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Celebrar  
e avançar

Celebrate and move forward

T he Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC) 
celebrates its 45th anniversary in 2018. Throughout 
this time, the organization has developed vigorously, 
overcoming challenges and collecting valuable advances 
in favor of bilateral relations. Today it is undoubtedly one 

of the most successful and admired Chambers of Commerce, recognized in 
Brazil and Canada for its accomplishments. In addition to celebrating 
its historic achievements, the CCBC takes the opportunity to present 
news and launch new services, as can be seen in the “In Focus” and 
“Foreground” sections of this edition. During the year, the magazine 
(which features the 45-year label on its cover) will keep its readers 
updated on the commemorative activities.
In this edition you can read the interview with the Consul-General of 
Canada in Rio de Janeiro, Evelyne Coulombe; the news on the cultural 
project Exchanging Glances; the new “Learn about Canada” tourism 
series; an overview of the most important trade fairs in Brazil and 
Canada; and CCBC recommendations for companies to take better 
advantage of trade promotion events.
 In the section dedicated to Arbitration and Mediation, check out the 
latest CAM-CCBC review, which broke records of new cases in 2017. The 
institution is also preparing a special and commemorative edition of its Pan-
American Arbitration Congress, which in 2018 reaches the fifth year. ■

EDITORIAL

Mídias sociais

ACâmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CCBC) celebra em 2018 o seu 
45º aniversário. Ao longo desse 
tempo, a entidade se desenvol-
veu vigorosamente, superando 

desafios e colecionando valiosos avanços em 
prol das relações bilaterais. Hoje é, sem dúvida, 
uma das mais bem-sucedidas e admiradas câ-
maras de comércio, reconhecida no Brasil e no 
Canadá pelas suas realizações. Além de come-
morar as conquistas históricas, a CCBC aprovei-
ta o momento para apresentar novidades e lan-
çar novos serviços, como se pode acompanhar 
nas seções "Em Foco" e "Primeiro Plano" desta 
edição. Durante o ano, a revista (que traz na 
capa o selo dos 45 anos) manterá seus leitores 
por dentro das atividades comemorativas.

Já nesta edição, acompanhe a entrevista 
com a cônsul-geral do Canadá no Rio de Janei-
ro, Evelyne Coulombe; as novidades do proje-
to cultural Olhares Cruzados; a nova série de 
Turismo "Conheça o Canadá"; um panorama 
sobre importantes feiras de negócio no Brasil 
e no Canadá; e recomendações da CCBC para 
as empresas aproveitarem melhor os eventos 
de promoção comercial.

 Na seção dedicada a Arbitragem e Me-
diação, confira o mais recente balanço do 
CAM-CCBC, que bateu recorde de novos ca-
sos em 2017. A entidade se prepara também 
para uma edição especial e comemorativa do 
seu Congresso Pan-Americano de Arbitragem, 
que agora, em 2018, chega ao quinto ano. ■
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I n January, diplomat Evelyne 
Coulombe completed her first year 
heading the Consulate General 

of Canada in Rio de Janeiro, whose 
jurisdiction also includes the states of 
Minas Gerais and Espírito Santo. On 
the occasion, she granted an interview 

to Brazil-Canada, the main sections are highlighted below. 
The content in full, enriched with figures and details 
on the initiatives mentioned, is available on the CCBC 
website. At the end of the text there is a QR Code to access 
the complete material, in the Portuguese and English 
versions. It is worth checking it out!

What is your analysis of Brazil and the relations with Canada?
I assumed one year ago, on January 23, 2017. We undoubtedly 
arrived at a very complicated time in Brazil’s history as the 
country was just emerging from its most serious recession since 
the end of the 1980s, and was still suffering from a political 
crisis that has been ongoing since 2013. Despite all this, the 
contagious Brazilian optimism allows me to think that the 

APENAS O 
COMEÇO

EVELYNE COULOMBE

por Marcelo Couto

Cônsul-Geral do Canadá 
no Rio de Janeiro analisa 

seu primeiro ano no Brasil. 
Consul General of Canada in  

Rio de Janeiro analyzes  
her first year in Brazil

JUST THE BEGINNING

E
m janeiro, a diploma-
da Evelyne Coulombe 
completou o seu pri-
meiro ano à frente do 
Consulado-Geral do 
Canadá no Rio de Ja-

neiro, cuja jurisdição inclui também os 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Na ocasião, ela 
concedeu uma entrevista à Brasil-Canadá, cujos principais 
trechos estão destacados a seguir. O conteúdo na íntegra, 
enriquecido com números e detalhes sobre as iniciativas 
mencionadas, está disponível no site da CCBC. No final 
do texto há um QR Code para acessar o material comple-
to, nas versões português e inglês. Vale a pena conferir!
 
Qual a sua análise acerca do Brasil e das relações com o Canadá?
Assumi há um ano, em 23 de janeiro de 2017. Sem dúvi-
da, chegamos num momento muito complicado da his-
tória do Brasil, visto que o país estava emergindo de sua 
maior recessão desde o final da década de 1980 e ainda 
sofria com uma crise política que vem se arrastando des-
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Sinto-me privilegiada pela excelente receptividade 
que minha família e eu tivemos no Brasil. I feel privileged 
that my family and I have been welcomed so well in Brazil
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de 2013. Apesar disso, o otimismo brasileiro contagioso 
me permite pensar que a situação melhorará a médio e 
longo prazos no Brasil e que, durante minha permanên-
cia, veremos uma melhora da situação política, econô-
mica e da segurança no Brasil e no Rio, em particular. À 
frente nas relações bilaterais fiquei impressionada ao ob-
servar, logo no meu primeiro ano, como as relações en-
tre o Brasil e o Canadá são multifacetadas. Quer olhemos 
nossas relações comerciais ou nossas relações em termos 
de pesquisa e inovação, academia e intercâmbio entre 
pessoas por meio da educação, turismo e cultura. Com 
relação ao comércio, o Brasil é um mercado prioritário 
para o Canadá, pois é um importante player econômico, 
não apenas na América do Sul, mas também globalmen-
te. O investimento bilateral também é importante. Além 
disso, Brasil e Canadá compartilham pontos comuns de 
desenvolvimento, adoção e comercialização de ciência e 
tecnologia e esse aspecto tornou-se um dos elementos 
mais bem-sucedidos da nossa relação. Finalmente, nos 
últimos anos, a promoção da educação assumiu um lu-
gar de destaque na relação entre os dois países. 

Do ponto de vista pessoal, qual foi a sua experiência?
Sinto-me privilegiada pela excelente receptividade que 
minha família e eu tivemos no Brasil. O calor do povo 
brasileiro e dos cariocas, em particular, nos fez sentir 
em casa assim que chegamos. Isso facilitou muito o meu 
trabalho, porque me permitiu desenvolver uma rede 
de contatos no Rio rapidamente a partir de uma ampla 
gama de setores da sociedade civil, empresas canaden-
ses e brasileiras, além de governos federais, estaduais 
e municipais, mas também facilitou a nossa adaptação. 
Já estávamos familiarizados com a região, uma vez que 
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situation will improve in the medium to long 
run in Brazil and that, during my posting; 
I will see an improvement of the political, 
economic and safety situation in Brazil 
and in Rio in particular. On the bilateral 
relations front, I was impressed to observe in 
my first year how the relations between Brazil 
and Canada are multifaceted. Whether 

we look at our commercial or our relations in research and 
innovation and academia, and the people-to-people exchanges 
through education, tourism and culture. On the trade front, 
Brazil is a priority market for Canada, as it is a major economic 
player, not just in South America, but also globally. Two-way 
investment is important as well. In addition, Brazil and 
Canada share commonalities in the development, adoption and 
commercialization of science and technology and this aspect 
has become one of the most successful elements of our bilateral 
relationship. Finally, over the past years, education promotion 
has taken an ever-increasing place in the bilateral relationship 
between the two countries. 

On a personal front, what was your experience?
I feel privileged that my family and I have been welcomed so 
well in Brazil. The warmth of the Brazilian people and of the 
Cariocas in particular made us feel at home right away. It 
greatly facilitated my work because it allowed me to develop a 
network of contacts in Rio quickly from a wide range of sectors 
from civil society, to Canadian and Brazilian businesses, and 
Federal, State and Municipal governments, but it also made 
the adaptation easier for my family. We were already familiar 
with the region since it is our third posting in Latin America 
(the second in South America), and we had vacationed in Rio 
during our posting in Chile, but Brazil is such a large and 
complex country that it will take us many years to discover the 
country and attempt to understand it! I also had the privilege 
to learn Portuguese and get familiar with the culture with 
fantastic Brazilian teachers in Ottawa before my arrival in 
Brazil, which greatly reduced the language barrier. 

The states of Rio de Janeiro, Minas Gerais and Espírito 
Santo, under your consular jurisdiction, account for about 

Concurso de redação sobre meio ambiente, em Rio das 
Ostras, no Rio de Janeiro, com apoio do consulado.
Writing contest on the environment in Rio das Ostras, 
Rio de Janeiro, with the support of the consulate
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é a nossa terceira vinda à América Latina (a segunda 
na América do Sul) e passamos férias no Rio durante 
a nossa permanência no Chile, mas o Brasil é um país 
tão extenso e complexo que demoraremos muitos anos 
para descobrir todo o país e tentar entender isso! Eu 
também tive o privilégio de aprender português e fami-
liarizar-me com a cultura por meio de fantásticos pro-
fessores brasileiros em Ottawa antes da minha chegada 
ao Brasil, o que reduziu bastante a barreira do idioma.

Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito San-
to, sob sua jurisdição consular, representam cerca de 25% 
da economia brasileira. Quais são as possibilidades de ex-
pansão do comércio bilateral deles com o Canadá?
Dada a importância econômica desses três Estados, não 
é de admirar que nosso Consulado Geral tenha uma 
equipe importante de Comissários Comerciais, que po-
dem oferecer uma gama completa de serviços a clientes 
e parceiros canadenses, seja no desenvolvimento do mer-
cado de exportação, na atração de investimentos para o 
Canadá, na facilitação para os canadenses que queiram 
investir no Brasil ou promovendo vínculos bilaterais em 
inovação, ciência e tecnologia. A equipe de comércio do 
Rio concentra-se nos seguintes setores: tecnologias de pe-
tróleo e gás e oceano, setor de energia, incluindo energia 
renovável, educação e indústrias culturais; enquanto nos-
sa equipe de Belo Horizonte concentra-se em mineração 
e educação, entre outros setores. Da forma como a rede 
do Brasil está organizada, a equipe de comércio do Rio 
abrange esses setores não apenas para os três Estados men-
cionados acima, mas também para o país como um todo.
 
Você mencionou que os Comissários Comerciais traba-
lham na atração de investimentos. Quais os objetivos do 
Governo Canadense a esse respeito?
O Canadá recebe, de braços abertos, investimentos em 
negócios estrangeiros e oferece muitas vantagens com-
petitivas. Para mencionar algumas delas: o Canadá tem 
um ambiente de negócio acolhedor, um forte recorde de 
crescimento, oferece acesso de mercado sem paralelo, 
apesar de seus múltiplos acordos de livre comércio, tem 
uma força de trabalho altamente educada, baixos custos 
fiscais das empresas, um ambiente de pesquisa e desen-
volvimento competitivo (P&D) e estabilidade financeira. 
Em resumo, o Canadá é um ótimo lugar para investir, tra-
balhar e viver, sendo assim, a nossa equipe no Brasil se 

25% of the Brazilian economy. What is their potential  
in the effort to expand bilateral trade with Canada?
Given the economic importance of these three States, it’s no 
surprise that our Consulate General has an important team 
of Trade Commissioners delivering a full range of services to 
Canadian clients and partners, whether it be export market 
development, investment attraction to Canada, facilitation for 
Canadians investing in Brazil or fostering bilateral linkages in 
innovation, science & technology. The Rio trade team focuses 
on the following sectors: oil & gas and ocean technologies, power 
sector, including renewable energy, education and cultural 
industries, while our Belo Horizonte team focuses on mining and 
education, among other sectors. The way the Brazil network is 
organized the Rio trade team covers these sectors not just for the 
three States mentioned above but for the country as a whole.

You mentioned that Trade Commissioners work on  
investment attraction. What are the objectives of the 
Government of Canada in that respect?
Canada welcomes foreign business investments with open 
arms and offers many competitive advantages. To name a 
few of these advantages: Canada has a welcoming business 
environment, a strong growth record, offers unparalleled 
market access though its multiple free trade agreements, has a 
highly educated workforce, low business tax costs, a competitive 
Research & Development (R&D) environment, and has a 
financial stability. In summary, Canada is a great place to 
invest, work, and live and the team in the Brazil network would 
like to make sure that Brazilian companies that are looking at 
internationalization, do not forget Canada. 

In the areas of innovation and science and technology, what 
were the most recent initiatives and the Consulate’s plans  
to advance cooperation between Brazil and Canada?
Canada and Brazil have a long standing relationship in the 
areas of innovation and science and technology, which resulted 
in the development of a common agenda for innovation. We 
signed a Science and Technology Framework Agreement in 2008 
guiding our collaboration in these areas, and have a Canada-
Brazil Joint Committee for Cooperation in Science, Technology 
and Innovation, which provides strategic direction to the 
implementation of the agreement. The Joint Committee last met 
in May 2017 to follow up on projects and partnerships in areas 
of mutual interest, including ocean technology, life sciences, 
Information and Communication Technologies, clean energy, 
green technologies, and nanotechnology. In 2018, our objective 
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esforçará para que as empresas brasileiras que busquem 
pela internacionalização não se esqueçam do Canadá.

Nas áreas de inovação, ciência e tecnologia, quais as inicia-
tivas mais recentes e os planos do Consulado para promover 
a cooperação entre o Brasil e o Canadá?
Canadá e Brasil possuem um relacionamento de longa 
data nas áreas de inovação, ciência e tecnologia que re-
sultaram no desenvolvimento de uma agenda comum 
de inovação. Assinamos um Acordo-Quadro de Ciência 
e Tecnologia em 2008, orientando nossa colaboração 
nessas áreas, e temos um Comitê Conjunto Brasil-Canadá 
para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação que 
fornece orientação estratégica para a implementação do 
acordo. O Comitê Conjunto se reuniu, pela última vez, 
em maio de 2017 para acompanhar projetos e parcerias 
em áreas de interesse mútuo, incluindo tecnologia oceâ-
nica, ciências da vida, tecnologias de informação e comu-
nicação, energia limpa, tecnologias verdes e nanotecno-
logia. Em 2018, nosso objetivo é continuar promovendo 
a colaboração entre empresas em termos de pesquisa e 
desenvolvimento, levando à comercialização ou ao desen-
volvimento de novos produtos, bem como promovendo a 
parceria entre polos de inovação e organizações.

Quais outros aspectos gostaria de destacar em relação ao Consulado 
e, em particular, ao seu trabalho nesta representação diplomática?
Como Chefe da Missão, representando o Governo do Ca-
nadá no território dos estados de Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo, também tenho sido bastante ativa 
em compartilhar valores canadenses por meio da minha 
participação em eventos ou por meio das mídias sociais. 
As questões prioritárias na política externa feminista do 
Canadá, mas que também são muito próximas do meu 
coração, referem-se à defesa dos direitos, ao empodera-
mento e à liderança das mulheres, bem como a promo-
ção da diversidade e da inclusão, que inclui a defesa dos 
direitos das pessoas LGBTQ, e a proteção do meio am-
biente, como a luta contra as mudanças climáticas. Essas 
prioridades foram articuladas por meio de uma série de 
iniciativas valiosas em toda a nossa rede de missões no 
Brasil. Tive o privilégio de trabalhar nessas questões com 
parceiros próximos, como o CCBC, por meio de sua Co-
missão de Diversidade, da qual sou membro, a Associa-
ção de Mulheres Empresariais e Profissionais do Rio de 
Janeiro, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (BCCC) 

is to continue to promote collaboration between companies in 
research and development leading to commercialization or the 
development of new products, as well as fostering partnership 
between innovation clusters and organisations.

What other aspects would you like to highlight in relation  
to the Consulate and in particular to its work in this 
diplomatic representation?
As a Head of Mission, representing the Government of Canada 
in the territory of the Rio de Janeiro, Minas Gerais and Espirito 
Santo States, I have also been quite active in sharing Canadian 
values through my participation in events or through social 
media. Issues that are priority in Canada’s feminist foreign 
policy but which are also close to my heart refer to the rights of 
women and girls and women’s empowerment and leadership, the 
promotion of diversity and inclusion, which includes advocacy 
for the rights of the LGBTQ2 people, and the protection of 
the environment and the fight against climate change. These 
priorities have been articulated through a number of valuable 
initiatives across our network of missions in Brazil. 
I have had the privilege to work on these issues with close 
partners such as the CCBC through its Diversity Commission of 
which I am a member, the Business and Professional Women’s 
Association of Rio de Janeiro, the Brazil-Canada Chamber 
of Commerce (BCCC) based in Toronto, an NGO called 
“Empreendedorismo de Batom”, which provides entrepreneurship 
training to disadvantaged women, and the Consulate General 
of France in Rio to name a few. As an environmental engineer, 
I am also quite sensitive to the importance of protecting the 
environment, and the Consulate have also had the opportunity 
to support a small but impactful project in Rio das Ostras in 
the interior of the State of Rio de Janeiro to organize a writing 
contest, the theme being the importance of protecting the 
environment, to sensitize children to the importance of preserving 
the planet for future generations. It was well received! 

How does the Consulate General in Rio de Janeiro work  
with the Canadian diplomatic network present in Brazil  
to strengthen bilateral relations?
Canada has a strong presence in Brazil through its six missions. 
The Consulate General of Canada in Rio is proud to be part of 
a network across Brazil that includes our Embassy in Brasília, 
a Consulate General in São Paulo, trade offices in the cities 
of Porto Alegre, Belo Horizonte and Recife and the honorary 
consulate in Belo Horizonte. I think that the key for our “Brazil 
team” to be able to work in concert to strengthen Canada’s 
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com base em Toronto, uma ONG chamada Em-
preendedorismo de Batom, que oferece trei-
namento em empreendedorismo a mulheres 
desfavorecidas, e o Consulado Geral da França 
no Rio, para citar alguns. Como engenheira 
ambiental, também sou bastante sensível à im-
portância de se proteger o meio ambiente.

Como o Consulado Geral no Rio de Janeiro traba-
lha com a rede diplomática canadense presente no 
Brasil para fortalecer as relações bilaterais?
O Canadá tem forte presença no Brasil através 
de seis missões. O Consulado Geral do Canadá 
no Rio orgulha-se de fazer parte de uma rede em todo o 
Brasil, a qual inclui a Embaixada em Brasília, um Consula-
do Geral em São Paulo, escritórios comerciais nas cidades 
de Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife e o consulado 
honorário em Belo Horizonte. Acho que a chave para nos-
sa “equipe do Brasil” trabalhar em conjunto e fortalecer 
o relacionamento multifacetado do Canadá com o Brasil 
é a forte liderança do nosso embaixador Rick Savone, em 
Brasília, promovendo comunicação aberta e trabalho em 
equipe no grupo de gerenciamento e entre todos da equi-
pe. Somos um time pequeno no Rio, mas com o apoio do 
Embaixador e do Cônsul Geral em São Paulo, Stéphane 
Larue, e toda a rede do Brasil, somos capazes de fazer mui-
to mais do que o nosso tamanho nos levaria a acreditar!

Qual a sua principal ambição no comando do consulado 
e o que gostaria de entregar como resultado do seu servi-
ço diplomático no país?
É difícil identificar apenas uma ambição. Se eu puder in-
cluir três, a primeira seria ver o comércio crescer exponen-
cialmente entre o Canadá e o Brasil. O Canadá e o Brasil são 
bons parceiros comerciais e devemos fortalecer isso. O po-
tencial é tremendo! Em segundo lugar, gostaria de avançar 
na agenda progressista e feminista do Canadá no Brasil, cen-
trada no empoderamento das mulheres, direitos humanos 
e indígenas, diversidade e inclusão e governança democráti-
ca. Finalmente, gostaria que o Canadá estivesse em primeiro 
lugar na mente dos brasileiros que querem fazer negócios, 
investir, estudar e visitar um país no exterior. Se, no final da 
minha estadia, em 2020, o voo direto entre o Rio e o Canadá 
(para as cidades de Toronto e/ou Montreal) for restabeleci-
do será uma prova concreta de que nossos países estão mais 
próximos. Vamos continuar trabalhando para isso! ■

multi-faceted relationship with Brazil is strong leadership by 
our Ambassador Rick Savone in Brasilia, open communication 
and team work in the management team and between all of the 
staff. We are a small team in Rio but with the support of the 
Ambassador and the Consul General in São Paulo, Stéphane 
Larue, and all of the Brazil Network, we are able to do a lot more 
than what our size would have led you to believe! 

What is your main ambition at the helm of the consulate and 
what would you like to deliver as a result of your diplomatic 
service in the country?
It is difficult to identify only one ambition. If I can include three, 
the first one would be to see the trade grow exponentially between 
Canada and Brazil. Canada and Brazil are good trading 
partners and we must build on this. The potential is tremendous! 
Secondly, I would like to advance on Canada’s progressive, 
feminist agenda in Brazil centred on women’s empowerment, 
human and Indigenous rights, diversity and inclusion, and 
democratic governance. Finally, I would like Canada to be top of 
mind when Brazilians want to do business, invest, study, visit a 
country overseas. If by the end of my posting in 2020, the direct 
flight between Rio to Canada (Toronto and/or Montreal) is re-
established, it will be a concrete proof that our two countries are 
closer. Let’s keep working towards that! ■

Uma das iniciativas de empoderamento das mulheres: treinamento em 
empreendedorismo, no Rio de Janeiro. One of the women’s empowerment 

initiatives: entrepreneurship training in Rio de Janeiro
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Utilize o QR Code ao lado, para ter 
acesso ao texto da entrevista na íntegra. 
Use the QR Code on the side, for  
access to the full interview text.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AXIS

EIXO DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

T he region of Quebec has been gaining global 
projection as a power in artificial intelligence 
(AI). Considered the next great technological 

revolution, this area of knowledge is supposed impact 
the most varied sectors of daily life of people and the 
economy as a whole, including health, transportation, 
public safety, finance, construction, education, 
agriculture and retail, for example.
The province is a reference in AI due mainly to the 
highly specialized academic community, the dynamic 
ecosystem of startups, government policies that 

A 
região do Quebec vem ganhando pro-
jeção global como potência em inte-
ligência artificial (IA). Considerada a 
próxima grande revolução tecnológi-
ca, essa área do conhecimento deve 
impactar os mais variados setores da 

vida cotidiana das pessoas e da economia como um todo, 
incluindo saúde, transporte, segurança pública, finanças, 
construção, educação, agricultura e varejo, por exemplo.

A província é referência em IA devido, sobretudo, à 
comunidade acadêmica altamente especializada, ao di-

O Quebec é considerado umas das regiões mais criativas e inovadoras do mundo 
Quebec is considered one of the most creative and innovative regions in the world
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encourage promising research and the creation of new 
companies, as well as strategic government financing 
and tax incentives, the presence of industry talents and 
gurus and a significant job offer.
In May 2017, the Government of Quebec committed to 
invest US$ 100 million over the next five years to create 
an artificial intelligence cluster. This stimulus will 
provide the formation, attraction and retention of the best 
talents in the world, in addition to creating a dynamic 
business environment that favors the development of 
startups and the growth of small and medium-sized 
companies that evolve in the field of information 
technology, as well as integration of artificial intelligence 
by companies and organizations of the province.
The latest investment was made by the social 
networking giant. Facebook Inc. announced in 
September 2017 the opening of a new artificial 
intelligence research laboratory in Montreal, led by 
Joëlle Pineau, a professor at McGill University and a 
leading AI researcher. In addition to the lab, Facebook 
will invest US$ 5.75 million in the Montreal-based AI 
community through partnerships with the Canadian 
Institute of Advanced Research and the Montreal 
Institute for Learning Algorithms (MILA).
“Through initiatives like Facebook, along with the 
creation of the Quebec cluster in artificial intelligence, I 
firmly believe that we can push Quebec to have the most 
innovative and competitive digital companies in the 
world”, says Dominique Anglade, Quebec’s Minister of 
Economy, Science and Innovation.

World AI Center
A study carried out by Becoming Human blog found 
Montreal to be the second largest AI pole in the world, 
after San Francisco. Indeed, Montreal has become 
an important center of AI research and its ecosystem 
grows every day.
The “crème de la crème” of AI talent is in Montreal, 
as is the case of Yoshua Bengio, a world pioneer in AI 
research, a professor at the University of Montreal and 
director of MILA.
Montreal and McGill universities have more than 
250 researchers and PhD students in the AI-related 
areas, making it the largest university community in 
the world. Montreal is also recognized by its emeritus 
researchers in the areas of automatic speech recognition, 
computer vision, natural language processing, and 

nâmico ecossistema de startups, às políticas governamen-
tais que incentivam pesquisas promissoras e à criação de 
novas empresas, além de financiamentos governamen-
tais estratégicos e incentivos fiscais, atuação de grandes 
empresas, presença de talentos e gurus da indústria e 
uma significativa oferta de empregos.

Em maio de 2017, o governo do Quebec comprome-
teu-se a investir US$ 100 milhões nos próximos cinco 
anos para criar um cluster de inteligência artificial. Esse 
estímulo propiciará formação, atração e retenção dos 
melhores talentos do mundo, além de criar um ambien-
te de negócios dinâmico que favorece o desenvolvimen-
to de startups e o crescimento das pequenas e médias 
empresas que evoluem no campo da tecnologia da in-
formação, assim como a integração da inteligência arti-
ficial por empresas e organizações da província.

O mais recente investimento foi feito pelo gigante 
das redes sociais Facebook, que anunciou em setem-
bro de 2017 a abertura de um novo laboratório de pes-
quisa de inteligência artificial em Montreal, liderado 
por Joëlle Pineau, professora da Universidade McGill 
e pesquisadora líder em IA. Além do laboratório, o Fa-
cebook investirá US$ 5,75 milhões na comunidade de 
IA baseada em Montreal, através de parcerias com o 
Instituto Canadense de Pesquisa Avançada e o Instituto 
de Ensino de Algoritmos de Montreal (Mila).

“Por meio de iniciativas como a do Facebook, juntamen-
te com a criação do cluster quebequense em inteligência ar-
tificial, acredito firmemente que poderemos impulsionar 
o Quebec a ter as empresas digitais mais inovadoras e com-
petitivas do mundo”, afirma Dominique Anglade, ministra 
de Economia, Ciência e Inovação do Quebec.

Centro mundial de IA
Estudo feito pelo blog Becoming Human considerou 

Montreal o segundo maior polo de IA do mundo, depois 
de San Francisco. Efetivamente, Montreal tornou-se um 
importante centro de pesquisa de IA e o seu ecossistema 
cresce a cada dia.  O “crème de la crème” dos talentos em 
IA encontra-se em Montreal, como é o caso de Yoshua 
Bengio, pioneiro mundial na pesquisa de IA, professor 
da Universidade de Montreal e diretor do Mila.

As universidades de Montreal e McGill contam com 
mais de 250 pesquisadores e doutorandos nas áreas re-
lacionadas à IA, constituindo-se na maior comunidade 
universitária de IA em todo o mundo. Montreal também 
é reconhecida por seus pesquisadores eméritos nas áreas 



PROVINCES

Brasil – Canadá | PB 14 | 

QUEBECPROVÍNCIAS

reinforcement learning.
Not only are startups 
developing and investing 
in the local industry, but 
also major technology 
companies including 
DeepMind, Facebook, 
Google, Microsoft, 

Samsung and Thales have all opted to invest in the artificial 
intelligence industry in Montreal. Know the performance of 
some leaders in the AI ecosystem in the region:
Element AI: an incubator that helps organizations 
leverage the power of artificial intelligence. With a lab 
connected to the best universities in the world, it creates 
and incubates AI solutions.
Facebook: develops new AI algorithms in its new 
laboratory in Montreal. Its research will help improve 
the effectiveness of virtual assistants through better 
understanding of online dialog mechanisms.
Fluent AI: Offers patented voice recognition solution 
that works with most languages and accents, enabling 
natural language interactions with voice operated systems 
and machines.
Imagia: uses deep learning to analyze medical 
imaging data to predict the outcomes of cancer patients 
more accurately.
Google: formed its own research group, led by researcher 
Hugo Larochelle and connected to the Google Brain team 
in California.
Microsoft: Acquired Maluuba, a Montreal startup, to 
build a deep learning research and development team. 
In addition, Microsoft donated $ 6 million to 
the University of Montreal and $ 1 million to 
McGill University for AI research. ■

Content produced by the Québec Office in São Paulo. 
Sources: Ministry of Economy, Science and Innovation 
(MESI) and Montreal International

de reconhecimento au-
tomático de fala, visão 
por computador, pro-
cessamento de lingua-
gem natural e aprendi-
zagem de reforço.

Não são apenas star-
tups que estão se desen-
volvendo e apostando 
na indústria local, tam-
bém as grandes em-
presas de tecnologia, 
incluindo DeepMind, 
Facebook, Google, 
Microsoft, Samsung e 
Thales optaram todas por investir no setor de inteligên-
cia artificial em Montreal. Conheça a atuação de alguns 
líderes no ecossistema de IA na região:

Element AI: incubadora que auxilia organizações a 
potencializar o poder da inteligência artificial. Com um 
laboratório conectado às melhores universidades do 
mundo, cria e incuba soluções em IA.

Facebook: desenvolve novos algoritmos de IA em seu 
novo laboratório em Montreal. Sua pesquisa ajudará a 
melhorar a eficácia dos assistentes virtuais através da me-
lhor compreensão dos mecanismos de diálogo on-line.

Fluent AI: oferece solução patenteada de reconheci-
mento de voz que funciona com a maioria dos idiomas e 
sotaques, permitindo interações em linguagem natural 
com sistemas e máquinas operados por voz.

Imagia: utiliza aprendizado profundo para analisar 
dados de imagens médicas para prever com maior pre-
cisão os resultados de pacientes com câncer.

Google: formou seu próprio grupo de pesquisa, li-
derado por Hugo Larochelle e conectado à equipe do 
Google Brain na Califórnia.

Microsoft: adquiriu a Maluuba, startup de Montre-
al, para construir uma equipe de pesquisa e desen-
volvimento de aprendizagem profunda. Além disso, 
a Microsoft doou US$ 6 milhões para a Universida-
de de Montreal e US$ 1 milhão para a Universidade 
McGill para pesquisa em IA. ■

Conteúdo produzido pelo Escritório do Québec em São 
Paulo. Fontes: Ministério da Economia, Ciência e Inova-
ção (MESI) e Montreal Internacional

Grandes empresas de tecnologia 
optaram por investir no setor de 
inteligência artificial em Montreal. 
Major technology companies have 
opted to invest in the artificial 
intelligence industry in Montreal
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Cientistas canadenses participaram do Workshop Canadá-Brasil em Cereais, realizado na sede 
da Embrapa Trigo, na cidade de Passo Fundo (RS), em dezembro. O objetivo foi estreitar o 
relacionamento e estabelecer a cooperação técnico-científica entre os países. As pesquisas sobre 
culturas de inverno são as com maior potencial de cooperação, envolvendo melhoramento genético, 
resistência a doenças, genômica e mapeamento molecular, micotoxinas, qualidade tecnológica e 
nutricional. O encontro foi promovido pela Embrapa e pela agência canadense Agriculture and 
Agri-Food. Canadian scientists participated in the Canada-Brazil Grains Workshop, held at Embrapa 
Wheat headquarters in the city of Passo Fundo (RS), in December. The objective was to strengthen 
the relationship and establish technical-scientific cooperation among the countries. Research on winter 
crops is the one with the greatest potential for cooperation, involving genetic improvement, disease 
resistance, genomic and molecular mapping, mycotoxins, technological and nutritional quality. The 
meeting was promoted by Embrapa and the Canadian agency Agriculture and Agri-Food.

Pesquisas científicas 
Scientific research

O Cônsul Geral adjunto do Brasil em Toronto, Aldemar Seabra, foi 
recebido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, para discutir 
possíveis investimentos canadenses nas áreas de segurança, educação e 
comércio. Também esteve em pauta a organização de um fundo para a 
securitização da 
dívida do Piauí 
e de créditos do 
Estado perante a 
União. Durante 
o encontro, 
realizado na 
capital piauiense, 
Teresina, foram 
tratadas ainda 

parcerias com empresas da área de energia renovável, especialmente eólica e solar. 
Por fim, o cônsul brasileiro participou das solenidades em comemoração aos 300 
anos da cidade de Oeiras e foi homenageado pelo governo do Piauí. 
The Deputy Consul-General of Brazil in Toronto, Aldemar Seabra, was welcomed by 
the governor of Piauí, Wellington Dias, to discuss possible Canadian investments in the 
areas of security, education and trade. The organization of a fund for the securitization 
of Piauí’s debt and of the State’s debts with the Union was also under consideration. 
During the meeting held in the capital of Piauí, Teresina, partnerships were also 
negotiated with companies in the area of renewable energies, especially wind and 
solar. Finally, the Brazilian consul participated in the solemnities in commemoration of 
the 300 years of the city of Oeiras and was honored by the Government of Piauí.

Piauí se aproxima do Canadá 
Piauí approaches Canada
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Uma delegação canadense participou 
da reunião do Comitê Consultivo 
Agrícola Brasil-Canadá, realizada 
no final de 2017, em Brasília. 
Na ocasião, representantes do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) apresentaram 
propostas de cooperação bilateral nas 
áreas de seguro rural, regulação da 
produção orgânica e classificação de 

vegetais. No encontro, foram esclarecidas questões relacionadas à exportação de 
gado vivo, material genético de pequenos ruminantes e de espécies de animais 
aquáticos criados no Brasil. O secretário do setor de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Agricultura do Canadá, Brian Gray, e a comitiva canadense 
apresentaram especificações sobre compra de carnes bovina e suína brasileiras. 
Para completar, ficou acertada a criação de grupo de trabalho para tratar de 
biotecnologia. A Canadian delegation participated in the meeting of the Brazil-
Canada Agricultural Advisory Committee, held in the end of 2017 in Brasilia. 
On the occasion, representatives of the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply (Mapa) presented proposals for bilateral cooperation in the areas 
of rural insurance, regulation of organic production and classification of 
vegetables. At the meeting, questions related to the export of live cattle, genetic 
material of small ruminants and species of aquatic animals raised in Brazil were 
clarified. The Secretary of Science and Technology of the Ministry of Agriculture 
of Canada, Brian Gray, and the Canadian delegation presented specifications 
on purchases of Brazilian beef and pork. In addition, the creation of a working 
group to deal with biotechnology was determined.

Comércio agrícola bilateral 
Bilateral agricultural trade

Agilidade no desembarque 
Agility on landing
A inspeção alfandegária de bagagens pode ser até 40% 
mais rápida nos- aeroportos canadenses para usuários do 
aplicativo CanBorder eDeclaration, lançado pela Canada 
Border Services Agency. O dispositivo é compatível 
com as plataformas iOS, Android e BlackBerry. Customs 
inspection of baggage can be up to 40% faster at 
Canadian airports can be up to 40% faster at Canadian 
airports for users of the CanBorder eDeclaration 
application, launched by the Canada Border Services 
Agency. The device is compatible with the iOS, Android 
and Blackberry platforms.

As comemorações do #Canada150 foram 
encerradas no Brasil em dezembro de 2017 com 
uma ação para promover o esporte e a quali-
dade de vida. A equipe do Consulado-Geral do 
Canadá em São Paulo participou da nona etapa 
do Circuito Caixa da Cidadania, organizado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da 
Cidade de São Paulo. Stéphane Larue, cônsul-ge-
ral do Canadá, esteve presente e coordenou a 
entrega da premiação aos vencedores da prova, 
juntamente com o secretário, Jorge Damião, que 
recebeu o pin Canada150 pela contribuição 
para a realização do evento. The #Canada150 
celebrations were closed in Brazil in December 
2017 with an action to promote sport and 
quality of life. The team of the Consulate Ge-
neral of Canada in São Paulo participated in 
the 9th stage of Circuito Caixa da Cidadania, 
organized by the Municipal Secretary of Sports 
and Leisure of the City of São Paulo. Stéphane 
Larue, Consul General of Canada, was present 
and coordinated the presentation of the award 
to the winners, together with the secretary, 
Jorge Damião, who received the Canada150 
pin for the contribution to the event. 

Encerramento  
do Canada150 
Closure of Canada150
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Parque temático em Toronto
Theme park in Toronto

O parque temático Canada’s Wonderland quer 
atrair o público brasileiro, tendo como destaque o 
multiculturalismo de Toronto. A proposta é mostrar 
mais esse atrativo local que reúne animais de 
safári e um museu interativo de história natural 
e ciências. O Canada’s Wonderland tem como 
mascote o personagem Snoopy, criado por Charles 
Schulz. A Canada’s Wonderland theme park wants 
to attract the Brazilian public as another highlight 
for those seeking multiculturalism in Toronto. The 
proposal is to show tourists that appreciate this type 

of destination this local attraction that gathers safari animals and an interactive natural history and science museum. The character Snoopy, 
created by Charles Schulz, is the mascot of Canada’s Wonderland.

Influência positiva no mundo
Positive influence in the world

Estudos indicam que o Canadá lidera o ranking dos países que influenciam positivamente questões globais. A agência francesa Ipsos 
Mori consultou a opinião de 18 mil pessoas de 25 nações e 81% dos entrevistados afirmaram que o Canadá tem boa influência nos 

assuntos mundiais. O país também teve 61% dos votos em pesquisa da 
GlobeSacan, da BBC. As pesquisas reforçam a tradição canadense de 
políticas para reconhecer os direitos das minorias e os direitos humanos 
em geral, bem como de reparar erros passados e promover respeito, 
diversidade, tolerância e igualdade. Studies indicate that Canada leads the 
ranking of countries that positively influence global issues. The French agency 
Ipsos Mori consulted the opinion of 18,000 people from 25 nations and 81% 
of respondents stated that Canada has a good influence on world affairs. 
The country also had 61% of the poll votes from GlobeSacan, BBC. Research 
reinforces the Canadian tradition of policies recognizing minority rights and 
human rights in general, as well as repairing past mistakes and promoting 
respect, diversity, tolerance and equality.
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Susan Pinker no Brasil 
Susan Pinker in Brazil
A psicóloga canadense Susan Pinker esteve em São Paulo para 
participar da conferência Fronteiras do Pensamento, evento que 
propõe a compreensão das mudanças sociais, econômicas, 
culturais e políticas do mundo contemporâneo, patrocinado por 
diversas empresas privadas. Essa edição debateu a conquista 
da qualidade de vida com saúde, longevidade, produtividade e 
felicidade. Sob o tema “O efeito aldeia”, tradução para o título 
do seu livro “The village effect” (ainda sem publicação no Brasil), 
ela tratou das inter-relações humanas. O estudo elaborado pela 
especialista apurou dois fatores fundamentais para uma vida 
bem-sucedida: relações próximas com as pessoas nas quais se 
pode confiar e uma boa integração social. 
Canadian psychologist Susan Pinker was in São Paulo to attend 
the Fronteiras do Pensamento conference, an event that proposes 
an understanding of the social, economic, cultural and political 
changes of the contemporary world sponsored by several private 
companies. This edition discussed the achievement of quality of 
life with health, longevity, productivity and happiness. Under the 

theme “The village effect”, 
the title of her book (not 
yet published in Brazil), 
she deals with human 
interrelationships. The 
expert’s study identified two 
key factors for a successful 
life: close relationships with 
people who can be trusted 
and good social integration.

Cavernas da  
Idade do Gelo 
Ice Age Caves

Pesquisadores canadenses 
confirmaram a existência de um 
sistema de cavernas debaixo da 
cidade de Montreal que somam 
mais de 15 mil anos. Daniel Caron 
e Luc Le Blanc, investigadores 
da Sociedade Espeleológica do 
Quebec, exploraram a caverna 
de Saint Leonard, descoberta 
em 1812. Somente agora foi 
possível ter acesso a um “labirinto” 
subterrâneo de galerias. O espaço 
tem pouco mais de 200 metros de 
comprimento e seis metros de altura, 
paredes lisas de pedra calcária, teto 
horizontal e numerosas estalagmites 
e estalactites formadas depois que as geleiras deram lugar às 
rochas. Canadian researchers have confirmed the existence of a 
system of caves under the city of Montreal that are more than 15 
thousand years old. Daniel Caron and Luc Le Blanc, researchers 
at the Speleological Society of Quebec, explored the cave of 
Saint Leonard, discovered in 1812. Only now it was possible 
to access an underground “labyrinth” of galleries. The space 
is little more than 200 meters long and six meters high, smooth 
limestone walls, horizontal roof and numerous stalagmites and 
stalactites, formed after the glaciers gave way to the rocks.

Estudantes canadenses de engenharia conquistaram o Prêmio Dyson pela criação de um dispositivo portátil que detecta o câncer 
de pele. O aparelho surgiu durante o trabalho de conclusão de curso elaborado por quatro jovens na McMaster University e 
acabou se tornando uma solução para diagnosticar o melanoma. Michael Takla, Rotimi Fadiya, Prateek Mathur e Shivad Bhavsar 
desenvolveram o sKan, que tem baixo custo de fabricação e não é invasivo, importantes diferenciais para vencer a competição. O 
uso de componentes simples torna a produção acessível e, assim, favorece o processo de identificação da doença precocemente, 
uma alternativa no combate de uma das formas mais comuns do câncer no mundo todo. Canadian engineering students have 
won the Dyson Award for creating a portable device that detects skin cancer. The device emerged during the course completion 
project of four young men at McMaster University, and turned out to be a solution to diagnose melanoma. Michael Takla, Rotimi 
Fadiya, Prateek Mathur and Shivad Bhavsar have developed the sKan, which has low manufacturing costs and is non-intrusive, 
important differentials to win the competition. The use of simple components makes production accessible and thus favors the 
process of identifying the disease early, an alternative in combating one of the most common forms of cancer worldwide.

Dispositivo contra o câncer de pele
Device against skin cancer
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CCBC

Agora é possível ouvir o Podcast CCBC diretamente pelo celular. Basta baixar 
o aplicativo nas lojas virtuais Apple Store (iOS) ou Google Play (Android). 
Para localizá-lo, procure pelos conteúdos da CCBC. Periodicamente são 
oferecidos novos áudios sobre temas de interesse empresarial, comércio 
internacional e das relações bilaterais.. You can now listen to the CCBC 
Podcast directly from your cell phone. Just download the app from the Apple 

Store (iOS) or Google Play 
(Android) virtual stores. To 
find it, look for the CCBC 
contents. Periodically new 
audios are offered on 
topics of business interest, 
international trade and 
bilateral relations.

Conteúdo sob demanda
Content on demand

A CCBC marcou presença no II Seminário sobre 
Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica, 
promovido pelo Ministério das Relações Exteriores 
em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e apoio da Fundação 
Alexandre de Gusmão. O evento, realizado em Brasília 
no mês de dezembro, reuniu representantes de entidades 
internacionais para compartilhar experiências sobre 
incentivo à inovação e ao empreendedorismo.  Paulo de 
Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC, 
esteve entre os convidados. Ele falou no painel sobre 
centros de inovação e o universo das startups, moderado 
pelo subchefe do Gabinete do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Manuel Montenegro. Estiveram em pauta a cooperação na área de empreendedorismo entre Brasil e 
Canadá; a atuação da CCBC para inserir a inovação no comércio bilateral; a interação com empreendedores brasileiros e 
com o ecossistema de startups canadenses; e a internacionalização de negócios. The CCBC was present at the II Seminar on 
Diplomacy and Scientific and Technological Innovation, promoted by the Ministry of Foreign Affairs in partnership with the 
Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications and support of the Alexandre de Gusmão Foundation. The 
event, held in Brasilia in December, brought together representatives of international organizations to share experiences on 
encouraging innovation and entrepreneurship. Paulo de Castro Reis, Director of Institutional Relations at CCBC, was among 
the guests. He spoke on the panel about innovation centers and the universe of startups, moderated by the deputy chief of the 
Office of the Foreign Relations Minister, Manuel Montenegro. Cooperation in the area of entrepreneurship between Brazil and 
Canada has been on the agenda, as well as CCBC’s action to insert innovation in bilateral trade, the interaction with Brazilian 
entrepreneurs and with the ecosystem of Canadian startups; and internationalization of business.

Cooperação diplomática
Diplomatic Cooperation

Nota de 
falecimento
Death note
Faleceu em janeiro John DeMarmon 
Murray, fundador da Comissão de Assuntos 
Econômicos da CCBC, criada no início dos 
anos 1980 e uma das mais atuantes da 
entidade. Até 2016 ele esteve à frente do 
grupo.  John DeMarmon Murray, founder 
of the CCBC Economic Affairs Committee, 
created in the early 1980s and one of the 
most active commissions in the organization, 
passed away in January. He was the head of 
the group until 2016.
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Diversidade e inclusão
Diversity and inclusion
A Comissão de Diversidade da CCBC está realizando 
uma pesquisa para levantar informações sobre a 
inclusão no ambiente empresarial. Os interessados 
em participar devem responder o questionário on-
line disponível no site da entidade (QR code ao 
lado). Os dados sobre a identidade das companhias 
respondentes serão tratados com sigilo. QR code 
http://www.ccbc.org.br/diversidade/
The CCBC Diversity Commission 
is conducting research to gather 
information on inclusion in the 
business environment. Those 
interested in participating should 
answer the online questionnaire 
available on the website of the 
entity (QR Code on the side). Data 
on the identity of respondent companies  
will be treated with secrecy.  
QR Code http://www.ccbc.org.br/diversidade/ 

Foram anunciados os ganhadores do concurso fotográfico promovido 
pela CCBC como parte das ações de revitalização do Parque Cidade 
de Toronto, localizado em São Paulo. Na categoria Câmera foram 
contemplados: Luiz Gustavo Gomes Cardoso (1° lugar), Douglas 
Coelho Correa (2°) e Maria Luisa Franco de Godoy (3°). Na 
categoria Celular, Márcio Silveira Motta (1°), Andrea Maria Assan 
Machado Abreu (2°) e Magnum Paiva Machado (3°). Na Boomerang, 
Andrea Maria Assan Machado Abreu (1°) e Luiz Gustavo Gomes 
Cardoso (2°). Os trabalhos vencedores foram leiloados e a renda 
será revertida para melhorias no parque.Winners of the photo contest 
promoted by the CCBC were announced as part of the revitalization 
actions of Parque Cidade de Toronto, located in São Paulo. In the 
Camera category the winners were: Luiz Gustavo Gomes Cardoso 
(1st place), Douglas Coelho Correa (2nd place) and Maria Luisa 
Franco de Godoy (3rd place). In the Mobile category, Márcio Silveira 
Motta (1st place), Andrea Maria Assan Machado Abreu (2nd place) 
and Magnum Paiva Machado (3rd place). At Boomerang, Andrea 
Maria Assan Machado Abreu (1st place) and Luiz Gustavo Gomes 
Cardoso (2nd place). The winning works have been auctioned and 
the income will be reverted to improvements in the park.

Fotografias do Parque
Photos of the Park

A Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign), em 
parceria com a CCBC, está organizando uma missão empresarial 
para visitar a C2Montreal, de 23 a 25 de maio, evento dedicado 
a debater marcas, oportunidades, tendências e inovações nas 
diversas áreas de negócios. The Brazilian Association of Design 
Companies (Abedesign), in partnership 
with the CCBC, is organizing a business 
mission to visit C2Montreal, May 23 - 25, 
an event dedicated to discussing brands, 
opportunities, trends and innovations in 
various areas of business.

Negócios criativos
Creative Trade
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Novo serviço conecta centros de tecnologia, incubadoras, aceleradoras, 
universidades, investidores e empreendedores do Brasil e do Canadá 
New service connects technology centers, incubators,  
accelerators, universities, investors and entrepreneurs  
from Brazil and Canada

EMPREENDEDORISMO
ESTÍMULO AO

STIMULATING 
ENTREPRENEURSHIP

por Estela Cangerana
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T he young entrepreneurs who have become mil-
lionaires with their innovative ideas in the 
universe of the new economy make the eyes of 

many beginners in the business world shine. The reality 
of thousands of startups, however, is quite different from 
the dream life. Just as the challenges and opportunities 
for those who undertake, incubate, accelerate or finance 
this sector in Brazil and Canada are also quite different. 
Knowing both sides and their complementarities can be 
the first step to unite the two ends and find the way to 
success. This is what promises a new industry initiative, 
the Connection Bureau, which has just been launched.

The Bureau, a CCBC project, is a system that will act as 
a service hub, interconnecting technology centers, incuba-
tors, accelerators, universities, investors and entrepreneurs 
from Brazil and Canada. The Chamber will pre-curate the 
projects, identify opportunities and promote matchmakings.

The big bureaucracy and the difficulty of financing 
are some of the barriers that seem insurmountable to 
Brazilian startups, which have been suffering to survive 
in the unstable scenario of economic and political crisis 
in recent years. According to a survey carried out by the 
consultancy Parallaxis Economia e Ciências de Dados 
(Parallaxis Economics and Data Sciences), together with 
the firm specialized in startups Perrotti and Barrueco 
Advogados, entrepreneurs are concerned about being regu-
larized from the outset (81% of respondents) and 42% 
of businesses are succeeding to remain alive in the market 
for more than two years.

O
s jovens empreendedores que fica-
ram milionários com suas ideias ino-
vadoras no universo da nova econo-
mia fazem brilhar os olhos de muitos 
iniciantes no mundo dos negócios. A 
realidade de milhares de startups, po-

rém, é bem diferente da vida de sonho. Assim como são 
também bastante distintos os desafios e oportunidades 
para quem empreende, incuba, acelera ou financia esse 
setor no Brasil e no Canadá. Conhecer os dois lados e 
suas complementaridades pode ser o primeiro passo 
para unir as pontas e encontrar o caminho do suces-
so. É isso que promete uma nova iniciativa do setor, o 
Connection Bureau, que acaba de ser lançado.

O Bureau, projeto da CCBC, é um sistema que atu-
ará como hub de serviços, interconectando centros de 
tecnologia, incubadoras, aceleradoras, universidades, 
investidores e empreendedores do Brasil e do Canadá. 
A Câmara fará uma pré-curadoria dos projetos, iden-
tificando oportunidades e promovendo matchmakings. 

A grande burocracia e a dificuldade de financiamento 
são algumas das barreiras que parecem intransponíveis 
para as startups brasileiras, que vêm sofrendo para sobre-
viver no cenário instável de crise econômica e política 
nos últimos anos. De acordo com pesquisa realizada pela 
consultoria Parallaxis Economia e Ciências de Dados 
em conjunto com o escritório especializado em startups 
Perrotti e Barrueco Advogados, os empreendedores se 
preocupam em estar regularizados desde o início (81% 
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Those who have managed to stay open, however, find 
it difficult to boost growth. The vast majority, 72%, does 
not get to earn R$ 50 thousand per year and 21.6% 
do not even have an employee. The discrediting in the 
possibility of obtaining aid is predominant. For 61% of 
those surveyed, the importance of an accelerator, incuba-
tor or technology park is irrelevant or little relevant. Just 
over half, 57.9%, have already raised funds. For them, 
the main option was the contribution of angel investors 
(34%). On the other hand, the number of angel investors 
does not grow in the necessary proportion: it increased 
3% between 2013 and 2016.

To solve this equation, Brazil should mirror what is done 
abroad and encourage stimulating investment in startups 
to strengthen the economy, according to Cassio Spina, 
president of Angels of Brazil, an NGO that promotes angel 
investment. According to the study carried out by the insti-
tution in partnership with the Grant Thornton consultan-
cy, released last December, every R$ 1 applied to startups, 
another R$ 5.84 are injected in the economy within five 

dos entrevistados) e 42% dos negócios estão conseguin-
do se manter vivos no mercado há mais de dois anos.

Quem conseguiu ficar aberto, porém, tem dificuldade 
para impulsionar o crescimento. A grande maioria, 72%, 
não chega a faturar R$ 50 mil por ano e 21,6% não possuem 
sequer um funcionário. O descrédito na possibilidade de 
conseguir ajuda é predominante. Para 61% dos pesquisados, 
a importância de uma aceleradora, incubadora ou parque 
tecnológico é irrelevante ou pouco relevante. Pouco mais da 
metade, 57,9%, já captou recursos. Para esses, a principal op-
ção foi o aporte de investidores-anjo (34%). Na contramão, 
o número de investidores-anjo não cresce na proporção ne-
cessária: seu incremento foi de 3% entre 2013 e 2016.

Para resolver essa equação, o Brasil deveria se espe-
lhar no que é feito no exterior e apostar no estímulo ao 
investimento em startups para fortalecer a economia, 
segundo Cassio Spina, presidente da organização não 
governamental Anjos do Brasil, que fomenta o investi-
mento anjo. De acordo com estudo da instituição em 
parceria com a consultoria Grant Thornton, divulgado 
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em 2017, a cada real aplicado em startups, são injetados 
outros R$ 5,84 na economia no prazo de cinco anos. 
Em igual período, pode ser gerada uma massa salarial 
de mais de 2,8 vezes o valor dos investimentos.

O levantamento simula isenção total do imposto so-
bre ganho de capital e uma compensação de até 50% 
do valor do investimento nos impostos devidos pelo 
investidor, seguindo o modelo do Reino Unido. Mes-
mo com essas medidas, para cada real investido, são 
gerados pelo menos R$ 2,21 em tributos. “Os estímulos 
propostos não são renúncia fiscal. Eles geram aumento 
de arrecadação e, ao mesmo tempo, as startups passam 
a ter acesso a recursos”, diz Spina. 

“Fizemos uma modelagem bastante conservadora, para 
termos confiança nos números levantados. Como o in-
vestimento anjo é de alto risco, para que o País avance 
nessa área, são necessários os estímulos”, confirma Pau-
lo Funchal, líder de transações da Grant Thornton. Em 
um ranking de dez economias emergentes analisadas pela 
pesquisa, o Brasil é o penúltimo em percentual do Produ-

years. In the same period, a salary mass of more than 2.8 
times the value of investments can be generated.

The survey simulates total tax exemption on capital 
gains and compensation of up to 50% of the value of in-
vestment in taxes owed by the investor, following the UK 
model. Even with these measures, for each R$ 1 invested, 
at least R$ 2.21 are generated in taxes. “The proposed 
stimuli are not tax waiver. They generate increased 
revenues and, at the same time, startups have access to 
resources”, says Spina.

“We did a very conservative modeling, to have confidence 
in the numbers raised. As the angel investment is a high 
risk, for the country to advance in this area, stimuli are 
necessary”, confirms Paulo Funchal, leader of transactions 
of Grant Thornton. In a ranking of ten emerging economies 
analyzed by the survey, Brazil is next to last in percentage of 

Painel na CCBC sobre a regulação e o financiamento a projetos inovadores.  
Panel hosted by CCBC on financing regulation of innovative projects
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to Interno Bruto (PIB) alocado em investimentos.
“A regulação brasileira trava o desenvolvimento das 

startups. Os empreendedores enfrentam muitos obstáculos 
e precisam ser maleáveis para superar os desafios. Eles são 
uma semente boa em terreno ruim”,  diz Paulo Perrotti, 
sócio do Perrotti e Barrueco Advogados e presidente da 
CCBC. Mas, se no Brasil é difícil fazer os negócios frutifica-
rem, o Canadá é uma terra de abundância. O país é reco-
nhecido pelo seu enorme suporte aos empreendedores. 
O ecossistema de apoio às startups começa com fortes 
estímulos governamentais. Há uma seleção de possibili-
dades de financiamento público, algumas linhas de sub-
sídios não precisam sequer ser reembolsadas.

O setor privado também investe e recebe incentivos para 
isso. O Canadá possui, por exemplo, o Venture Capital Ac-
tion Plan (VCAP), com o objetivo de encorajar os investi-
dores privados canadenses. Para cada C$ 2 aportados, o go-
verno oferece mais C$ 1 para empresas em estágio inicial.

Toronto, como grande centro financeiro do país, é o lar 
de muitos desses investimentos. Apenas na cidade são cerca 

Gross Domestic Product (GDP) allocated in investments.
“Brazilian regulation hampers the development of 

startups. Entrepreneurs face many obstacles and need to 
be flexible, for facing challenges. They are a good seed on 
bad soil”, says Paulo Perrotti, a partner at Perrotti and 
Barrueco Advogados and president of the CCBC. But if 
in Brazil it is hard to make business fruitful, Canada 
is a land of abundance. The country is recognized for 
its tremendous support to entrepreneurs. The startups 
support ecosystem begins with strong government stimuli. 
There is a selection of possibilities of public funding, some 
lines of subsidies do not even have to be reimbursed.

The private sector also invests and receives incentives 
for this. Canada has, for example, the Venture Capital 
Action Plan (VCAP), to encourage Canadian private in-
vestors. For every C$ 2 contributed, the government offers 
another Canadian dollar for start-ups.

Toronto, as the country’s largest financial center, is 
home to many such investments. In the city alone there 
are about 4,100 active startups. Other urban centers are 
not far behind. Vancouver, Montreal and Ottawa are still 
quite favorable to the startups environment. Even so, and 
despite all the facilities, there is not often much news of 
“technological unicorns” (companies with market value 
equal to or above $1 billion) coming from the country.
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de 4,1 mil startups ativas. Outros centros urbanos não ficam 
para trás. Vancouver, Montreal e Ottawa são ainda locais 
bastante favoráveis ao ambiente de startups. Mesmo assim, e 
apesar de todas as facilidades, não se costuma ter muitas no-
tícias de “unicórnios tecnológicos” (empresas com valor de 
mercado igual ou acima de US$ 1 bilhão) vindos do país.

Resiliência e criatividade
O que falta em tamanho no mercado canadense sobra 

no Brasil. Com 200 milhões de habitantes e médias altas 
de uso da tecnologia – são dois celulares por pessoa –,  
o País oferece um público ávido por novidades. “O brasi-
leiro sabe e gosta de usar a tecnologia. Esse fator, aliado 
à nossa capacidade de superar situações adversas, com 
resiliência e criativa, pode complementar o ambiente 
canadense”, analisa Paulo Perrotti, da CCBC. 

Segundo ele, juntos, canadenses e brasileiros podem 
evoluir muito e gerar grandes negócios com startups. É 
essa a aposta do Connection Bureau.■

Resilience and creativity
What is lacking in size in the Canadian market is abun-

dant in Brazil. With 200 million inhabitants and high 
averages of technology use – two cell phones per person, 
the country offers a public eager for news. “The Brazilian 
knows and likes to use technology. This factor, coupled 
with our ability to overcome adverse situations with 
resilience and creativity, can complement the Canadian 
environment”, analyzes Paulo Perrotti from the CCBC.

According to him, together, Canadians and Brazilians 
can evolve a lot and generate great deals with startups. 
This is the bet of the Connection Bureau.■

Connection Bureau:
Acesse www.connectionbureau.org.
br ou utilize o QR Code ao lado. 
Access www.connectionbureau.org.br 
or use the QR Code beside
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Les jeunes entrepreneurs qui sont devenus 
millionaires avec leurs idées novatrices dans 
l’univers de la nouvelle économie font rêver 
beaucoup de débutants dans le monde des 

affaires. La réalité de milliers de start-ups, néanmoins, 
est bien différente de la vie rêvée.  De même que sont 
aussi assez distincts les défis et les oportunités pour 
celui qui entreprend, couve, accélère ou finance ce 
secteur au Brésil et au Canada. Connaître les deux 
côtés et leurs complémentarités peut être le premier 
pas pour unir les deux et trouver le chemin du succès. 
C’est ce qui promet une nouvelle iniciative du secteur, 
le Connection Bureau, qui vient d’ouvrir.

Le Bureau, un projet de la CCBC, c’est un système 
qui doit opérer comme un club de services en reliant 
des centres de Technologies, des pépinières, des 
couveuses, des universités, des investisseurs et des 
interpreneurs du Brésil et du Canada. La CCBC 
fera un pré-traitement des projets en identifiant les 
opportunités et en promouvant des matchmakings. 

La grande bureaucratie et la difficulté de 

L’APPUI À 
L’ENTREPRENEURISME
Un nouveau service relie des centres de technologie, couveuses, 
accélérateurs, universités et entrepreneurs du Brésil et du Canada.

financement sont quelques unes des barrières 
qui semblent être intransponiobles aux start-ups 
brésiliennes, qui s’efforcent beaucoup pour survivre 
dans le scénario instable de crise économique et 
politique des dernières années. Selon l’enquête faite 
par Parallaxis Économie et Sciences de données, avec 
le bureau spécialisé en star-ups Perrotti et Barrueco 
Advogados, les entrepreneurs cherchent à se 
régulariser depuis leurs débuts (81% des interrogés) 
et 42% des affaires arrivent à survivre sur le marché 
pour plus des deux ans.

Ceux qui réussissent à se maintenir, néanmoins, ont 
des difficultés pour impulsionner leur croissance. La 
plupart, 72%, n’arrive pas à un chiffre d’affaire de 50 
mille par an; et 21,6% ne possède même pas un seul 
employé. Le doute sur la possibilité d’obtenir de l’aide 
est généralisé. Pour 61% des interrogés, l’importance 
d’une couveuse, d’une accéleratrice ou d’un parc 
technologique est insignifiante ou peu signifiante.

Un peu plus de leur moitié, 57,9%, ont déjà obtenu 
des ressources.  Pour ceux-ci la principale option était 
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La CCBC fera un pré-traitement des projets en identifiant 
les opportunités et en promouvant des matchmakings

venue des investisseurs ange (34%). Dans le sens inverse, 
le nombre d’investisseurs ange ne croît pas dans une 
proportion suffisante : de 3% entre 2013 et 2016.

 Pour résoudre cette équation, le Brésil devrait 
observer ce qui est fait à l’étranger et parier sur l’appui 
à l’investissement sur les start-ups à fin de fortifier 
l’économie, dit Cassio Spina, président d’Anjos do 
Brasil, ONG qui appui l’investissement ange dans 
le pays. D’après une étude de cette institution, en 
partenariat avec Grand Thornton consulting, pour 
chaque R$ 1 investi sur des start-ups sont injetés autres 
R$ 5,4 sur l’économie dans le delai de cinq ans. Dans la 
même période on peut engendrer une masse salariale 
de plus de 2,8 fois la valeur des investissements.

L’étude simule l’exemption totale de l’impôt sur le gains 
de capital et une compensation de jusqu’à 50% de la valeur 
de l’investissement sur les impôts dûs par l’investisseur, 
comme le modèle suivi dans le Royaume-Uni. Tout de 
même, avec ces mesures, chaque R$ 1  investi génère au 
moins R$ 2,21 en impôts. «Les appuis proposés ne se 
font pas sur l’exemption d’impôts. Ils engendrent une 
augmentation de la recette et, en même temps, les start-ups 
passent à avoir accès à des ressources », ajoute Spina. 

 «Nous avons conçu un modelage assez conservatif, 
pour pouvoir faire confiance aux chiffres soulevés. 
Comme l’investissement ange est de haut risque, pour 
que le Pays progresse dans ce secteur il faut des appuis», 
confirme M. Paulo Funchal, leader des transations de 
Grant Thornton. Dans un ranking des dix économies 
émergentes analysées par l’étude, le Brésil est l’avant 
dernier en termes de pourcentage de son Produit 
interne brut (P.I.B.) assigné à des investissements.

«La regulation brésilienne bloque le développement 
des start-ups. Les entrepreneurs font face à beaucoup 
d’obstacles et doivent être souples, avoir une certaine 
malice afin de vaincre les défis. Ce-sont de bonnes 
sémences dans un terrain mauvais», dit M. Paulo Perrotti, 
associé de Perrotti e Barrueco Advogados et président de 

la CCBC. Mais, si au Brésil il est difficile de faire fructifier 
les affaires, le Canada est une terre d’abondance.

Le Pays est reconnu par son énorme soutien 
aux entrepreneurs. L’écossystème d’appui aux 
start-ups commence avec des forts encouragements 
gouvernementaux. Il y a une sélection de possibilités 
de financement public, quelques unes des lignes de 
subsides n’on même pas besoin d’être remboursées.

Le secteur privé investit et reçoit des appuis pour cela. 
Le Canada possède, par exemple, le Venture Capital 
Action Plan (VCAP), qui a pour but d’encourager 
les investisseurs privés canadiens. À tous les 2 dollars 
canadiens apportés le gouvernement ajoute un dollar 
canadien de plus pour les entreprises débutantes.

Toronto, en tant que grand centre financier du Pays, 
est le foyer de beaucoup de ces investissements. Rien 
que dans cette ville il y a autour de 4,1 mille start-
ups actives. D’autres centres urbains ne sont pas en 
retard. Vancouver, Montréal et Ottawa sont encore des 
lieux très favorables à l’ambiance des start-ups. Mais, 
quand-même, en dépit de toutes les facilités, on n’a 
pas très souvent des des informations sur des «licornes 
technologiques» (des entreprises ayant une valeur de 
marché égal ou au dessus de US$ 1 milliard).

Résilience et créativité
Ce qui manque en dimension au marché canadien, 

déborde au Brésil. Avec 200 millions d’habitants et de 
hautes moyennes en usage de technologie – il y a deux 
téléphones portables par personne -, le Brésil possède 
un public avide par des nouveautés. « Le brésilien sait 
et aime utiliser la technologie. Ce facteur, allié à notre 
capacité de surmonter des situations adverses avec 
résilience et créativité, peuvent composer avec l’ambiance 
canadienne », a analysé Paul Perrotti, de la CCBC.

Selon lui, ensemble, canadiens et brésiliens peuvent 
beaucoup évoluer et engendrer de grandes affaires avec 
des start-ups. C’est celui le pari du Connection Bureau.■
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Câmara celebra aniversário lançando novos serviços para unir Brasil e 
Canadá em economia, cultura, gastronomia e informações qualificadas

The chamber celebrates its anniversary by launching new services to unite  
Brazil and Canada in economy, culture, gastronomy and qualified information

CCBC COMPLETA
45 ANOS

CCBC TURNS 45 YEARS OLD

por Estela Cangerana

EM FOCO
IN FOCUS
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CCBC completa 45 anos entrando 
de vez na era da informação e ex-
plorando os benefícios do mundo 
digital. Ao longo de todo o ano se-
rão lançados serviços que amplia-
rão a conexão entre brasileiros e 

T he CCBC turns 45 years old entering the 
information age and tapping into the benefits of 
the digital world. Throughout the year, services 

will be launched that will expand the connection between 
Brazilians and Canadians, in the areas of business, 
culture, gastronomy and institutional relations.
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canadenses nas áreas de negócios, cultura, gastrono-
mia e relações institucionais.

Toda a comunicação será reformulada para levar in-
formações ágeis e completas aos associados e interessa-
dos nas relações entre os dois países. “Estamos, inclusive, 
desenvolvendo o novo site, completamente reformulado 
para oferecer mais recursos e navegação adaptada a dis-
positivos móveis, como celulares e tablets”, conta Paulo 
Perrotti, presidente da CCBC. A previsão é de que o 
novo site seja lançado ainda neste primeiro semestre.

Além do site, a comunicação nas mídias sociais está 
sendo renovada. Uma das novidades é a disponibiliza-
ção dos podcasts e conteúdos exclusivos da CCBC para 
assinaturas na Apple Store e na Google Play. “Queremos 
oferecer conteúdo relevante e oportunidades de negó-
cios por meio de canais modernos e eficientes, alinha-
dos à nova realidade de mercado”, explica o presidente.

Negócios
Também para o primeiro semestre está previsto o 

inédito Encontro Brasil-Canadá de Comércio Exterior, 
durante o qual serão lançados dois livros. Um deles, em 
inglês, apresenta oportunidades de negócios no Brasil. 

All communication will be reformulated to bring agile 
and complete information to the members and interested 
individuals in the relations between the two countries. 
“We are even developing the new website, completely 
redesigned to offer more features and navigation adapted 
to mobile devices, such as cell phones and tablets”, says 
Paulo Perrotti, president of the CCBC. The new website is 
expected to be launched later this first semester.

In addition to the website, social media communication 
is being renewed. One of the new features is the 
availability of podcasts and CCBC exclusive content 
for subscription at Apple Store and at Google Play. “We 
want to offer relevant content and business opportunities 
through modern and efficient channels, aligned with the 
new market reality”, explains the president.

Business
Also planned for the first semester is the unprecedented 

Novas salas, auditório maior, modernos sistemas e eficientes processos.  
New rooms, a larger auditorium, state-of-the-art systems and eficients processes
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O outro, em português, aborda as possibilidades no mer-
cado canadense. As obras são resultado de um extenso 
levantamento desenvolvido em 2017 e encabeçado pela 
Comissão de Comércio Exterior e pelo Departamento 
de Inteligência Comercial da CCBC, que analisou pro-
fundamente centenas de produtos. 

O material será distribuído a associados e instituições 
diversas, como agências de fomento a exportações, as-
sociações empresariais, entidades de apoio a pequenas 
e médias empresas e órgãos de governo federal ligados 
ao comércio internacional, tanto no Brasil quanto no 
Canadá.

Cultura e gastronomia
A promoção do relacionamento entre Brasil e Ca-

nadá, no entanto, vai além das transações comerciais. 
Em 2018 serão reforçadas as iniciativas no âmbito cul-
tural, desenvolvidas com sucesso pela CCBC ao longo 
dos últimos anos. Um dos exemplos nesse sentido é 
o projeto “Olhares Cruzados: Imagens de Duas Cul-
turas”, que já está em seu quarto ano (leia mais na 
seção Mosaico Cultural) e terá novas exposições e 
uma reedição em Montreal (Quebec). Outras inicia-
tivas, como a Semana Gastronômica, ganharão novas 
vertentes: além de revelar a culinária canadense no 

Brazil-Canada Foreign Trade Meeting, during which 
two books will be released. One of them, in English, 
presents business opportunities in Brazil. The other, in 
Portuguese, addresses the possibilities in the Canadian 
market. The works are the result of an extensive 
survey, developed in 2017, headed by the Foreign 
Trade Commission and CCBC’s Department of Trade 
Intelligence, which deeply analyzed hundreds of products.

The material will be distributed to various associates 
and institutions, such as export promotion agencies, 
business associations, entities supporting small and 
medium-sized enterprises and federal government 
bodies linked to international trade, both in Brazil and 
Canada.

Culture and gastronomy
The promotion of the relationship between Brazil and 

Canada, however, goes beyond commercial transactions. 
In 2018 the cultural initiatives successfully developed 
by the CCBC over the last years will be reinforced. One of 
the examples in this sense is the project “Crossed Glances: 
Images of Two Cultures”, which is already in its fourth 
year (read more in the Cultural Mosaic section), will have 
new exhibitions and a reedition in Montreal (Quebec). 
Other initiatives, such as the Gastronomy Week, will gain 
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Brasil, pela primeira vez, a iniciativa mostrará também 
a culinária brasileira no Canadá.

Na área musical, a CCBC promoverá o seu primeiro 
Festival de Jazz, com a participação de vários grupos bra-
sileiros.  “Investimos em várias frentes do cenário cultu-
ral porque acreditamos que essa é uma via importante 
de enriquecimento da relação bilateral e de conheci-
mento mútuo”, diz Perrotti.

Investimento na estrutura
Para acompanhar o desenvolvimento do intercâmbio 

entre Brasil e Canadá nas áreas comercial, institucional 
e cultural, a CCBC vem investindo na ampliação e qua-
lificação de sua estrutura. Novas salas, auditório maior, 
modernos sistemas e processos foram implantados em 
2017. O quadro de pessoal também foi ampliado para 
atender à demanda: agora são mais de 60 profissionais 
da mais alta qualificação, incluindo a equipe do Centro 
de Arbitragem e Mediação (CAM-CCBC). Segundo o 
presidente, as melhorias devem continuar. “Buscamos 
a excelência na condução dos processos internos, para 
sermos mais eficientes e prestarmos serviços cada vez 
melhores”, diz. 

Como se vê, há muito o que celebrar e ainda mais mo-
tivos para vislumbrar um futuro promissor à CCBC. ■

new strides: in addition to revealing Canadian cuisine 
in Brazil, for the first time, the initiative will also show 
Brazilian cuisine in Canada.

In the musical area, the CCBC will promote its first 
Jazz Festival, with the participation of several Brazilian 
groups. “We have invested on several fronts of the 
cultural scene because we believe that this is an important 
way of enriching bilateral relations and mutual 
knowledge,” says Perrotti.

Investment in the structure
To accompany the development of the exchange between 

Brazil and Canada in the commercial, institutional 
and cultural areas, the CCBC has been investing in the 
expansion and qualification of its structure. New rooms, 
a larger auditorium, state-of-the-art systems and processes 
were implemented in 2017. The staff was also expanded 
to meet the demand: now there are more than 60 highly 
qualified professionals, including the Arbitration and 
Mediation Center (CAM-CCBC) team. According to the 
president, the improvements should continue. “We seek 
excellence in the conduct of internal processes, to be more 
efficient and to provide better services”, he says.

As can be seen, there is much to celebrate and even more 
reason to envision a promising future for the CCBC. ■
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por Neide Martingo

DUAS CULTURAS
Olhares Cruzados chega a novas cidades: Rio de Janeiro e Toronto  
Exchanging Glances arrives in new cities: Rio de Janeiro and Toronto 

IMAGES OF TWO CULTURES

O 
projeto “Olhares Cruzados: 
Imagens de Duas Culturas”, 
que propõe o compartilha-
mento de experiências e a 
descoberta de novas visões de 
cenários urbanos brasileiros e 

canadenses, chega a 2018 celebrando a diversida-

T he project Exchanging Glances: Images of 
Two Cultures, which proposes the sharing of 
experiences and the discovery of new visions 

of Brazilian and Canadian urban scenarios, arrives in 
2018 celebrating diversity. In this fourth edition there 
will the participation of the Brazilian photographer Ana 
Rodrigues, in charge of clicking scenes of Toronto, and 
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de. Nesta quarta edição, haverá a participação da 
fotógrafa brasileira Ana Rodrigues, incumbida de 
clicar cenas de Toronto, e do fotógrafo canaden-
se Robert DiVito, encarregado de registrar as suas 
impressões acerca do Rio de Janeiro.

Como nas edições anteriores do proje-
to, os profissionais selecionados trocam de 
país e revelam o seu olhar “estrangeiro” de 
cada lugar. As fotos são expostas em gale-
rias e locais de destaque público nos dois  
países. Desde a estreia da iniciativa, em 2014, o 
projeto concebido pela Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC), com o apoio institucional 
dos governos brasileiro e canadense, vem promo-
vendo a aproximação cultural e o fortalecimento 
dos vínculos bilaterais. 

As cidades de São Paulo e Montreal (2014/15), 
Florianópolis e Vancouver (2015/16), Brasília 
e Ottawa (2016/17) foram os alvos das edições 
anteriores. Na mais recente delas, o canadense 
Daniel Stanford e o brasileiro Kazuo Okubo tive-
ram seu trabalho exposto na galeria Casa da Luz 

the Canadian photographer Robert DiVito, in charge of 
recording his impressions about Rio de Janeiro.

As in the previous editions of the project, the selected 
professionals exchange countries and reveal their 
“foreign” impressions of each place. The photos are 
displayed in galleries and prominent public places in 
both countries. Since the launch of the initiative in 
2014, the project designed by the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CCBC), with the institutional support 
of the Brazilian and Canadian governments, has been 
promoting cultural approximation and strengthening of 
bilateral ties.

The cities of São Paulo and Montreal (2014/15), 
Florianópolis and Vancouver (2015/16), Brasilia and 
Ottawa (2016/17) were the targets of previous editions. 
In the latest edition, the Canadian Daniel Stanford and 
the Brazilian Kazuo Okubo had their work exhibited 

Percepções culturais pelas lentes dos fotógrafos. Cultural perceptions 
through the lenses of photographers.
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Vermelha, na capital federal brasileira, em julho, 
e no Constitution Square Tower II, localizado na 
capital canadense, no final de novembro. A expo-
sição foi composta por 32 obras, que revelaram 
de monumentos a cenas urbanas.

Trajetória
Já a edição que retratou Florianópolis e Vancou-

ver teve imagens do canadense Brian Noppe e do 
brasileiro Miguel Schmitt. Elas foram exibidas no 
Museu Histórico de Santa Catarina no Brasil, no 
Queen Elizabeth Theatre no Canadá, e fizeram 
parte do festival Capture, reconhecido como um 
dos mais significativos do mundo, com mais de 
cem eventos e exposições fotográficas acontecen-
do concomitantemente na região de Vancouver. 

at the Casa da Luz Vermelha gallery in Brazil’s federal 
capital in July and at the Constitution Square Tower II 
in the Canadian capital at the end of November. The 
exhibition was composed of 32 works, which revealed from 
monuments to urban scenes.

Path
The edition that portrayed Florianópolis and Vancouver 
had images of Canadian Brian Noppe and Brazilian 
Miguel Schmitt. They were exhibited at the Historical 
Museum of Santa Catarina in Brazil, and at the 
Queen Elizabeth Theater in Canada, and were part 

Cidades brasileiras e canadenses foram registradas no 
projeto “Olhares Cruzados”. Brazilian and Canadian cities 

were registered in the project “Exchanging Glances” 
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Antes, Renato Negrão e Luc Dubois mostraram 
suas impressões na Caixa Cultural, em São Paulo, 
e na Maison de la Culture Maisonneuve, em Mon-
treal. As imagens dessa edição também foram 
expostas, no ano passado, nas estações Fradique 
Coutinho e Paulista do metrô de São Paulo.

Para o presidente da CCBC e idealizador do 
projeto, Paulo Perrotti, o programa Olhares 
Cruzados tornou-se uma marca e motivo de or-
gulho para a Câmara de Comércio. “O objeti-
vo da exposição é valorizar também a troca de 
informações e não apenas o comércio entre os 
dois países. A ideia é aprofundar as experiên-
cias, por meio da cultura, passeando por áreas 
diferentes”, afirmou.

“As embaixadas de ambos os países apoiam o 
Olhares Cruzados. O projeto proporciona expe 
riências valiosas para as nações amigas”, comple-
tou Perrotti. O embaixador canadense no Brasil, 
Rick Savone, também destacou essa importância 
na estratégia da própria embaixada, no que se re-
fere ao intercâmbio entre os dois países. “A cul-
tura é um dos focos mais importantes, incluindo 
outras questões que são intangíveis, como a diver-
sidade, uma das prioridades do Canadá”, disse.

A mostra sobre Rio de Janeiro e Toronto está 
prevista para o segundo semestre. ■

of the Capture festival, recognized as one of the most 
significant in the world, with more than 100 events and 
photographic exhibitions happening concurrently in the 
Vancouver region.

Earlier, Renato Negrão and Luc Dubois showed their 
impressions at Caixa Cultural in São Paulo and at Maison 
de la Culture Maisonneuve in Montreal. The images of 
this edition were also exhibited last year at the Fradique 
Coutinho and Paulista stations in the São Paulo subway.

For the president of the CCBC and founder of the 
project, Paulo Perrotti, the Exchanging Glances has 
become a mark and a source of pride for the Chamber of 
Commerce. “The purpose of the exhibition is also to value 
the exchange of information and not just the trade between 
the two countries. The idea is to deepen the experiences, 
through culture, going through different areas”, he said.

“The embassies of both countries support the 
Exchanging Glances. The project provides valuable 
experiences for friendly nations”, added Perrotti. 
Canadian ambassador to Brazil, Rick Savone, also 
highlighted this importance in the embassy’s strategy 
regarding the exchange between two countries. “Culture is 
one of the most important focuses, including other issues 
that are intangible, such as diversity, one of Canada’s 
priorities”, he said. 

The exhibit in Rio de Janeiro and Toronto is scheduled 
for the second half of 2018. ■
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TURISMO
TOURISM por Danielle Souza
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Uma das regiões mais ricas em peixes do mundo,  
a área em torno das províncias marítimas do Canadá 

também reserva surpresas pré-históricas 
One of the world’s richest fish regions, the area around  

Canada’s maritime provinces also reserves prehistoric surprises

ENCANTOS DA

costa leste
EAST COAST CHARMS
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O 
Canadá é o segundo maior país em 
extensão do mundo, com um terri-
tório de 9,98 milhões de quilômetros 
quadrados, que se estendem da região 
ártica até os oceanos Pacífico e Atlân-
tico. Sua enorme variedade de fauna, 

flora, recursos naturais, cultura e população, no entanto, 
é pouco conhecida dos brasileiros. Na série que a revis-
ta Brasil-Canadá começa nesta edição, vamos mostrar os 
“muitos Canadás”, que vão além das cidades mais conheci-
das, como Toronto, Vancouver e Montreal. Nesta reporta-
gem de estreia, o destaque é a costa leste, com as chamadas 
províncias marítimas, ou províncias do Atlântico.

As quatro províncias que formam a costa – Terra Nova 
e Labrador, Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Escócia e 
Nova Brunswick – somadas respondem por pouco mais 
de 6% da população do país (são cerca de 2,3 milhões de 
pessoas em um universo de 36 milhões de habitantes). 

C anada is the second largest country in the world, 
with a territory of 9.98 million square kilometers, 
ranging from the Arctic region to the Pacific and 

Atlantic oceans. Its enormous variety of fauna, flora, 
natural resources, culture and population, however, is little 
known to Brazilians. In the series that Brazil Canada 
Magazine begins in this edition, we will show the “many 
Canadas”, which go beyond the most well-known cities such 
as Toronto, Vancouver and Montreal. In this first article, 
the highlight is the East Coast, with the so-called maritime 
provinces, or Atlantic provinces.

The four coastal provinces that form the coast – 
Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova 
Scotia and New Brunswick – account for just over 6% 
of the country’s population (about 2.3 million people in a 
universe of 36 million inhabitants). 

The provinces lie on a fairly winding coastline, which is 
an extension of the Appalachian mountain range. Along 
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As províncias ficam em um litoral bastante recortado, 
que é uma extensão da cadeia montanhosa dos Apala-
ches. Ao longo da costa de Terra Nova e Labrador existe 
um banco de areia que se estende por 400 quilômetros, 
chamado Grand Banks. Para completar, várias correntes 
marítimas vão diretamente ao local, fazendo com que 
seja um dos mais ricos do mundo em peixes. 

A pesca continua sendo fundamental na economia. 
Agricultura e commodities também são importantes. É no 
turismo, porém, que estão os maiores atrativos. 

Terra Nova e Labrador  
A mistura das culturas irlandesa, inglesa, aborígene e 

francesa fez surgir um vocabulário tão rico em Terra Nova 
e Labrador, que foi criado um 
dicionário próprio, o “The 
Dictionary of Newfoundland 
English”. A costa atrai turistas 
em busca da “alameda dos ice-
bergs”, blocos de gelo do ártico 
que passam pela região duran-
te a primavera. Eles mudam a 
paisagem local, acostumada a 
invernos bem menos rigorosos 
do que no extremo norte no 
planeta. A riqueza da fauna 
também se destaca. 

the coast of Newfoundland and Labrador there is 
a sand bank that stretches for 400 kilometers called 
the Grand Banks. To complete, several sea currents 
go directly to the site, making it one of the richest 
in the world in terms of fish. Fishing continues to 
be fundamental in the economy. Agriculture and 
commodities are also important. It is in tourism, 
however, that are the biggest attractions.

Newfoundland and Labrador - The mixture of 
Irish, English, Aboriginal and French cultures gave 

rise to a vocabulary so rich in Newfoundland and Labrador 
that a dictionary was created, The Dictionary of Newfoundland 
English. The coast attracts tourists in search of the “iceberg 
alley”, which are ice blocks of the Arctic region that pass 
through the region during the spring. They change the local 
landscape, accustomed to much less rigorous winter than in the 
far north of the planet. The richness of the fauna also stands 
out. The province has more than 350 species of birds and is the 
place with the highest concentration of humpback whales.

Prince Edward Island - Prince Edward Island has an 
important historical milestone. The Confederation of Canada 
was held there, an event that began the debate on the creation of 
a country by the union of the provinces, thus breaking the bonds 

Na Costa Leste estão as chamadas províncias marítimas ou 
províncias do Atlântico. On the East Coast are the so-called 
Maritime or Atlantic Provinces

Old Town of Lunenburg preserva a 
arquitetura britânica. Old Town of 

Lunenburg preserves British Architecture 



Brasil – Canadá | 41 40 | 

A província possui mais de 350 espé-
cies de pássaros e é o lugar com maior 
concentração de baleias-jubarte.

Ilha do Príncipe Eduardo
A Ilha do Príncipe Eduardo pos-

sui um marco histórico importan-
te. Lá foi sediada a Confederação 
do Canadá, evento que começou o 
debate sobre a criação de um país 
pela união das províncias, quebran-
do assim os laços de colônia com o 
Império Britânico. A escritora L.M. 
Montgomery também ajudou a fazer 
essa província conhecida no mundo, 
por meio do livro “Anne of Green Gables”, publicado 
em 1908. O local foi e ainda é muito visitado por fãs, que 
procuram pelas atrações dedicadas à obra e à autora.

Nova Escócia
A província é conhecida pelo porto de sua capital, 

Halifax, mas também abriga três patrimônios culturais 
da humanidade: a paisagem de Grand Pré, Old Town of 
Lunenburg e Joggins Fossil Cliffs. Grand Pré é um local que 
mostra muito da cultura da região, porque celebra a po-
pulação acadiana, os descendentes dos colonizadores fran-
ceses, que depois foram perseguidos e deportados. Já Old 
Town of Lunenburg preserva a arquitetura original dos co-
lonizadores britânicos, caracterizada por suas construções 
retangulares datadas do século XVIII. Bem mais antigos, os 
Joggins Fossil Cliffs revelam resquícios da Era Carbonífera, 
100 milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros. 
É possível ver diversas camadas nas rochas, onde se encon-
tram os depósitos de matéria orgânica ao longo das eras. 

Nova Brunswick 
A província fala duas línguas oficiais, francês e inglês. 

Sinalizações e documentos precisam ser bilíngues. Ou-
tro fato interessante sobre o local é a predominância 
de áreas florestais, que cobrem 83% do território. Essa 
abundância favoreceu a indústria local de papel. Em 
Nova Brunswick se localiza o Stonehammer Geopark, 
parque geológico que abriga belezas naturais de até um 
bilhão de anos de idade. Nele, os visitantes podem ex-
plorar muitas atividades ao ar livre, como, por exemplo, 
presenciar formações rochosas provenientes da Améri-
ca do Sul que se deslocaram até a América do Norte. ■

of colony with the British Empire. Writer L.M. Montgomery also 
helped make this province known throughout the world through 
her book Anne of Green Gables, published in 1908. The 
place was and is still visited by fans looking for the attractions 
dedicated to the work and the author.

Nova Scotia - The province is known for the port of its capital, 
Halifax, but it also houses three cultural heritages of humanity: 
the landscape of Grand Pré, Old Town of Lunenburg 
and Joggins Fossil Cliffs. Grand Pré is a place that shows 
much of the region’s culture because it celebrates the Akkadian 
population, the descendants of the French settlers, who were then 
persecuted and deported. Old Town of Lunenburg preserves 
the original architecture of the British colonizers, characterized 
by its rectangular constructions dating from century XVIII. 
Much older, the Joggins Fossil Cliffs reveal remnants of the 
Carboniferous Age, 100 million years before the dinosaurs 
appeared. It is possible to see several layers in the rocks, with the 
deposits of organic matter throughout the eras. 

New Brunswick - The province speaks two official languages, 
French and English. Signs and documents must be bilingual. 
Another interesting fact about the place is the predominance of 
forest areas, which cover 83% of the territory. This abundance 
favored the local paper industry. It is still in New Brunswick that 
Stonehammer Geopark is located, a geological park that houses 
natural beauties up to a billion years old. Here visitors can explore 
many outdoor activities, such as witnessing rock formations from 
South America that have traveled to North America. ■

Em Nova Brunswick, a predominância é de áreas florestais. 
In New Brunswick the predominance is of forested areas 
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PREPARE A AGENDA

por Danielle Souza

Conheça as principais feiras de negócios no Brasil e no Canadá em 2018 
Learn about the main trade fairs in Brazil and Canada in 2018

MARK IT ON YOUR CALENDAR

O 
ano de 2018 promete ser intenso 
para os interessados em aprofundar 
os negócios. Mineração, alimentos 
e bebidas, economia criativa e café 
estarão em destaque em eventos 
no Canadá. Cidades inteligentes, 

tecnologia da informação, equipamentos hospitalares, 
soluções sustentáveis, agronegócio e finanças serão dis-
cutidos nas feiras no Brasil. A CCBC desenvolve missões 
comerciais para levar empresários até as oportunidades 
nesses eventos e, mais do que isso, otimiza a exposição 
e as possibilidades de negócios, por meio de agendas 
B2B personalizadas de acordo com o perfil e o objetivo 
de cada participante. Além do matchmaking assertivo, a 
entidade auxilia na preparação das empresas que viaja-
rão para as feiras, garantindo que tenham informações 
úteis sobre as exigências do mercado e experiências en-
riquecedoras, como visitas técnicas, treinamentos pré-
vios, acompanhamento antes, durante e após a viagem.

Para o diretor de Relações Institucionais da 
CCBC, Paulo de Castro Reis, haverá boas chances 

T he year 2018 promises to be intense for those 
interested in deepening the business. Mining, food 
and beverage, creative economy and coffee will be 

prominent at events in Canada. Smart cities, information 
technology, hospital equipment, sustainable solutions, 
agribusiness and finance will be discussed at trade fairs 
in Brazil. The CCBC develops trade missions to bring 
entrepreneurs to the opportunities at these events and, more 
than that, optimizes exposure and business opportunities 
through personalized B2B calendars according to the profile 
and purpose of each participating company. In addition to 
assertive matchmaking, the organization assists in preparing 
the companies that will travel to the fairs, ensuring that 
they have useful information on market requirements and 
enriching experiences such as technical visits, pre-training, 
follow-up before, during and after the trip.

For the head of Institutional Relations of the CCBC, 
Paulo de Castro Reis, there will be good chances of 
approaching and exploring the market in these sectors. “We 
do a previous work of commercial intelligence to identify 
opportunities and enhance the presence in these events, 
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de aproximação e exploração de mercado nesses 
setores. “Fazemos um trabalho prévio de inteligência 
comercial para identificar oportunidades e potenciali-
zar a presença nesses eventos, promovendo reuniões 
de trabalho entre possíveis parceiros e/ou comprado-
res/vendedores ainda durante a feira”, afirma. 

Conheça as feiras no Canadá que contarão com a 
presença de missões da CCBC neste ano:

PDAC – International Convention, Trade Show & Inves-
tors Exchange: de 4 a 7 de março, em Toronto (Ontário). 
Trata-se do maior e mais completo evento de mineração 
do mundo, em que mineradoras de todos os tamanhos 
se encontram com potenciais investidores, prospectando 
bons projetos minerários. Os visitantes poderão partici-
par de sessões técnicas, cursos de curta duração e eventos 
de networking. São mais de mil expositores, 3,8 mil investi-
dores e 24 mil participantes de 130 países.

SIAL Canada: de 2 a 4 de maio, em Montreal 
(Quebec). Atrai compradores de todo o Canadá e 
traz as principais tendências e inovações para o setor 
de alimentos e bebidas.  São cerca de mil expositores 
e 18,5 mil visitantes de 50 países.

C2 Montreal: entre 23 e 25 de maio, em Montreal 
(Quebec). Idealizado pelos fundadores do Cirque du 
Soleil, o C2 é o maior evento de inovação do Canadá, 
que reúne mais de 6.500 tomadores de decisão para 
explorar tendências, oportunidades e mudanças para o 
futuro dos negócios. O tema da edição 2018 será Trans-
formative Collisions (Colisões Criativas, em tradução 

promoting work meetings between potential partners and/
or buyers/sellers during the fair,” he says.
Learn about the fairs in Canada that will be attended by 
the CCBC missions this year:

PDAC - International Convention, Trade Show & 
Investors Exchange: March 4-7, in the city of Toronto 
(Ontario). It is the largest and most complete mining event in 
the world, where miners of all sizes meet potential investors, 
prospecting good mining projects. Visitors will be able to attend 
technical sessions, short-term courses and networking events. 
There are more than 1,000 exhibitors, 3.8 thousand investors 
and 24 thousand participants from 130 countries.

SIAL Canada: May 2-4, in Montreal, Quebec. It 
attracts buyers from all over Canada and brings the 
main trends and innovations to the food and beverage 
sector. There are about one thousand exhibitors and 
approximately 18,500 visitors from 50 countries.

C2 Montreal: May 23-25, in Montreal, Quebec. Designed 
by the founders of Cirque du Soleil, C2 is Canada’s largest 
innovation event, bringing together more than 6,500 decision 
makers to explore trends, opportunities and changes for the 
future of the business. The theme for the 2018 edition will 
be Transformative Collisions. The event will feature several 
lectures, brainstorming experiments, classes, workshops and 
entrepreneurship programs, among other activities. 

PDAC, Futurecom, C2 Montreal e Sial, eventos em que a CCBC 
marcou presença. PDAC, Futurecom, C2 Montreal and Sial, 
events events in which the CCBC was present
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livre). O evento contará com diversas palestras, experi-
mentos de brainstorming, aulas, oficinas e programas de 
empreendedorismo, entre outras atividades. 

Canadian Coffee and Tea Show: 23 e 24 de setem-
bro, em Toronto (Ontário), é a principal feira do se-
tor de cafés e chás do Canadá. Reúne comerciantes, 
donos de cafeterias e restaurantes, torrefadores, dis-
tribuidores, representantes e compradores de redes 
varejistas em geral. Além de expor produtos de todo 
o mundo, a feira promove um programa de educação 
extensiva a empreendedores e outros profissionais 
do setor. Durante o evento acontecem dois campeo-
natos, o Canadian Barista Championship e Canadian 
Latte Art Championship, que testam as habilidades 
dos especialistas em bebidas à base de café.

Conheça as feiras no Brasil com potencial para 
atrair os canadenses:

Agrishow: de 30 de abril a 4 de maio, em Ribei-
rão Preto (São Paulo). É uma das principais feiras 
de tecnologia agrícola do mundo, e a mais relevante 
da América Latina. Mais de 800 marcas expõem seus 
produtos, entre máquinas, implementos agrícolas e 
sistemas de irrigação. Espera-se 159 mil visitantes. O 
evento, que está em sua 25ª edição, reúne produtores 
rurais de todo o país e do exterior em 440 mil m².

Feira Hospitalar: de 22 a 25 de maio, em São Paulo. É 
um evento dedicado a hospitais, clínicas médicas e labo-
ratórios. Os 90 mil visitantes podem conhecer produtos 
de mais de 70 países, de 1,2 mil marcas.

Canadian Coffee and Tea Show: September 23 - 24, 
in Toronto (Ontario). It is the main fair of the sector of 
coffees and teas of Canada. It brings together dealers, 
coffee shop and restaurant owners, roasters, distributors, 
representatives and buyers of retail chains in general. In 
addition to exhibiting products from around the world, the 
fair also promotes an extensive education program for new 
entrepreneurs and other professionals in the industry. During 
the event there are two championships, the Canadian Barista 
Championship and the Canadian Latte Art Championship, 
which test the skills of the coffee specialists.

Get to know the fairs in Brazil with potential to attract 
Canadians:

Agrishow: from April 30 to May 4, in Ribeirão Preto 
(São Paulo). It is one of the main agricultural technology 
fairs in the world, and the most relevant one in Latin 
America. More than 800 brands expose their products, 
among machines, agricultural implements and irrigation 
systems. 159 thousand visitors are expected. The event, 
which is in its 25th edition, brings together rural producers 
from all over the country and abroad in 440,000 m². 

Hospital Fair: from May 22 to 25 in São Paulo. It is an event 
dedicated to hospitals, medical clinics and laboratories. The 90 
thousand visitors can learn about products from more than 70 
countries, of 1.2 thousand brands. 

A CCBC esteve presente na Canadian Coffee and Tea Show, na Ecomondo 
Brasil, na Feira Hospitalar e no Agrishow. CCBC was present at the 

Canadian Coffee and Tea Show, Ecomondo Brasil, Hospitalar and Agrishow
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CIAB Febraban: de 12 a 14 de junho, em São Paulo. É 
o maior congresso de tecnologia da informação para o 
setor financeiro. Os temas abordados são seguros, meios 
de pagamento, segurança da informação e infraestrutu-
ra digital, sustentabilidade e desafios para os bancos na 
América Latina. Na 28ª edição, serão selecionadas 14 
Fintechs, bem como tecnologias para o setor financeiro.

Ecomondo Brasil: de 26 a 28 de junho, em São Pau-
lo. Apresenta as novidades da indústria da sustentabili-
dade, com soluções que vão da destinação de resíduos 
à geração de energia limpa. A programação propicia a 
discussão das oportunidades de negócios nesse setor, 
que movimenta cerca de US$ 15 bilhões ao ano.

Connected Smart Cities: 4 e 5 de setembro, em São 
Paulo. Envolve empresas, entidades e governos em 
uma plataforma que tem por missão encontrar o DNA 
de inovação e melhorias para cidades mais inteligen-
tes e conectadas, sejam pequenas, sejam megacidades. 
É uma ótima possibilidade para empresas de IoT e sus-
tentabilidade apresentarem soluções. A marca conta 
com eventos nas regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste 
e o encontro nacional é realizado em São Paulo.

Futurecom: de 15 a 18 de outubro, em São Paulo. 
É o evento de maior visibilidade no Brasil do setor 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC). 
Possui o formato de feira e congresso internacional 
paralelos. No Business Trade Show, aplicações, ser-
viços, soluções, produtos e sistemas novos, de mais 
de 40 países são mostrados ao público. Atrai 15 mil 
visitantes e 250 expositores. ■

CIAB Febraban: from June 12 to 14, in São Paulo. It 
is the largest congress of information technology for the 
financial sector. The topics covered are insurance, means of 
payment, information security and digital infrastructure, 
sustainability and challenges for banks in Latin America. 
In the 28th edition, 14 Fintechs will be selected, as well as 
technologies for the financial sector.

Ecomondo Brasil: from June 26 to 28, in São Paulo. 
It presents the innovations of the sustainability industry, 
with solutions that range from the destination of waste to 
the generation of clean energy. The program provides a 
discussion of the business opportunities that arise in this 
sector, which transacts around US$ 15 billion a year.

Connected Smart Cities: September 04-05 (São Paulo) 
It involves companies, entities and governments in a 
platform whose mission is to find the DNA of innovation 
and improvements for cities that are more intelligent and 
connected, be they small or megacities. Great opportunity 
for companies in the IoT and sustainability sector to present 
solutions. The brand has regional events in the South, 
the Northeast and the Center-West of the country and the 
national meeting is held in São Paulo. 

Futurecom: from October 15 to 18, in São Paulo. It 
is the event of greater visibility in Brazil of the sector of 
information technology and communication (ITC). It 
has the format of parallel international fair and congress. 
At the Business Trade Show, new applications, services, 
solutions, products and systems from more than 40 
countries are shown to the public. It attracts 15 thousand 
visitors and 250 exhibitors. ■
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE por Danielle Souza

Ponte para negócios entre Brasil e Canadá pode ficar mais curta  
se o empresário souber explorar as feiras e missões setoriais  
Bridge for business between Brazil and Canada may be shorter 
if the entrepreneur knows how to exploit sector fairs and missions

PARA APROVEITAR AS
TO SEIZE OPPORTUNITIES
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P
articipar de feiras e missões empresariais 
pode ser uma ótima estratégia para en-
curtar distâncias e promover negócios 
entre companhias de países diferentes. 
Tanto para brasileiros quanto para cana-
denses, o calendário desses eventos é far-

to em setores com grande potencial de expansão. Para 
explorar bem as oportunidades, porém, é preciso estar 
atento a uma série de fatores. A preparação começa 
meses antes da viagem.

“As feiras são grandes oportunidades de aprendizado 
e contato. É possível saber sobre potenciais comprado-
res, conhecer representantes e prováveis concorrentes 
e aprender com eles”, afirma o professor Antônio An-
dré Neto, coordenador acadêmico do curso de MBA em 
Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da Fun-

P articipating in business fairs and missions 
can be a great strategy to shorten distances 
and promote business between companies from 

different countries. For both Brazilians and Canadians, 
the calendar of these events is abundant in sectors with 
great potential for expansion. To explore opportunities 
well, however, you need to be aware of a number of 
factors. Preparation begins months before the trip.

“Fairs are great opportunities for learning and contact. It 
is possible to know about possible buyers, meet representatives 
and possible competitors and learn from them”, says 
Professor Antônio André Neto, academic coordinator of the 
MBA course in Strategic and Economic Management of 
Business at the Getúlio Vargas Foundation (FGV). A great 
source of information is the event’s own website, which 
provides, in advance, data of all exhibitors.
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

dação Getulio Vargas (FGV). Segundo ele, uma grande 
fonte de informações é o próprio site do evento, que for-
nece, com antecedência, dados de todos os expositores. 

O passo seguinte é estabelecer contato por e-mail 
com os representantes das empresas, apresentar-se e 
indicar seus interesses. Marcar um dia e horário no 
decorrer da feira auxilia muito, pois, com antecedên-
cia, as chances são maiores. Abrir um novo mercado, 
mesmo assim, pode ser um trabalho longo. Para en-
curtá-lo, a dica é contar com a ajuda de instituições 
especializadas. Entre elas, a própria Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e as câmaras de comércio, como é o 
caso da CCBC.

A entidade destaca a estrutura de promoção no 
exterior do Ministério das Relações Exteriores, que 
articula a estratégia comercial brasileira, o Depar-
tamento de Promoção Comercial e Investimentos 
(DPR) e a rede de promoção comercial instalada em 
embaixadas e consulados brasileiros.

No setor privado, as câmaras de comércio oferecem 

The next step is to establish e-mail contact with 
company representatives, introduce yourself and indicate 
your interests. Scheduling a day and time during the fair 
helps a lot, because, in advance, the chances are higher. 

Still, opening a new market can be a time-consuming 
work. To shorten it, the tip is to rely on the help of 
specialized institutions. Among them, the Brazilian 
Agency for the Promotion of Exports and Investments 
(Apex-Brazil) and the chambers of commerce.

The entity highlights the promotion structure abroad 
of the Ministry of Foreign Affairs, which articulates the 
Brazilian commercial strategy, the Department of Trade and 
Investment Promotion (DPR) and the commercial promotion 
network installed in Brazilian embassies and consulates.

In the private sector, chambers of commerce offer a full 
range of support services and often organize missions for 
participation in fairs. “Companies can benefit from the 
Chamber’s entire market experience and networking to enhance 
its internationalization strategy”, said CCBC’s director of 
Institutional and Business Relations, Paulo de Castro Reis.

All the previous work of study of possible partners, 
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uma gama completa de serviços 
de apoio e, muitas vezes, organi-
zam missões para a participação 
nas feiras. “As empresas podem 
se beneficiar de toda a expe-
riência de mercado e rede de 
contatos da Câmara para poten-
cializar sua estratégia de inter-
nacionalização”, afirma o dire-
tor de Relações Institucionais e 
de Negócios da CCBC, Paulo de 
Castro Reis.

Todo o trabalho prévio de 
estudo de possíveis parceiros, 
compradores e fornecedores é 
feito pela própria instituição, 
que agenda as reuniões com 
maior índice de assertividade. 
“Cruzamos as informações de 
vendedores e compradores e 
colocamos em contato quem 
realmente possui grande po-
tencial para fechar negócios”, 
diz Castro Reis.

Check list
Seja qual for o caminho ou 

o setor escolhido, os empresá-
rios de menor porte ainda po-
dem contar com cartilhas que 
orientam sua atuação. No qua-
dro ao lado está o passo a pas-
so com orientações da CCBC, 
e uma sugestão de material es-
clarecedor e completo é o ma-
nual de participação em feiras 
disponibilizado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 
Essa apostila indica caminhos 
para a avaliação do evento de 
que a empresa vai participar e 
destrincha os problemas que 
podem vir a surgir nesse momento tão importante, 
como um check list de todos os detalhes das feiras, 
com o que é preciso providenciar, contratar etc. ■

buyers and suppliers is done 
by the institution itself, which 
schedules the meetings with 
greater index of assertiveness. “We 
cross the information from sellers 
and buyers and put in touch those 
who really have great potential to 
close deals”, says Castro Reis.

Check list
Whichever path or sector is 

chosen, smaller entrepreneurs 
can still rely on booklets to guide 
their actions. The table on the 
side has the step by step with 
CCBC guidelines. The handbook 
for participation in fairs is 
an enlightening and complete 
material, made available by the 
Brazilian Service of Support to 
Micro and Small Companies 
(Sebrae). This booklet indicates 
ways to evaluate the event in 
which the company will participate 
and details the problems that may 
arise at this important moment, 
such as a check list of all the 
details of the fairs, what needs to 
be arranged, hired, etc. ■

COMO COMEÇAR DA  
MANEIRA CORRETA

 
➢ Faça pesquisas e entenda o mercado
➢ Participe de Feiras Internacionais no  
Brasil e no exterior
➢ Participe de Missões Comerciais
➢ Consulte Câmaras de Comércio e outras 
instituições como Sebrae, Apex, etc
➢ Consulte outras empresas que já  
fizeram esse processo
➢ Prepare o material de divulgação e site  
em inglês ou no idioma do mercado alvo.
➢ Esteja preparado para investir pelo  
menos 2 anos
➢ Procure por um agente ou distribuidor local
➢ Considere o horário comercial do 
Mercado alvo
➢ Informe-se sobre hábitos culturais
➢ Converse com seu banco e demais 
bancos de fomento
➢ Tenha cuidado especial com a pontualidade
➢ Paciência e persistência são importantes
➢ Considere que existem concorrentes 
locais e globais

HOW TO START IN  
THE RIGHT WAY

➢ Do some background research to 
understand the market
➢ Take part in International Fairs
➢ Take part in Commercial Missions
➢ Contact Chambers of Commerce and other 
institutions that may give you support  
➢ Contact other companies already working 
in your target market
➢ Prepare your promotional material in 
English or in the target market language.
➢ Be prepared to invest for at least 
two years
➢ Get a local agent, distributor or partner
➢ Consider your target market business 
hours
➢ Get information about cultural habits
➢ Talk  to your bank and to other 
development banks
➢ Don’t be offended with small delays 
(15 minutes)
➢ Patience and persistence are needed
➢ Consider that there are local and 
global competitors Utilize o QR Code acima, para ter acesso 

ao o manual de participação em feiras 
disponibilizado pelo Serviço Brasileiro de  
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
Utilize Use the QR Code above to have access 
to the manual of participation in fairs, made 
available by the Brazilian Service of Support  
to Micro and Small Companies (Sebrae)
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ARBITRAGEM
ARBITRATION

BALANÇO
REVIEW

CRESCIMENTO 
EXTRAORDINÁRIO
CAM-CCBC registrou recorde de arbitragens em 2017, com 141 novos casos 
CAM-CCBC registered a record of arbitrations in 2017, with 141 new cases

EXTRAORDINARY GROWTH
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uso da arbitragem para solucio-
nar conflitos empresariais vem 
crescendo fortemente no Brasil. 
Apenas no Centro de Arbitragem 
e Mediação da Câmara de Comér-
cio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) 

foram instaurados 141 novos casos em 2017. Para se 
ter ideia do avanço obtido, basta considerar que em 
2016 a instituição havia recebido 98 casos e que em 
2015 o número chegou a 112, o mais alto até então. 

T he use of arbitration to solve business 
conflicts has been growing strongly in Brazil. 
At the Center for Arbitration and Mediation 
of the Chamber of Commerce Brazil Canada 

(CAM-CCBC), 141 new cases were initiated in 2017. 
To have an idea of the progress made it is sufficient to 
consider that in 2016 the institution had received 98 
cases and that in 2015 the number reached 112, the 
highest so far. In figures, the amount of disputes received 
by the Center in 2017 exceeds R$ 11,9 billion and 
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Em valores, o montante das disputas recebidas pelo 
Centro em 2017 ultrapassa a casa dos R$ 11,9 bilhões 
e representa uma média de R$ 84,5 milhões por caso.

“A arbitragem está consolidada no Brasil e deve 
continuar se desenvolvendo”, considera Carlos For-
bes, presidente do CAM-CCBC. Segundo ele, o cresci-
mento se deve aos aprimoramentos legais dos últimos 
anos, à celeridade do método em relação aos proces-
sos judiciais e à eficiência na resolução das contro-
vérsias. Em função dessas vantagens, cada vez mais 
empresas optam por incluir em seus contratos a cha-
mada Cláusula Compromissória, obrigando-se a sub-
meter eventuais litígios a um processo de arbitragem.

O CAM-CCBC, que soma mais de 35 anos de ati-
vidades, lidera historicamente o ranking nacional 
de número de casos e de valores envolvidos. Des-
de 1979, quando foi fundada, a instituição condu-
ziu com sucesso 879 procedimentos arbitrais.

represents an average of R$ 84,5 million per case.
“Arbitration is consolidated in Brazil and should 

continue to develop”, says Carlos Forbes, president of 
CAM-CCBC. According to him, the growth is due to the 
legal improvements of the last years, the speed of the method 
in relation to the judicial processes and the efficiency in the 
resolution of the controversies. Due to these advantages, 
companies more and more choose to include in their 
contracts the so-called Arbitration Clause, undertaking to 
submit any litigation to an arbitration proceeding.

Carlos Forbes, presidente do CAM-CCBCC: “a arbitragem está consolidada no Brasil”. 
Carlos Forbes, president of CAM-CCBC: “Arbitration is consolidated in Brazil”
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ARBITRAGEM
ARBITRATION

BALANÇO
REVIEW

Excelência reconhecida
“Temos a satisfação de sermos a instituição pioneira 

a apostar na arbitragem no Brasil e de continuamente 
aprimorarmos os serviços, contribuindo para que um 
número crescente de empresas recorram à nossa experti-
se e tenham um desfecho rápido e eficaz para as contro-
vérsias apresentadas”, destaca Forbes. A duração média 
dos procedimentos iniciados pelo CAM-CCBC entre 

CAM-CCBC, which has more than 35 years of 
experience, historically leads the national ranking of 
number of cases and amounts involved. Since 1979, 
when it was founded, the institution successfully 
conducted 879 arbitration proceedings. 

Recognized excellence
“We are pleased to be the pioneer institution to focus on 

APOSTA NA MEDIAÇÃO
Assim como se tornou referência em arbitragem no Brasil, o CAM-CCBC vem apostando no desenvolvimento da mediação, 
outro método de solução de controvérsias que tende a crescer nos próximos anos. A mediação se difere da arbitragem 
basicamente por propor soluções construídas pelas partes (autocomposição). Na mediação um profissional (mediador), 
sem interesses com a causa e devidamente qualificado, busca facilitar a comunicação entre os envolvidos, de modo 
que alcancem uma solução e preservem as suas relações. O mediador nesse caso é escolhido pelas partes. O método 
permite que empresas busquem uma solução amigável quanto à interpretação ou execução de determinado contrato, em 
conformidade com o Regulamento de Mediação adotado pela instituição.

BET IN MEDIATION
As it became a reference in arbitration in Brazil, CAM-CCBC is betting on the development of mediation, another method of 
dispute settlement that tends to grow in the coming years. Mediation differs from arbitration basically by proposing solutions 
constructed by the parties (self-composition). In mediation a professional (mediator), with no interests in the cause and properly 
qualified, seeks to facilitate communication between those involved, so that they reach a solution and preserve their relationships. 
The mediator in this case is chosen by the parties. The method allows companies to seek a friendly solution to the interpretation or 
execution of a particular contract, in accordance with the Mediation Regulation adopted by the institution.
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arbitration in Brazil and to continually improve services, 
helping a growing number of companies to make use of 
our expertise and have a fast and effective outcome to the 
controversies presented”, Forbes points out. The average 
length of procedures initiated by CAM-CCBC between 2013 
and 2017 was 15 and a half months, an excellent result 
given the complexity of the cases.

In its most recent review, for the year 2017, CAM-CCBC 
announced that 307 arbitration procedures are under way 
at the Center in different stages. Throughout the year, 65 
Arbitral Tribunals were constituted, 62 Terms of Reference 
were signed and 73 cases were concluded.

In addition to modern facilities, equipped with state-
of-the-art technology, quality management certified 
by ISO 9001:2015, a team of experienced arbitration 
and mediation staff and a list of excellent arbitrators, 
CAM-CCBC acts directly in the dissemination of the 
arbitration, participating in the main national and 
international events on the theme. ■

2013 e 2017 foi de 15 meses e 
meio, um excelente resultado, 
dada a complexidade dos casos. 

Em seu mais recente ba-
lanço, relativo a 2017, o 
CAM-CCBC divulgou que 
estão em andamento no Cen-

tro 307 procedimentos arbitrais, em diferentes 
estágios. Ao longo do ano, foram constituídos 65 
tribunais arbitrais, assinados 62 termos de arbitra-
gem e encerrados 73 casos. 

Além de instalações modernas, equipadas com tec-
nologia de ponta, gestão de qualidade certificada 
pelo ISO 9001:2015, uma equipe de colaboradores 
com experiência em arbitragem e mediação e um 
corpo de árbitros de excelência, o CAM-CCBC atua 
diretamente na disseminação do instituto da arbitra-
gem, participando dos principais eventos nacionais e 
internacionais sobre o tema. ■

PRINCIPAIS 
DISPUTAS
O CAM-CCBC fez um levantamento 
sobre os principais temas envolvidos 
nos 879 procedimentos que 
conduziu ao longo dos seus mais de 
35 anos de atividades. As matérias 
societárias são as campeãs entre 
as demandas apresentadas (37% 
dos casos), seguidas por contratos 
empresariais em geral (29%). 
Controvérsias relacionadas aos 
setores de construção civil e energia 
aparecem em terceiro lugar (13%), à 
frente de litígios acerca de contratos 
de fornecimento de bens e serviços 
(11%). O restante dos casos diz 
respeito a contratos internacionais 
(5%) e propriedade intelectual (1%). 
Outros casos representam 4% dos 
procedimentos.

MAIN DISPUTES
CAM-CCBC surveyed the major 
issues involved in the 879 procedures 
it conducted over its more than 35 
years of experience. The corporate 
matters are the champions among 
the demands presented (37% of the 
cases), followed by general business 
agreements (29%). Controversies 
related to the civil construction 
and energy sectors appear in third 
place (13%), ahead of disputes over 
contracts for the supply of goods 
and services (11%). The remaining 
cases concern international contracts 
(5%) and intellectual property (1%). 
Other cases represent 4% of the 
procedures.
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ARBITRAGEM
ARBITRATION

CONGRESSO 2018
CONGRESS 2018

MOTIVOS  
PARA CELEBRAR
Congresso Pan-Americano de Arbitragem terá edição comemorativa neste ano 
Pan-American Arbitration Congress will have a commemorative edition this year

REASONS TO CELEBRATE
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E
m 2018 o Congresso Pan-Americano de 
Arbitragem, organizado pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), 
chegará à quinta edição, sendo um dos 
maiores e mais importantes eventos so-

bre o tema na América Latina. Para marcar o crescimen-
to e o sucesso conquistado ao longo dos últimos anos, a 
nova edição do evento será especial e comemorativa.

“Nosso objetivo é promover o encontro de profis-
sionais dos mais variados perfis de atuação em ar-
bitragem dos países Pan-Americanos e atualizá-los 
acerca de discussões e progressos realizados nas ar-
bitragens internacionais, fomentando a integração 
das diversas culturas em matéria de arbitragem”, co-
menta Caroline Costa, secretária-geral adjunta insti-
tucional do CAM-CCBC. Segundo ela, a expectativa 
é de que o crescimento do evento contribua para 
disseminar ainda mais a utilização do método de so-
lução de conflitos em toda a América Latina. 

Em todas as edições, grandes nomes da área com-
põem o quadro de palestrantes. “São profissionais com 
alto nível de conhecimento técnico, não apenas dos pa-
íses em que a cultura da arbitragem está em evolução, 
mas também dos que já utilizam o método e buscam no-
vos horizontes”, destaca Caroline.

Referência internacional
Na mais recente edição, realizada em São Paulo, no 

final de outubro de 2017, o congresso teve palestrantes 
de diversos países, dentre eles Canadá, França, Espa-
nha, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Panamá, Peru, 
Suíça e Suécia. O número de inscritos superou as ex-
pectativas, com mais de 450 participantes, sendo 86% 
de profissionais da área de arbitragem e outros méto-
dos adequados e solução de conflitos (ADRs) e 14% de 
estudantes. Um dos destaques foi a participação femini-
na: 41% do público e 38% do número de palestrantes.

Segundo apurou o CAM-CCBC, o site do evento obteve 
mais de 28 mil visualizações e mais de 23,5 mil pessoas 
foram impactadas pelas redes sociais.

Acompanhe as novidades sobre os preparativos para 
o evento no site do CAM-CCBC (www.ccbc.com.br).■

I n 2018 the Pan-American Arbitration Congress, 
organized by the Center for Arbitration and 
Mediation o the Chamber of Commerce Brazil 
Canada (CAM-CCBC), reaches its fifth edition, 

being one of the largest and most important events on the 
issue in Latin America. To mark the growth and success 
achieved over the last years, the new edition of the event 
will be special and commemorative.

“Our objective is to promote the meeting of professionals 
of the most varied arbitration profiles of the Pan-American 
countries and to update them on the discussions and 
progress made in international arbitrations, encouraging 
the integration of the different cultures in arbitration”, 
says Caroline Costa, Institutional Deputy General 
Secretary of the CAM-CCBC. According to her, the 
expectation is that the growth of the event will contribute 
to further disseminate the use of the method of conflict 
resolution throughout Latin America.

In all editions major names in the area make up the 
panel of speakers. “They are professionals with a high 
level of technical knowledge not only from countries 
in which the culture of arbitration is evolving, but 
also of those that already use the method and seek new 
horizons”, emphasizes Caroline.

International Reference
In the most recent edition, held in São Paulo at the 

end of October 2017, the congress had speakers from 
several countries, including Canada, France, Spain, 
the United States, Chile, Venezuela, Panama, Peru, 
Switzerland and Sweden. The number of participants 
exceeded expectations, with more than 450 participants, 
86% of professionals in the field of arbitration and 
other appropriate methods and resolution of conflicts 
(ADRs) and 14% of students. One of the highlights 
was the female participation: 41% of the audience and 
38% of the number of speakers.

According to CAM-CCBC, the website of the event 
obtained more than 28 thousand views and more than 
23.5 thousand people were impacted by contacts through 
social networks.

Follow the news about the preparations for the event 
on the CAM-CCBC website (www.ccbc.com.br).■
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STAY TUNED

POR DENTRO
FIQUE

Vem aí o ICCA 2018 
Here comes ICCA 2018

Profissionais de todo o mundo estão em contagem regressiva 
para o 24º Congresso Internacional de Arbitragem Comercial 
(ICCA), a ser realizado em Sydney (Austrália), entre 15 e 18 de 
abril. Organizado a cada dois anos pelo International Council 
for Commercial Arbitration, o Congresso se tornou o maior e 
mais importante evento da comunidade arbitral voltado a trocar 
experiências e discutir boas práticas na área. 
Neste ano, o presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, foi 
nomeado embaixador do encontro e tem se dedicado a divulgar 
o congresso no Brasil e na América Latina. O tema do congresso 
em 2018 é Evolução e Adaptação: o Futuro da Arbitragem 
Internacional. Durante os painéis serão abordadas questões como 
evolução das normas legais, adaptação da arbitragem diante 
dos desafios apresentados ao longo do tempo, envolvimento da 
administração pública e os interesses públicos na arbitragem. 
Worldwide professionals are in count down to the 24th 
International Congress of Commercial Arbitration (ICCA) to 

be held in Sydney, Australia, on April 15-18. Organized every two years by the International Council for Commercial Arbitration, 
the Congress has become the largest and most important event of the arbitration community to exchange experiences and discuss 
best practices in the area. This year, the president of CAM-CCBC, Carlos Forbes, was named ambassador of the meeting and has 
dedicated to promote the congress in Brazil and in Latin America. The theme of the congress in 2018 is “Evolution and Adaptation: 
The Future of International Arbitration”. During the panels, issues such as the evolution of legal regulations, adaptation of arbitration to 
the challenges presented over time, involvement of public administration and public interests in arbitration will be addressed.

Annual IBA Arbitration Day 
Annual IBA Arbitration Day

A capital argentina, Buenos Aires, sedia em 25 e 26 de fevereiro o 21º Annual IBA Arbitration Day, evento 
promovido pela International Bar Association (IBA), entidade com sede em Londres e escritório regional 

em São Paulo. Entre outros temas, o encontro deste ano abordará o princípio de boa-fé e as regras de 
interpretação de contratos e tratados reconhecidos por árbitros internacionais.
O presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, será palestrante da programação especial e tratará do 
tema “cláusulas escalonadas”. Durante o evento, que tem o CAM-CCBC como patrocinador, a entidade 
apresentará ainda os seus serviços, reconhecidos internacionalmente pela excelência. Também estarão 

presentes a secretária-geral adjunta, Patrícia Kobayashi, e a secretária-geral adjunta institucional, Caroline 
Costa. The Argentine capital, Buenos Aires, hosts the 21st Annual IBA Arbitration Day on February 25 and 

26, an event promoted by the International Bar Association – IBA, a London-based entity with a regional office in 
São Paulo. Among other topics, this year’s meeting will address the principle of good faith and the rules of interpretation of contracts and 
treaties recognized by international arbitrators. The president of CAM-CCBC, Carlos Forbes, will be the speaker of the special program and 
will deal with the theme “multi-tiered dispute resolution clause”. During the event, which has CAM-CCBC as sponsor, the entity will also present 
its services, internationally recognized for its excellence. The Deputy Secretary General, Patricia Kobayashi, and Institutional Deputy Secretary 
General, Caroline Costa will also attend the conference.
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Os preparativos para a competição internacional de arbitragem Willem C. Vis Moot, que acontece em março, na cidade de Viena (Áustria), 
estão a todo vapor. No Brasil, o CAM-CCBC, que é patrocinador oficial do evento, está promovendo uma série de atividades. Nos dias 
3 e 4 de fevereiro a instituição realiza o Pré-Moot CAM-CCBC São Paulo no escritório Tozzini Freire Advogados. Trata-se de um evento 

preparatório para a fase oral da competição internacional. Em 2018 são 28 equipes, representando suas 
universidades, competindo no Pré-Moot CAM-CCBC São Paulo. Depois, em março, a entidade patrocina o 
Pré-Moot de Curitiba (dias 9 e 10) e promove o Pré-Moot de Hamburgo (dia 21). Em Viena, são esperadas 
mais de 360 equipes das principais universidades de todo o mundo. Preparations for the Willem C. Vis Moot 
international arbitration competition, which takes place in March in the city of Vienna (Austria), are at full 
throttle. In Brazil, CAM-CCBC, which is the official sponsor of the event, is promoting a series of activities. On 
February 3 and 4, the institution holds the Pre-Moot CAM-CCBC São Paulo at the Tozzini Freire Advogados 
office. This is a preparatory event for the oral phase of the international competition. In 2018 there are 28 
teams, representing their universities, competing in the Pre-Moot CAM-CCBC São Paulo. Then, in March, the 
organization sponsors the Pre-Moot of Curitiba (days 9 and 10) and promotes the Pre-Moot in Hamburg (day 
21). In Vienna, more than 360 teams from leading universities around the world are expected.

Pré-Moot CAM-CCBC
Pre-Moot CAM-CCBC

O CAM-CCBC e a American University Washington College of Law mantêm uma 
parceria para dois programas de formação de novos profissionais. O primeiro deles 
é o Internship WCL, por meio do qual a instituição brasileira recebe um estudante da 
universidade norte-americana para a realização de estágio. Os interessados têm até 12 
de março para se inscrever e disputar a vaga. Será o segundo ano em que o CAM-
CCBC abre as portas para ofertar esse tipo de experiência prática a um aluno da WCL.
No sentido inverso, será realizado o Scholarship WCL, com a concessão de uma bolsa 
de estudos para o Arbitration Specialized Summer Program Scholarship da WCL, neste 
caso o programa é oferecido a um brasileiro. Os interessados devem se inscrever até 19 
de março. CAM-CCBC and the American University Washington College of Law maintain 
a partnership for two training programs for new professionals. The first of these is the 
Internship WCL, through which the Brazilian institution receives a student from the North 
American university for an internship. Interested parties have until March 12 to register 

and compete for the position. 
It will be the second year that 
CAM-CCBC opens its doors 
to offer this type of hands-on 
experience to a WCL student.
In the opposite direction, it 
will be granted a Scholarship 
for the WCL Arbitration 
Specialized Summer Program 
Scholarship, in which case 
the program is offered to a 
Brazilian. Interested parties 
must register by March 19.

Intercâmbios de alto nível 
High-level exchanges

O CAM-CCBC patrocina e 
marca presença no iLaw2018 
– Fórum ILS sobre Direito 
Internacional, a ser realizado no 
dia 16 de fevereiro, em Miami 
(EUA). Durante o evento serão 
discutidas questões relacionadas 
a arbitragem internacional, 
litígios e transações comerciais. 
O encontro é promovido pelo 
Florida Bar em parceria com o 
Centro Internacional de Resolução 
de Disputas (ICDR), que é 
conveniado ao CAM-CCBC. 
CAM-CCBC sponsors and is 
present at iLaw2018 - ILS Forum 
on International Law, to be held 
on February 16 in Miami (USA). 
During the event issues related to 
international arbitration, litigation 
and commercial transactions 
will be discussed. The meeting is 
promoted by the Florida Bar in 
partnership with the International 
Center for Dispute Resolution 
(ICDR), which has a cooperation 
agreement with CAM-CCBC. 

Fórum  
de direito 
internacional 
International Law Forum
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AGENDA

4 a 7 de março, Toronto 
March 4 to 7, Toronto

PDAC
Setor mineral | Mineral sector

2 a 4 de maio, Quebec 
May 2 to 4, Quebec

SIAL Montreal
Alimentos e bebidas | Food and beverage

23 a 25 de maio, Montreal
May 23 to 25, Montreal

C2 Montreal
Indústria aeroespacial | Aerospace industry

12 a 14 de junho, Calgary
June 12 to 14, Calgary

Global Petroleum Show
Óleo e gás | Oil & gas

10 a 14 de julho, Montreal
July 10 to 14, Montreal

Startup+Fest 
Empreendedorismo | Entrepreneurship

14 a15 de novembro, Montreal
June 14 to15, Montreal

Packex
Insdústria de embalagens | Packing industry 

23 e 24 de novembro, Toronto 
November 23 e 24, Toronto

Canadian Coffee and Tea Show
Café e chá | Coffee and tea

30 de março a 4 de abril, Ribeirão Preto (SP) 
March 30 to April 4, Ribeirão Preto (SP) 

Agrishow
Setor de Agricultura | Agriculture sector   

3 a 6 de abril, Primavera do Leste (MT) 
April 3 to 6, Primavera do Leste (MT)

Farm Show
Agropecuária | Farming

7 a 10 de abril, São Paulo 
April 7 to 10, São Paulo

Feira do Empreendedor Sebrae
Empreendedorismo | Entrepreneurship

22 a 24 de maio, São Paulo 
May 22 to 24, São Paulo

FCE Pharma / FCE Cosmetique
Tecnologia para a indústria farmacêutica e cosmética |

Techonology for the pharmaceutical and cosmetic industry
 

22 a 25 de maio, São Paulo 
May 22 to 25, São Paulo

Hospitalar 
Serviços de saúde | Health services

12 a 14 de junho, São Paulo 
Juny 12 to 14, São Paulo

CIAB Febraban
Tecnologia bancária | Banking technology

26 a 28 de  junho, São Paulo
Juny 26 to 28, São Paulo

Ecomondo Brasil 
Sustentabilidade industrial | Industrial sustainability

4 e 5 de setembro, São Paulo
September 4 to 5 , São Paulo

Connected Smart Cities 
Tecnologia para cidades inteligentes | Technology for smart cities 

15 a 18 de outubro, São Paulo
October 15 to 18, São Paulo

Futurecom
Internet das coisas | IoT
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