruits are grown to the terminal at the
São Paulo International Airport in Guarulhos (GRU), is
on wheels. The course is carefully calculated and allows no
delays. From the airport, the products are shipped on daily
Air Canada flights to the cities of destination.

Attention to the details
“Fruits are extremely perishable, with a life between five
and seven days. Therefore, we must plan the entire process
very well and have it working very smoothly. There is no

Alta frequência

O transporte aéreo de mercadorias entre Brasil e Canadá é oferecido pela Air Canada, por meio dos voos diários de e para o Aeroporto Internacional de
São Paulo, em Guarulhos, em aeronaves Boeing 789 ou 777. Além de frutas e legumes, são transportados com frequência produtos farmacêuticos, peças
automotivas, eletrônicos e animais vivos, entre outros itens.
“A capacidade de Guarulhos é bem aproveitada”, assegura Rene Rojas, gerente geral de Carga, Vendas e Serviços para América do Sul e Caribe da Air Canada
Cargo. Segundo ele, há diversas vantagens oferecidas pela companhia, a única com voos diretos entre os dois países. Além disso, ela alcança mais de 400
cidades ao redor do mundo, utilizando hubs em Toronto, Vancouver, Calgary e Montreal, que são menos congestionados que outros aeroportos internacionais e,
por isso, conferem mais agilidade à operação.
“Até 2018 ampliaremos em 55% a nossa capacidade de carga em relação a 2015. Estamos também examinando um aumento de capacidade de mais 40% em
nossas rotas na América Latina”, antecipa Rojas.

High frequency

The transportation of goods between Brazil and Canada by air is offered by Air Canada, on daily flights from and to the São Paulo International Airport
in Guarulhos, in Boeing 789 or 777 aircraft. Besides fruits and vegetables, frequently transported products include pharmaceuticals, automotive parts,
electronics, live animals, among other items.
“The Guarulhos capacity is fully used”, assures Rene Rojas, the general-manager for Cargo, Sales and Services in South America and the Caribbean at Air
Canada Cargo. According to him, the company offers several advantages, since it is the only one with direct flights between the two countries. In addition, it
connects with 400 cities around the world, using hubs in Toronto, Vancouver, Calgary and Montreal, that are less crowded than other international airports
and therefore allow a faster operation.
“Until 2018 we will expand our cargo capacity by 55% in comparison with 2015. We are also considering an increase of our capacity by more than 40% on
our Latin American routes”, foresees Rojas.
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Segundo ele, o sucesso nos negócios com produtos
frágeis, e portanto de risco, como frutas e legumes, deve-se a três fatores. Além da eficiente logística, entram
nessa conta um trabalho detalhado de desenvolvimento
comercial e a escolha cuidadosa dos fornecedores, que
precisam oferecer qualidade e também capacidade produtiva adequada. O esforço tem dado certo, tanto que a
perspectiva é de crescimento de 60% nos processos em
2018 e a empresa pretende dobrar as suas operações ao
longo do ano.
“É um negócio que vale a pena, com boa rentabilidade.
Prova disso é que as transações para o Canadá representam 50% das operações da Multimport, mas respondem
por 70% das receitas”, afirma o executivo. A comercial
exportadora também embarca para o Canadá outras
mercadorias, como café e a bananinha (doce típico de
banana do Brasil), ambos por via marítima. ■
Frutas brasileiras no Canadá
Assista à entrevista da CCBC ao canal Terraviva

time to waste”, says Moreno.
According to Moreno, success in business involving
fragile and risky products, such as fruits and vegetables,
is due to three factors. Besides the efficient logistics,
comprising the equation is a detailed effort of trade
development and the careful choice of suppliers, who must
offer quality and the appropriate production capacity. The
effort has paid-off, attested by the outlook of a 60% growth
of operations in 2018, with the company intending to
double its operations during the year.
“It is a worthwhile business with a good profitability. This
is proven by the fact that the transactions with Canada
represent 50% of Multimport’s transactions, but 70%
of revenues”, says the executive. The trading company
also ships other products to Canada, such as coffee and
“bananinha” (a typical Brazilian sweet made of bananas).
The latter two products are shipped by sea. ■
Brazilian fruits in Canada
Watch the CCBC interview on the Terraviva channel
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por Patrícia Büll

QUALIFIED TO WORK

QUALIFICAÇÃO
PARA O TRABALHO
Experiências brasileiras e canadenses na formação de jovens
Brazilian and Canadian experiences in youth education

O

governo brasileiro tem buscado
melhorar a qualidade do ensino
nacional e, nesse processo, uma
das referências que podem ajudar
muito é justamente o Canadá, que
sobe a cada ano nos rankings internacionais. Para se ter ideia, na última rodada de
exames do Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (Pisa 2016), da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Canadá ficou na sexta posição entre os melhores países
em matemática, ciências e interpretação de texto.

Foco no mercado de trabalho
As mudanças na educação atingirão os alunos no
nível correspondente ao high school canadense. No
entanto, a adequação do currículo aproxima-se também das vantagens oferecidas pelo college, que é a
formação superior canadense voltada ao mercado
de trabalho, segundo explica o Consulado-Geral do
Canadá em São Paulo. Isso porque ambos são uma
opção eficaz e rápida para o jovem ingressar no mercado de trabalho com qualificação adequada.
O “novo ensino médio” foca a capacitação dos estudantes em suas áreas de interesse – uma proposta semelhante
à adotada com sucesso em países desenvolvidos. “Antes,

T

he Brazilian government has sought to improve
the quality of the national educational system
and, in doing so, one of the references that can
greatly help is precisely Canada which, year after year,
fares better in the international ranking. To better
understand the issue, in the most recent event of the
Program for International Student Assessment (PISA
2016), of the Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD), Canada ranked sixth
among the best countries in Mathematics, Sciences and
Reading Comprehension.

Focus on the job market

The changes to take place in the Brazilian
educational system will affect students at the level
equivalent to Canada’s high school. However, the
curricular adaptation also results in the advantages of
college level courses which, according to the Canadian
Consulate-General in São Paulo, correspond to the
Canadian higher education level tuned to the job
market. This is so because both levels are effective
options for youngsters to enter the job market with an
adequate qualification.
The “new high school” focuses on educating students in
their fields of interest – an objective comparable to what has
been successfully adopted in developed countries. “Previously,
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EDUCAÇÃO
PASSO A PASSO

BRASIL

(REDES PÚBLICA E PRIVADA)

EDUCATION STEP-BY-STEP
ENSINO
SUPERIOR

Technological courses (duration of 2 to 3 years),
undergraduate courses (duration of 4 to 6 years)

BRAZIL (PUBLIC AND PRIVATE NETWORKS)

Cursos de formação tecnológica (2 a 3 anos de duração),
cursos de graduação (de 4 a 6 anos de duração)

HIGHER EDUCATION

BEGINNING AT AGE 15 – 3-year duration, with a 60%
mandatory curriculum and 40% of optional subjects,
according to a student’s field of interest

A PARTIR DOS 15 ANOS – com três anos de duração,
sendo 60% de carga obrigatória e 40% de matérias
optativas, conforme área de interesse do aluno

ENSINO
MÉDIO

HIGH SCHOOL

DE 6 A 14 ANOS – dividido em ciclo I
(do 1º ao 5º ano) e II (do 6º ao 9º ano)

ENSINO
FROM AGE 6 TO 14 – divided into Cycle I FUNDAMENTAL

(from 1st to 5th grade) and II (from 6th to 9th grade)

ELEMENTARY SCHOOL

EDUCAÇÃO
INFANTIL

FROM AGE 0 TO 5 YEARS – mandatory from age 4 onwards

CHILD EDUCATION

DE 0 A 5 ANOS – obrigatória
a partir dos 4 anos

CANADÁ
CANADA

Colleges ou CEGEPS oferecem formação técnica com duração de 1 a 4 anos, e
universidades oferecem cursos de 3 a 4 anos de duração (redes pública e privada)

PÓSSECUNDÁRIO
POST-HIGH SCHOOL

Curso de 2 anos, apenas na província do Quebec

PRÉUNIVERSITÁRIO
PRE-UNIVERSITY

Vai do grade 9 ao grade 12, mas a partir do grade 11 o aluno pode
escolher matérias de áreas de sua preferência, direcionando sua
formação para a universidade ou o college (rede pública – menos de
10% usam rede privada)
A partir dos 6 ou 7 anos (dependendo da
província). Vai do grade 1 ao grade 8 (rede pública
– menos de 10% usam rede privada)
Não existe obrigatoriedade e não há creches
públicas. As crianças ficam no Daycare ou
com os pais em casa. Algumas províncias
oferecem maternal a partir dos 4 anos
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ENSINO MÉDIO
(HIGH SCHOOL)

ESCOLA PRIMÁRIA
(ELEMENTARY SCHOOL)

ATÉ OS 5 ANOS
UNTIL AGE 5

Colleges or “CEGEPS” (General and
Professional Education Colleges) provide
a technical education with a 1 to 4-year
duration and universities that offer courses
with a 3 to 4-year duration (public and
private networks)

2-year course only in
the province of Quebec

From Grade 9 to 12, but after Grade 11 students can
choose subjects in their fields of preference, focusing
their education on university or college courses (public
network – less than 10% use the private network)

Beginning at age 6 or 7 (depends on the province), from Grade 1
to 8 (public network – less than 10% use the private network)

There are no mandatory courses until age 5 and no public day care centers.
Children stay in private day care centers or with their parents at home. Some
provinces offer nursery school beginning at age 4

os alunos eram obrigados a cursar 13 disciplinas, ainda
que não tivessem qualquer relação com seu interesse
acadêmico”, explica Maria Helena Guimarães de Castro,
secretária-executiva do Ministério da Educação. Ela destaca que, a partir de agora, 60% do currículo será formado
por disciplinas da chamada Base Nacional Comum Curricular, e o restante, pelos denominados itinerários formativos, em que o estudante escolhe uma das seguintes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências
humanas e formação técnica e profissional.

students had to attend classes in 13 subjects even if they had
no relation whatsoever with their academic field of interest”,
explains Maria Helena Guimarães de Castro, executivesecretary of the Ministry of Education. She emphasizes
that from now on, 60% of the curriculum will comprise
subjects of the National Common Curriculum Base, with
the rest comprising so-called “educational itineraries”, in
which students can choose one of the following study areas:
languages, mathematics, natural sciences, human sciences
and a technical or a professional course.

Formação superior

Higher education

O college corresponde a uma formação de nível superior (graduação) voltada ao mercado de trabalho e
se diferencia da graduação tradicional especialmente
porque esta última prepara o estudante também para
seguir carreira acadêmica, caso assim deseje.
Em algumas regiões canadenses, ao criar um curso, o college leva em conta a demanda local por mão
de obra. Em função disso, é comum que as empresas
“patrocinem” salas de aula e laboratórios para experiências práticas. Com essa parceria, a companhia sabe
que o estudante formado sairá pronto para atuar na
sua linha de produção, informa o consulado.
As vantagens do college canadense têm interessado cada vez mais jovens brasileiros que buscam
desenvolver a sua formação no exterior. Uma das
explicações para o aumento da demanda é o conhecimento adquirido em feiras educacionais realizadas no País. Antes poucos sabiam que o college
corresponde a uma formação superior. ■

The college courses stand for a higher
(undergraduate) education tuned to the job market.
College courses differ from traditional undergraduate
courses mainly because the latter also prepare students
who intend to follow an academic career.
In some Canadian regions, when a course is
organized, the college considers the local labor demand.
Therefore, it is common that companies “sponsor”
classrooms and laboratories for practical experiments.
With this type of partnership, the company knows that
the student who completed a course will be ready to
work on its assembly line, states the Consulate.
The advantages of Canadian colleges have
increasingly interested young Brazilians seeking
to continue their education abroad. One of the
explanations for the increase in demand is the
knowledge obtained at educational fairs held
throughout the country. Previously, few knew that the
college course is a type of higher education. ■
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WIN THE WORLD

GANHE
O MUNDO

Canadá é o país que mais recebe alunos de escolas públicas de Pernambuco
Canada is the country that hosts the most public school students from the State of Pernambuco

H

á cinco anos o governo do Estado de
Pernambuco implementou um programa de formação voltado a alunos
do ensino médio de escolas públicas.
Batizada de Ganhe o Mundo, a iniciativa envolve duas ações: uma delas é a
oferta de um curso intensivo de inglês ou espanhol para
25 mil estudantes, realizado localmente e com duração
de um ano; a outra é a concessão de uma bolsa de intercâmbio no exterior destinada a cerca de mil dos melhores alunos de idiomas.
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Embaixador Riccardo Savone com o secretário de Educação Frederico
Amâncio durante encontro com jovens intercambistas. Ambassador
Riccardo Savone with the secretary of Education Frederico Amâncio,
during a meeting with young exchange program students

F

ive years ago, the State of Pernambuco implemented
a study program for public high school students.
Called “Win the World”, the initiative involves two
actions: one is an intensive course in English and Spanish for
25,000 students, staged locally and with a one-year duration;
the other is the granting of a scholarship for an exchange

Segundo a Secretaria de Educação, responsável pela
gestão do programa, o objetivo é acelerar os níveis de
proficiência dos jovens em língua estrangeira, fazendo
com que Pernambuco seja o primeiro estado bilíngue
no Brasil, além de promover a interação com outras
culturas e costumes e, ainda, estimular o aproveitamento no mercado de trabalho do conhecimento obtido durante o intercâmbio.
Para o curso de idiomas, cerca de 35 mil alunos, de um
universo de 1.049 escolas da rede estadual, são inscritos
anualmente para disputar as 25 mil vagas disponíveis.
Ao final do curso, eles devem ter alcançado pelo menos
o nível intermediário do idioma escolhido. Os melhores alunos são então selecionados para participar de um
intercâmbio e passam um semestre estudando em escolas secundárias públicas de um dos países participantes,
com as despesas pagas pelo governo de Pernambuco.

program abroad, aimed at about 1,000 of the best language
students.
According to the Secretariat of Education, responsible
for managing the program, the objective is to improve the
youngsters’ foreign language proficiency levels, to make
Pernambuco Brazil’s first bilingual state and to promote
the interaction with other cultures and costumes, while also
benefitting the job market with the knowledge obtained during
the exchange program.
For the language course, about 35,000 students, out of the
1,049 schools in the state network, enroll every year to run
for the 25,000 places available. At the end of the course, they
are expected to have reached at least the intermediate level
of the selected language. The best students are then selected
to participate in an exchange program and spend one
semester studying in public secondary schools in one of the
participating countries, with expenses paid by the government
of Pernambuco.

Bons resultados
O Canadá é disparado o país que mais recebe os intercambistas pernambucanos. Segundo as projeções do
governo do estado, 3.299 estudantes terão viajado ao
país da América do Norte como participante do Ganhe
o Mundo até o final de 2018.
Após o intercâmbio, ao retornar à escola, os participantes devem desenvolver um projeto interdisciplinar com
base em temas como cidadania, diferenças e semelhanças
socioculturais, meio ambiente, inovação, globalização, economia criativa, empreendedorismo com responsabilidade
social, convivência pacífica e cooperativa entre povos e nações. O trabalho depois é apresentado para os demais estudantes da escola e perante a coordenação do programa. Os
projetos são de grande importância, não só de uma perspectiva acadêmica, mas também pela contribuição para a
comunidade local onde o estudante do intercâmbio vive.
Agora em dezembro, o
embaixador canadense no
Brasil, Riccardo Savone, estará novamente no Recife
para participar da cerimônia de pré-embarque do
Ganhe o Mundo. Será uma
oportunidade de os intercambistas trocarem experiências entre si e também
interagirem com o corpo
diplomático do Canadá. ■

Good results

Canada is by far the country that hosts the most
exchange program students from Pernambuco. According
to projections of the state government, 3,299 students will
have travelled to Canada as participants of the Win the
World program until the end of 2018.
After the exchange program, upon returning to school, the
students must develop an interdisciplinary project based on
themes such as citizenship, social and cultural differences and
similarities, the environment, innovation, globalization, creative
economy, entrepreneurship with social responsibility, peaceful
living together and the cooperation among peoples and nations.
The resulting work is presented to all the other students in the
school and to the program coordinators. The projects are very
important, not only from the academic perspective, but also
because of the contribution to the local community where the
exchange student lives.
Now in December, the
Canadian ambassador to
Brazil, Riccardo Savone, will
again be in Recife to participate
in the pre-travel ceremony of
the Win the World program. It
will be an opportunity for the
exchange program students to
swap experiences and interact
with the Canadian diplomatic
corps. ■

Brasil – Canadá | 43

NA BAGAGEM
por Neide Martingo

FOTO: SHUTTERSTOCK

IN THE LUGGAGE

EXPERIENCES THAT OPEN DOORS

EXPERIÊNCIAS
QUE ABREM PORTAS

Brasileiros contam como o estudo no Canadá ajudou na carreira profissional
Brazilians tell how studying in Canada helped their professional career
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E

studar no Canadá proporciona experiências valiosas. No caso das universidades,
além de ter acesso a programas de qualidade, é possível conhecer pessoas de diversas partes do mundo e, na volta para
casa, o melhor: comprovar na prática os
benefícios da experiência adquirida. A seguir, três brasileiros contam como isso aconteceu em suas carreiras.

Multiculturalismo
Muitas nacionalidades, muitos modos de vida. A diversidade dos povos que convivem harmonicamente no
Canadá foi um aspecto fundamental para a formação de
Fernando Damazio dos Santos, atualmente pesquisador

T

o study in Canada provides valuable experiences.
In the case of universities, besides gaining access
to high quality programs, it is possible to meet
people from different parts of the world. Upon returning
home, the best advantage is to enjoy in practice the benefits
of the experience obtained. Here, three Brazilians tell how
this helped their careers.

Multiculturalism
Many nationalities, many life styles. The diversity of
the peoples living harmoniously together in Canada was a
fundamental aspect in the education of Fernando Damazio
dos Santos, currently a researcher at the International
Policy Center for Inclusive Growth - IPC-IG, a forum
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do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla em inglês), fórum criado
em parceria entre o governo do Brasil, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Santos passou um semestre na província de Quebec, estudando na Université du Québec à Montreal
(UQÀM), com financiamento do governo federal do
Canadá, em 2013, quando ainda cursava Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina.
Ele também é formado em Filosofia pela mesma universidade e atuou como coordenador do Grupo de Apoio
a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis e Região
antes de se tornar pesquisador do IPC-IG.

Novos rumos
A passagem pelo Canadá foi determinante na vida do
assistente de edição Pedro Canzian Lemmy, que estudou “Animação Clássica – 2D” na Vancouver Film School
(VFS), na província da Colúmbia Britânica. “Foi uma escolha que fiz baseado na qualidade do ensino e no tempo de
duração de um ano, que pôde me proporcionar experiências incríveis. O curso não tinha muito a ver com a minha
graduação no Brasil, que era em Comunicação Social, mas
segui minha paixão por animação e me tornei um profissional qualificado graças à formação no Canadá”, afirma.
Entre os fatores que pesaram na escolha, o fato de a
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established in partnership with the Brazilian government,
Applied Economics Research Institute – IPEA and the
United Nations Development Program (UNDP).
Santos spent one semester in Quebec in 2013, studying
at Université Du Quebéc à Montreal – UQAM, financed
by the Canadian federal government, while he was still
attending classes in International Relations at Federal
University of Santa Catarina. He also graduated in
Philosophy at the same university and worked as the
coordinator of the Support Group for Immigrants and
Refugees in Florianópolis and surrounding region prior
to becoming a researcher at IPC-IG.

New directions
Staying in Canada was determinant in the life of
editorial assistant Pedro Canzian Lemmy, who studied
“2D Classic Animation” at the Vancouver Film School
(VFS), in the province of British Columbia. “I made this
choice based on the quality of the course and the one-year
duration, which provided me unbelievable experiences.
The course had little in common with my undergraduate
course in Brazil, which was Social Communication, but I
followed my passion for animation and became a qualified
professional thanks to the course in Canada”, he said.
Among the factors that influenced my choice was the fact
that the school is one of the best in the world in the field of
animation. “If it weren’t for the course in Canada, perhaps

escola ser uma das melhores na área de animação do
mundo. “Se não fosse pelo curso no Canadá, talvez não
tivesse tido as oportunidades que tive ao voltar. Trabalhei
muito com o que aprendi na VFS e consegui estágio na
Sony Pictures Television em São Paulo. Aperfeiçoar o inglês e ter uma experiência internacional são muito mais
do que melhorias no currículo, são parte de quem me
tornei como pessoa e cidadão do mundo”, acredita. Hoje
ele trabalha na agência SalveTribal Worldwide, em São
Paulo, cria campanhas e atua na geração de conteúdos.

Reflexões e futuro
A professora Maysa de Oliveira Brum Bueno deixou duas
filhas e o marido no Brasil para investir no futuro da sua
carreira e não se arrepende. Para ela, estar no Canadá foi
determinante para aumentar o espectro de atuação profissional. “No Canadá as pessoas colocam a mão na massa, as
coisas não ficam apenas no campo das ideias. Por conta desse aprendizado, ao retornar, comecei a ser chamada”, diz.
Maysa passou um ano cursando doutorado em Educação na Universidade de Manitoba. “Fiquei nos departamentos de tecnologias educacionais e educação
a distância. Voltei com a reflexão sobre a formação do
professor no uso de tecnologias na sala de aula”, diz.
Hoje, ela dá aulas em Campo Grande, em Mato Grosso
do Sul, e atende escolas e faculdades de todo o Brasil
que pretendem investir na formação de professores. ■

I would not have had the opportunities I got when I came
back to Brazil. I worked a lot with what I learned at VFS
and I got an internship at Sony Pictures Television in São
Paulo. To improve my English and to have international
experience are much more than improvements to my
resume. They are a part of whom I became as a person
and a citizen of the world”, Lemmy believes. Currently, he
works at the SalveTribal Worldwide agency, in São Paulo,
creating campaigns and cooperating in content creation.

Thoughts about the future
The teacher Maysa de Oliveira Brum Bueno left two
daughters and her husband behind in Brazil to invest in
the future of her career and she does not regret this. For
her, having been in Canada was determinant to increase
the scope of her professional work. “In Canada, people are
“hands-on”, things do not just stay in the realm of ideas.
Due to this learning process, upon returning to Brazil, I
started getting invitations”, says Bueno.
Maysa spent one year doing work for her doctorate degree
in Education at the University of Manitoba. “I stayed in
the departments of educational technologies and distance
learning. I returned with a concept about educating
instructors in how to apply technologies in the classroom”, she
says. Currently, she teaches in Campo Grande, in the State of
Mato Grosso do Sul, and assists schools and colleges intending
to invest in the education of instructors throughout Brazil. ■
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ARBITRATION

PAN-AMERICAN CONGRESS

TRENDS AND CHALLENGES

TENDÊNCIAS
E DESAFIOS
Congresso Pan-Americano discute a arbitragem de hoje e amanhã em mais
de 40 palestras ministradas por especialistas nacionais e internacionais
Pan-American Congress discusses arbitration today and tomorrow in more than 40
presentations by local and international specialists

FOTOS: MARCOS MESQUITA

por Fernando Del Picchia Maluf, da Associação Brasileira
dos Estudantes de Arbitragem (ABEArb)
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“T

empo é dinheiro”. A famosa atribuída a Benjamin
Franklin nunca se mostrou
tão atual quanto nos dias de
hoje. No mundo dos negócios, as relações interempresariais estão carregadas por uma verdadeira “corrida
pelo ouro”. Um empresário bem-sucedido é aquele que,
em um menor período de tempo, consegue ampliar seu
lucro com a menor exposição patrimonial possível.
É evidente que essa tendência empresarial, aliada ao
contexto da globalização, tem consequências sociais,
políticas e econômicas. Dentre elas, é possível notar um
afastamento do modelo tradicional de resolução de conflitos e uma busca por métodos alternativos – e, por que
não, mais eficientes.
Notadamente em países como o Brasil, em que a res-

“T

ime is money”. This famous saying,
supposedly voiced by Benjamin
Franklin, was never before so
contemporaneous than in our time.
Relationships in the business world have truly become a
gold rush. A successful entrepreneur is somebody who, in
the shortest time possible, manages to increase profit using
the least capital.
It is evident that this trend in business, in the context
of globalization, has social, political and economic
consequences. Among them, one is the abandonment
of the traditional conflict resolution method and the
search for alternative methods – and, quite frankly, more
efficient ones.
Particularly in countries like Brazil, in which responses
by the Judiciary are delayed due to the system’s slowness,
arbitration has increasingly been gaining relevance.
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posta da prestação jurisdicional é rigidamente caracterizada pela morosidade do Judiciário, a arbitragem tem
ganhado cada vez mais espaço. O motivo é simples: o empresário tem se mostrado mais interessado em uma solução
imediata pela via arbitral, em vez de uma duradoura – e sem
expectativa de término – disputa judicial.
Essa conclusão pode ser facilmente extraída dos números recentemente divulgados pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CAM-CCBC), instituição arbitral de maior representatividade no país. Segundo as informações disponíveis, desde 1979 foram instaurados 847 procedimentos arbitrais
perante o CAM-CCBC e, atualmente, ainda estão em
curso 289 arbitragens que envolvem, ao todo, mais de 20
bilhões de dólares.
A arbitragem é, portanto, uma realidade cada vez mais
presente e relevante nas relações interempresariais. Ainda assim, uma série de questões recorrentes a seu respeito continua assombrando uma parcela considerável dos
empresários.
Atento à essa preocupação, o CAM-CCBC promoveu,
nos dias 23 e 24 de outubro de 2017, a quarta edição do
Congresso Pan-Americano de Arbitragem, cujo escopo,
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The reason is simple: entrepreneurs are more interested
in an immediate solution by choosing the arbitration
route rather than long-lasting legal disputes – with no
expectation as to their ending.
This conclusion is easily perceived in the figures
recently released by “Centro de Arbitragem e Mediação
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá” - CAM-CCBC
(Arbitration and Mediation Center of the Chamber
of Commerce Brazil-Canada), the country’s most
representative arbitration institution. According to
available data, since 1979, 847 arbitration proceedings
were conducted in CAM-CCBC and, currently, 289 cases
are in progress, involving a total of more than 20 billion
dollars.
Arbitration is therefore increasingly present and
relevant in business relations, and yet a series of issues
concerning arbitration continues to amaze a considerable
number of entrepreneurs.
Taking this fact into consideration, CAM-CCBC, on
October 23 and 24 of this year, staged the fourth edition
of the Pan-American Arbitration Congress. Like in
previous years, its scope was not only a contribution to
the consolidation of arbitration in Brazil, but also to

como nos anos anteriores, foi não só contribuir com a
consolidação da arbitragem em território nacional, mas
também solucionar algumas das dúvidas dos empresários e, dessa forma, fomentar a atividade empresarial
no Brasil.
O evento, realizado na sede do Hotel Hilton, na cidade de São Paulo, contou com a presença de grandes
nomes da arbitragem nacional e internacional, além de
outros profissionais do Direito e de outras áreas. Como
na última edição, foram dois dias caracterizados pela exposição de mais de 40 palestras, sendo o primeiro dia
destinado a tratar de temas atuais (Arbitragem Hoje) e o
segundo destinado a abordar questões ainda incipientes
(Arbitragem Amanhã).

Rodadas de debates
A abertura oficial do evento ficou por conta do presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, que enalteceu o
papel que vem sendo exercido pela instituição arbitral e
as iniciativas em curso para incentivar, cada vez mais, a
arbitragem como alternativa adequada e eficiente à resolução de disputas no Brasil.
Após as palavras do anfitrião, teve início o primeiro

O CAM-CCBC promoveu um coquetel para networking no Villa Bisuti
Berrini WTC, no encerramento do congresso. CAM-CCBC promoted a
networking cocktail at Villa Bisuti Berrini WTC at the closing of the
congress.

solving some of the open questions entrepreneurs have,
thereby fostering entrepreneurial activities in Brazil.
This event, staged at the Hilton Hotel in São Paulo,
was attended by highly regarded names of the Brazilian
and the international world of arbitration, besides
professionals from walks of life other than Law. Like the
previous edition, the two-day event was characterized
by over 40 presentations. The first day covered current
themes (Arbitration Today) and the second day focused
on forthcoming and still incipient issues (Arbitration
Tomorrow).

Debate rounds
The event’s official opening was by the president of
CAM-CCBC, Carlos Forbes, who highlighted the role
played by the arbitration institution and the initiatives in
Brasil – Canadá | 51

ARBITRAGEM CONGRESSO PAN-AMERICANO
ARBITRATION

PAN-AMERICAN CONGRESS

Foram dois dias caracterizados pela exposição de mais de 40 palestras,
sendo o primeiro destinado a tratar de temas atuais e o segundo a abordar
questões ainda incipientes. The two-day event was characterized by over 40
presentations. The first day covered current themes and the second day focused
on forthcoming and still incipient issues

painel, que contou com a moderação da professora Selma Lemes, acompanhada por Marcio Vieira Souto Costa
Ferreira, Manuel Alejandro Gómez, Felipe Sperandio e
Ramiro Portocarrero. Essa primeira rodada de debates
teve por escopo discutir questões relativas à adoção dos
prazos procedimentais na arbitragem e as respectivas
consequências na hipótese de descumprimento.
Na sequência, teve início o segundo painel, moderado por Gustavo Fernandes, acompanhado de Cláudio
Finkelstein, Mark Luz, Marçal Justen Filho e Carmen Tiburcio. A segunda etapa de discussões tratou da prática
de procedimentos arbitrais envolvendo entes da administração pública e afirmou que essa experiência já deve
ser considerada como uma realidade indissociável da
arbitragem no Brasil.
Caroline Costa, secretária-geral adjunta institucional
do CAM-CCBC, aproveitou a ocasião para apresentar os
novos projetos que estão sendo providenciados pelo centro de arbitragem.
O terceiro painel destinou-se a esclarecer as dúvidas
recorrentes a respeito dos custos envolvidos em um
procedimento arbitral. Nessa etapa, a Flavia Foz Mange ficou encarregada de moderar a mesa composta por
Mark Cheskin, Pedro Bastista Martins, Gabriel Costa e
Rodrigo Gabardo.
O último painel do dia teve a moderação liderada pelo
professor Carlos Alberto Carmona e contou com a participação ativa de Catherine Rogers, Edna Sussman, Felipe
Ossa e João Bosco Lee, em uma discussão sobre o dever
de revelação pelo árbitro e as hipóteses de impedimento
de sua atuação, notadamente diante dos recentes avanços legislativos e jurisprudenciais.

Prática transparente
Os trabalhos do segundo dia do evento tiveram início
com o painel que contou com moderação de Eleonora
Coelho, acompanhada por Alejandro López Ortiz, Flávia
Bittar, Janet Walker e Margie-Lys Jaime Ramírez. Esse ciclo de entraves teve por objetivo debater uma tendência
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progress to once again foster arbitration as an adequate
and efficient alternative for the resolution of conflicts in
Brazil.
Following the host’s opening remarks, the first panel
discussion began moderated by professor Selma Lemes
and comprised Marcio Vieira Souto Costa Ferreira,
Manuel Alejandro Gómez, Felipe Sperandio and
Ramiro Portocarrero. This first round of debates focused
on discussing issues related to the implementation of
procedural deadlines in arbitration and the respective
consequences in the case of non-compliance.
Next, the second panel discussion took place,
moderated by Gustavo Fernandes, comprising Cláudio
Finkelstein, Mark Luz, Marçal Justen Filho and Carmen
Tibercio. This second phase of discussions covered the
practice of arbitration proceedings involving public
administration entities, showing that this experience
can already be considered a fully integrated reality of
arbitration in Brazil.
Caroline Costa, CAM-CCBC’s institutional deputy
secretary-general, took the opportunity to present new
projects being implemented by the Arbitration Center.
The third panel intended to clarify repeated doubts
about the costs of an arbitration proceeding. In this
phase, Flavia Foz Mange was appointed the moderator
and the table comprised Mark Cheskin, Pedro Bastista
Martins, Gabriel Costa and Rodrigo Gabardo.
The day’s last panel was moderated by professor Carlos
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O objetivo do congresso é contribuir para a consolidação da arbitragem em
território nacional e solucionar dúvidas dos empresários para então fomentar
a atividade empresarial no Brasil. The objective of the congress was to
consolidate arbitration and to solve entrepreneurs’ doubts to then foster
business activities in Brazil

Alberto Carmona and comprised the active participation
of Catherine Rogers, Edna Sussman, Felipe Ossa and
João Bosco Lee, in a discussion about an arbitrator’s
obligation to disclose information and the scenarios
that prevent him or her from performing, particularly in
light of the most recent developments in legislation and
jurisprudence.

Transparent practice
à adoção de procedimentos arbitrais de rito sumário ou
de escopo limitado no futuro.
O debate a seguir teve moderação de Pedro Soares
Maciel, acompanhado de Diana Droulers, Samaa Haridi, Peter Sester e Paula Costa e Silva. Essa etapa discorreu a respeito dos benefícios advindos da adoção de
uma prática de transparência na arbitragem e seus respectivos limites, notadamente no tocante à formação
de jurisprudência.
Após a apresentação das novidades do “CLA 2018”
por Karina Zambrano, os trabalhos foram retomados
com o sétimo painel, que teve por escopo discutir o
futuro da arbitragem societária e quais os deságios a
serem esperados no envolvimento de companhias abertas em procedimentos arbitrais, episódio em destaque
na mídia brasileira atual. Nessa fase, Walfrido Warde ficou encarregado de moderar os debates entre Marcelo
Huck, Alexandre Cordeiro Macedo, Joseph McCahery
e André Abbud.
O último painel teve a moderação liderada por Patricia Kobayashi e contou com a contribuição de Macarena
Letelier, Patricia Shaughnessy, Túlio Giacomo e Antonio
Vieira da Silva, em uma inovadora reflexão a respeito das
tendências e melhores práticas na administração de procedimentos arbitrais.
Por fim, o fechamento do evento se deu com um painel dirigido por Bernardo Cremades, seguido de um coquetel para networking promovido pelo CAM-CCBC no
Villa Bisuti Berrini WTC. ■

The event’s second day agenda began with a panel
moderated by Eleonora Coelho, comprising Alejandro
López Ortiz, Flávia Bittar, Janet Walker and MargieLys Jaime Ramírez. This discussion cycle on hindrances
debated the trend towards summary proceedings in
arbitration or to a limited scope in the future.
The next debate was moderated by Pedro Soares Maciel,
comprising Diana Droulers, Samaa Haridi, Peter Sester
and Paula Costa e Silva. This phase assessed the benefits
resulting from adopting the practice of transparency
in arbitration and its respective limits, particularly as
related to building jurisprudence.
Following the presentation of the novelties of “CLA
2018” by Karina Zambrano, work continued in the
seventh panel, whose scope was to discuss the future
of arbitration involving corporations and the expected
advantages of publicly owned companies getting
involved with arbitration proceedings, a feature currently
under analysis in the Brazilian media. In this phase,
the moderation of the debates among Marcelo Huck,
Alexandre Cordeiro Macedo, Joseph McCahery and André
Abbud was done by Walfrido Warde.
The last panel was moderated by Patricia Kobayashi
and had the contributions of Macarena Letelier, Patricia
Shaughnessy, Túlio Giacomo and Antonio Vieira da
Silva, in an innovative reflection about trends and best
practices in managing arbitration proceedings.
Finally, the closing panel was led by Bernardo
Cremades, followed by a CAM-CCBC sponsored cocktail
party at Villa Bisuti Berrini WTC for networking. ■
Brasil – Canadá | 55

STAY TUNED

FIQUE

POR DENTRO

Judicial Dialogue
Judicial Dialogue

Algumas questões relacionadas à Convenção de Nova York de 1958
e a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras foram destaques
durante a Conferência do Centro de Resolução de Conflitos (CRCUSP), em cooperação com o International Council for Commercial
Arbitration (ICCA). O evento ocorreu na Universidade de São Paulo
(USP), em 26 de outubro. Na ocasião, o CAM-CCBC foi representado
por sua secretária-geral, Eleonora Coelho, que participou dos debates
apresentando uma visão geral da Convenção de Nova York.
Some issues related to the New York Convention of 1958 and the
ratification of foreign arbitration awards were the highlights during
the “Conferência do Centro de Resolução de Conflitos” - CRC-USP
(Conference of the Conflict Resolution Center), in cooperation with the
International Council for Commercial Arbitration (ICCA). The event
took place at the University of São Paulo (USP), on October 26. On
the occasion, CAM-CCBC was represented by its secretary-general,
Eleonora Coelho, who took part in the debates, having presented an
overview of the New York Convention.

Financiamento de terceiros
Third party financing

O CAM-CCBC marcou presença numa mesa-redonda
realizada em Miami, em 8 de novembro, na Florida
International University (FIU). O evento e o programa foram
coordenados pelo professor Manuel Gomes, que leciona
na FIU. O público foi marcado por um grande número de
advogados praticantes de arbitragem, interessados em
conhecer o trabalho do CAM-CCBC e o teor da Resolução
Administrativa nº 18/2016, que aborda o assunto e define
as diretrizes de comportamento a serem adotadas pelas
partes que, por acaso, tiverem os custos da arbitragem
financiados por terceiros. Participaram do debate os fundos
Lex Finance e Leste Credit e o vice-presidente do CAMCCBC, Maurício Gomm, que falou sobre a experiência do centro de arbitragem e mencionou o número de revelações das partes
sobre a existência do financiamento em arbitragens.
CAM-CCBC attended a roundtable that took place in Miami, on November 8, at Florida International University (FIU). The event
and the program were coordinated by professor Manuel Gomes, who lectures at FIU. The public comprised many attorneys who
are arbitration practitioners and interested in understanding the work performed by CAM-CCBC and the content of administrative
resolution nr. 18/2016. This resolution addresses the issue of arbitration and sets the guidelines adopted by the parties that,
incidentally, had their arbitration costs financed by third parties. Participants in the debate were the Lex Finance and Leste Credit
funds and CAM-CCBC’s vice-president, Maurício Gomm, who spoke about the Arbitration Center’s experience and mentioned the
number of revelations made by the parties about the financing of arbitrations.
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Cláusulas patológicas
Pathological clauses

As cláusulas de
arbitragem patológicas
foram destaques em
palestra do presidente
do CAM-CCBC, Carlos
Forbes, durante um
painel no II Simpósio de
Oxford sobre Arbitragem
Comercial Internacional
Comparada. O evento
ocorreu na University of Oxford, Reino Unido, em 20 de novembro, e discutiu questões
relevantes a respeito de arbitragem comercial internacional com especialistas de vários
países. Pathological clauses were the highlight of a presentation by CAM-CCBC’s
president, Carlos Forbes, during a panel at the II Oxford Symposium on Compared
International Commercial Arbitration. The event took place at Oxford University, in the
United Kingdom, on November 20, and covered relevant issues about international
commercial arbitration, with experts from several countries.

Arbitragem na América Latina
Arbitration in Latin America

O tema “Arbitragem na América Latina, uma Perspectiva Institucional” foi apresentado
pela secretária-geral adjunta institucional do CAM-CCBC, Caroline Costa, na Faculdade
de Direito da Universidade de Miami, em 8 de novembro. Caroline tem ampla
experiência na administração e no monitoramento de procedimentos de arbitragem
complexos, nacionais e internacionais. A palestra foi organizada pela Universidade de
Miami, School of Law, pela diretora do instituto internacional de arbitragem, a professora
Marike Paulsson. Paulsson é autora de várias publicações sobre arbitragem internacional
e a Convenção de Nova York de 1958.
The theme “Arbitration in Latin America, an Institutional Perspective” was presented by
CAM-CCBC’s institutional deputy secretary-general, Caroline Costa, at the University
of Miami’s Law School, on November 8. Caroline is very experienced in managing
and monitoring complex arbitration
proceedings, both local and
international. The presentation was
organized by the University of Miami’s
School of Law, through the director of
its International Arbitration Institute,
professor Maricke Paulsson, who is the
author of several publications about
international arbitration and the New
York Convention of 1958.

Maratona Moot
Moot Marathon

A cada ano, o CAM-CCBC e a
Associação Brasileira dos Estudantes
de Arbitragem (ABEArb) organizam
uma maratona de estudos, também
chamada de “Mamoot”, com o intuito
de debater os temas relacionados
ao caso do Willem C. Vis Moot,
competição internacional de arbitragem
que acontece anualmente em Viena.
Neste ano, a Mamoot ocorreu em 23
e 24 de novembro e reuniu estudantes
no auditório do CAM-CCBC. Entre
as faculdades que participam da
competição estão Mackenzie e
Universidade de São Paulo (USP).
Além da maratona, as equipes de
estudantes que vão ao Vis Moot ainda
participam dos Pré-Moots, treinamentos
também promovidos pelo CAM-CCBC.
A Mamoot tem o apoio da CISGBrasil. Every year, CAM-CCBC and
“Associação Brasileira dos Estudantes
de Arbitragem” – ABEArb (Brazilian
Arbitration Students Association)
organize a study marathon, also known
as “Mamoot”, to debate themes related
to the Willem C. Vis Moot event, the
international arbitration competition that
takes place annually in Vienna. This
year, Mamoot was held from November
23 to 24 and gathered students in the
CAM-CCBC auditorium. Participating
universities in the competition are
“Universidade Mackenzie” and
“Universidade de São Paulo” - USP).
Besides the marathon, the teams of
students that go to the Vis Moot also
participate in the Pre-Moots, a training
program also promoted by CAM-CCBC.
The Mamoot initiative is supported by
CISG-Brasil.
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27 de novembro a 1º de dezembro, Araruna (PB)

November 27 to December 1, Araruna (PB)
3ª Semana de Educação à Ciência
Educação | Education

29 a 30 de novembro, São Paulo

November 29 to 30, São Paulo
18º Congresso CQH´2017
Serviços de saúde | Health Services

29 de novembro a 2 de dezembro, Manaus

29 a 30 de novembro, Toronto

5 a 7 de dezembro, Campinas (SP)

29 de novembro a 1º de dezembro, Toronto

7 a 10 de dezembro, São Paulo

4 a 5 de dezembro, Toronto

17 a 19 de janeiro, Maracaju (MS)

16 a 18 de janeiro, Brandon

30 de janeiro a 2 de fevereiro, São Paulo

5 a 8 de fevereiro, Montreal

November 29 to December 2, Manaus (AM)
6ª Conferência Economia Social e Solidária
Economia Social | Social Economy

December 5 to 7, Campinas (SP)
Brazilian Technology Symposium – BTSym
Tecnologias e engenharia | Technologies and Engineering
December 7 to 10, São Paulo
SIM - Semana Internacional de Música de São Paulo
Música | Music
January 17 to 19, Maracaju (MS)
Showtec
Tecnologias agrícolas | Agricultural Technologies

November 29 to December 1, Toronto
Construct Canada
Tecnologia para construção | Construction Technology
December 4 to 5, Toronto
CanSIA Solar Canada
Energia | Energy

January 16 to 18, Brandon
Manitoba Ag Days
Agricultura | Agriculture

January 30 to February 2, São Paulo (SP)
Abimad
Indústria de móveis | Furniture Industry

February 5 to 8, Montreal
PaperWeek Canada
Papel e gráfica | Paper and Printing Industry

5 a 9 de fevereiro, Cascavel (PR)

7 a 8 de fevereiro, Toronto

February 5 to 9, Cascavel (PR)
Show Rural Coopavel
Agricultura | Agriculture

February 7 to 8, Toronto
Canadian Concrete Expo
Construção e concreto | Construction and Concrete Industry

19 a 23 de fevereiro, São Paulo

22 a 25 de fevereiro, Vancouver

February 19 to 23, São Paulo (SP)
ABCasa Fair
Artigos para casa | Household Goods
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November 29 to 30, Toronto
IIDEXCanada
Arquitetura e design | Architecture and Design

February 22 to 25, Vancouver
Canadian Health Food Association – CHFA West
Orgânicos | Organic Products

São Paulo - Brazil

FIRST
ARBITRATION
CENTER IN
BRAZIL

Viaje com mais
espaço e conforto
Viaje Air Canada

A Air Canada, eleita em 2017 a melhor companhia aérea da
América do Norte, é a única que oferece voos diários e sem
escalas para Toronto, com conexões imediatas para todo o
Canadá e mais de 1160 destinos em 194 países.
Para seus voos no Brasil a Air Canada utiliza o Boeing 787
Dreamliner, com três classes de serviços: International
Business Class, Premium Economy e Classe Econômica.
Na International Business Class, você viaja em poltronas que
reclinam até 180º e se transformam em verdadeiras camas,
permitindo uma posição mais natural para dormir. Nossa
carta internacional de bebidas e sofisticado serviço de bordo
à la carte, assinado pelo chef David Hawksworth dão o toque
final de sofisticação à sua viagem.
Voe Air Canada e eleve sua viagem a outro nível.

Consulte seu agente de viagem ou ligue:
São Paulo: (11) 3254 6630
www.aircanada.com.br

International Business Class

