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EDITORIAL
sta edição marca o fechamento de 
2018. Neste ano, a CCBC celebrou 
os seus 45 anos de atividades com 
uma série de eventos, conforme 
destacamos nas edições anteriores. 
Na seção CCBC em Ação mos-
tramos em imagens como foi o 
encerramento das comemorações 
do aniversário da entidade em uma 
festa especial. Também é destaque 
a exposição Olhares Cruzados – 

Imagens de Duas Culturas, que chegou ao Rio de Janeiro.
Na Entrevista, Luiz Donaduzzi, 

presidente do Biopark e funda-
dor do laboratório Prati-Dona-
duzzi, comenta sobre uma par-
ceria com a Université Laval, do 
Quebec, para o projeto que já 
recebeu R$ 100 milhões de in-
vestimentos no Paraná. A pro-
víncia do Quebec é destaque 
nesta edição em razão do aniversário de dez anos do 
escritório do Quebec em São Paulo.

A reportagem principal traz o tema compliance e a 
adequação de empresas brasileiras à prática em compa-
ração com empresas canadenses. Na seção Em Foco, o 
desembarque da cachaça no Canadá, enquanto o Mosai-
co traz uma aliança entre instituições brasileiras e cana-
denses para a preservação de museus e bibliotecas.

Em Tecla Sap, o empoderamento feminino e a pro-
moção de relações justas e igualitárias entre gêneros. 
Ontário e suas atrações são destaque na seção Turismo.

Para completar, o Congresso CAM-CCBC Pan-Ame-
ricano de Arbitragem e a São Paulo Arbitration Week, 
uma intensa semana de eventos voltados para a promo-
ção de métodos adequados de resolução de disputas. ■

Fique por dentro e boa leitura!

This edition marks the closing of 2018. This year, the 
CCBC celebrated its 45 years of activities with a series of 
events, as highlighted in previous editions. In the section 
CCBC in Action we show in pictures the closing of the 
anniversary celebrations of the entity in a special party. 
Also highlighted is the exhibition Exchanging Glances – 
Images of Two Cultures, which arrived in Rio de Janeiro.

In the Interview, Luiz Donaduzzi, president of Biopark 
and founder of the Prati-Donaduzzi laboratory, com-
ments on a partnership with Université Laval, Quebec, 
for the project that has already received R$ 100 million 
in investments in Paraná. The province of Quebec is fea-

tured in this edition due to the ten-year anniversary of 
Quebec’s office in São Paulo.

The main article brings the subject of compliance and 
the adequacy of Brazilian companies to the practice in 
comparison with Canadian companies. In the section In 
Focus, the landing of cachaça in Canada, while the Mosaic 
brings an alliance between Brazilian and Canadian institu-
tions for the preservation of museums and libraries.

In Sap Button, women empowerment and the promotion 
of fair and egalitarian relationships between genders. On-
tario and its attractions are featured in the Tourism section.

To complete, the CAM-CCBC Pan American Arbitra-
tion Congress and the São Paulo Arbitration Week, an 
intense week of events aimed at promoting auternatives 
dispute resolutions methods. ■

Stay tuned and enjoy your reading!

AVANÇOS CONTÍNUOS
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BIOSCIENCE POLE 

LUIZ DONADUZZI

POLO DE BIOCIENCIAS 

por Clarisse Sousa

ˆ
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A 
cidade de Toledo, no Paraná, abriga um 
empreendimento que promete revo-
lucionar a região. Trata-se do Biopark, 
parque tecnológico de biociências que já 
recebeu R$ 100 milhões de investimen-
tos. A iniciativa de Luiz Donaduzzi, presi-
dente do Biopark e fundador de uma das 
maiores fabricantes de medicamentos 
do Brasil, a Prati-Donaduzzi, deve gerar 
em torno de 30 mil empregos.

O Biopark compreende uma área de 
mais de 4 milhões de m2 com estrutura 
planejada para contribuir com o ecossis-
tema de inovação. O projeto é compos-
to por três prédios para universidades, 

três para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, auditório com capacidade para 600 pessoas, 
um prédio corporativo com 12 andares, restaurante e 
ginásio poliesportivo. Uma das ações para torná-lo um 
polo nacional de biociências é a realização de parcerias, 
incluindo empresas e universidades canadenses. Para 
isso, Donaduzzi tem feito visitas recorrentes ao Canadá. 
A mais recente incluiu participação na feira Bénéfiq 2018, 
um dos principais eventos de nutrição e saúde do mun-
do, que ocorreu em outubro na província do Quebec.

“Também estivemos no Canadá em novembro de 
2017 e em maio deste ano e encontramos oportunida-
des durante nossas conversas com universidades, insti-
tuições de tecnologia e empresas. Dessa vez, na Bénéfiq 

T
he city of Toledo, in Paraná, is home to an 
enterprise that promises to revolutionize the 
region. It is the Biopark, Technology Park of 
Biosciences that already received R$ 100 
million in investments. The initiative of Luiz 

Donaduzzi, president of Biopark and founder of one 
of the largest drug manufacturers in Brazil, Prati-
Donaduzzi, should generate around 30 thousand jobs.

Biopark comprises an area of more than 4 
million m2 with a structure designed to contribute 
to the innovation ecosystem. The project consists of 
three buildings for universities, three for research, 
development and innovation laboratories, a 600-
seat auditorium, a 12-storey corporate building, a 
restaurant and a multi-sport gym. One of the actions 
to make it a national bioscience hub is the realization 
of partnerships, including Canadian companies 
and universities. For this, Donaduzzi has paid 
recurring visits to Canada. The most recent included 
participation in the Bénéfiq 2018 fair, one of the 
world’s leading health and nutrition events, which took 
place in October in the province of Quebec.

“We were also in Canada in November 2017 
and in May of this year and we found opportunities 
during our conversations with universities, technology 
institutions and companies. This time at Bénéfiq we 
presented Biopark and our support for hosting new 
businesses based on the know-how we have acquired 
in more than 25 years of work in the pharmaceutical 

TECHNOLOGICAL PARK IN 
PARANÁ WANTS TO MAKE 
THE WESTERN REGION 
OF THE STATE A NATIONAL 
REFERENCE IN RESEARCH 
AND INNOVATION

PARQUE TECNOLÓGICO 
QUER TORNAR A 

REGIÃO OESTE DO 
PARANÁ REFERÊNCIA EM 

PESQUISA E INOVAÇÃO 
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apresentamos o Biopark e nosso suporte para acolhi-
mento de novos negócios baseado no know-how que 
adquirimos em mais de 25 anos de atuação na indústria 
farmacêutica”, diz o presidente do Biopark.

Uma das parcerias mais recentes foi concluída com a 
Université Laval, da província do Quebec. Na entrevista 
a seguir, Luiz Donaduzzi comenta sobre o acordo. 

Qual a importância do laboratório  
Prati-Donaduzzi para a criação do Biopark?

O Prati-Donaduzzi foi fundado em 1990. Eu e minha 
esposa começamos sem recursos e hoje ele é um dos 
maiores laboratórios do Brasil. Atualmente são 4.400 co-
laboradores e tratamos ao redor de 25 milhões de brasi-
leiros por dia com os medicamentos produzidos aqui. Há 
três anos fizemos a sucessão e um presidente está à frente 
do negócio. Desde então, nosso foco passou à criação do 
Biopark, com a promessa de gerar 30 mil empregos. O 
Biopark também surge para incentivar as pessoas a estu-
dar mais. Neste sentido, há 20 anos criamos a Universi-
dade Corporativa Prati-Donaduzzi (UniPrati), justamente 
como incentivo para que nossos colaboradores estudem 
e  se atualizem. A experiência e o conhecimento obtido 
com o laboratório Prati-Donaduzzi nos inspiraram a criar 
o Biopark, que será um polo nacional de biociências.

Como o Biopark está estruturado? 
Serão aproximadamente 500 empresas industriais ou 

de serviços, no longo prazo – em 25 ou 30 anos, quan-
do estará consolidado. Três universidades, dezenas de 
laboratórios de pesquisa e um hospital. Toda essa área 
de pesquisa e ensino dará o suporte para as empresas 
crescerem. Além disso, terá também uma área residen-
cial com promoção da qualidade de vida.  

Como o Biopark poderá transformar  
a região Oeste do Paraná, onde está inserido? 

O Biopark nasce com a missão de segurar profissio-
nais qualificados no Paraná. Estamos inseridos numa região 
bastante rica do País, onde se desenvolveram várias coope-
rativas e as áreas agrícola e de produção animal são muito 
fortes. Entendemos que precisamos reter esses profissio-
nais aqui, caso contrário eles vão embora. O Biopark tem 
essa função de segurar a mão de obra qualificada. O Brasil 
está vivenciando uma evasão de mão de obra altamente 
qualificada. Para o País, isso é um desastre. A gente obser-
va países como Canadá e Estados Unidos e percebe que 

industry”, says the president of Biopark.
One of the most recent partnerships was 

completed with Université Laval, in the province of 
Quebec. In the following interview, Luiz Donaduzzi 
comments on the agreement:

How important is the Prati-Donaduzzi  
laboratory for the creation of the Biopark?

Prati-Donaduzzi was founded in 1990. My wife 
and I started without resources and today it is one of 
the largest laboratories in Brazil. There are currently 
4,400 employees and we treat around 25 million 
Brazilians a day with the drugs produced here. Three 
years ago we made the succession and a president 
is in charge of the business. Since then, we have 
focused on the creation of Biopark, with the promise 
of generating 30 thousand jobs. Biopark also comes 
up to encourage people to study harder. In this sense, 
20 years ago we created the Corporate University 
Prati Donaduzzi (UniPrati), precisely as an incentive 
for our employees to study and to update themselves. 
The experience and knowledge gained from the 
Prati-Donaduzzi laboratory inspired us to create the 
Biopark, which will be a national bioscience center.

How is Biopark structured?
There will be approximately 500 industrial or 

service companies in the long term – in 25 or 30 
years, when it will be consolidated. Three universities, 
dozens of research labs and a hospital. This whole 
area of research and education will provide support 
for companies to grow. In addition, it will also have a 
residential area with quality of life promotion.

How can Biopark transform the western  
region of Paraná, where it is inserted?

Biopark is born with the mission to insure qualified 
professionals in Paraná. We are inserted in a very 
rich region of the Country, where several cooperatives 
have been developed and the agricultural and animal 
production areas are very strong. We understand that 
we need to retain these professionals here, otherwise 
they will leave. Biopark has the function of insuring a 
qualified workforce. Brazil is experiencing an evasion 
of highly qualified labor. For the country, this is a 
disaster. We observe countries like Canada and the 
United States and realize that they are anchored in 
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eles estão ancorados em inovação, um dos fatores que os 
tornaram desenvolvidos. Nós continuamos “apanhando” 
com atrasos em desenvolvimento. Precisamos melhorar em 
questões como educação e pesquisa. O Biopark enfoca três 
vertentes: biociências, tecnologia da informação e susten-
tabilidade ambiental. Biociências é uma das áreas que mais 
suscita a preocupação. Há muito que ser feito na prevenção 
de doenças. E o Canadá e outros países já estão fazendo 
isso. No Biopark vamos enfocar exatamente a prevenção. 

O senhor participou da feira Bénéfiq,  
que ocorreu em outubro no Canadá.  
Como foi essa participação?

Em um ano, foi a terceira vez que fui ao Canadá. Assi-
nei um acordo com a Université Laval, mas também pude 
estreitar relacionamentos e participar da Bénéfiq, um dos 
principais eventos de nutrição e saúde do mundo. A feira foi 
uma ótima oportunidade para encontrar representantes da 
indústria, pesquisadores e pessoas interessadas em colabo-
rar conosco. Foi também durante a feira que anunciamos o 
Biopark. E ainda falamos sobre a possibilidade de trazermos, 
no futuro, uma edição da Bénéfiq para o Brasil, no Biopark.  

Como foram as tratativas  
iniciais com a Université Laval? 

Tanto eu como minha esposa temos facilidade com a 
língua francesa porque estudamos na França. Por isso, aca-
bamos nos interessando mais pela província do Quebec. 
Na Université Laval encontramos áreas que são muito 
confluentes com as nossas, como biociências e nutra-
cêuticos. A partir disso, avançamos ainda mais com eles. 
Quando se chega a um país como o Canadá, começa a le-

innovation, one of the factors that have developed 
them. We continue to “catch up” with development 
delays. We need to improve on issues like education 
and research. Biopark focuses on three aspects: 
biosciences, information technology and environmental 
sustainability. Biosciences is one of the areas that most 
causes concern. There is much to be done in disease 
prevention. And Canada and other countries are already 
doing it. At Biopark we will focus precisely on prevention.

You participated in the Bénéfiq fair, 
which took place in October in Canada. 
How was this participation?

In a year, it was the third time I went to Canada. I 
signed an agreement with Université Laval, but I was 
also able to strengthen relationships and participate 
in Bénéfiq, one of the main health and nutrition 
events in the world. The fair was a great opportunity 
to meet industry representatives, researchers and 
people interested in collaborating with us. It was also 
during the fair that we announced the Biopark. And 
we talked about the possibility of bringing, in the 
future, an edition of Bénéfiq to Brazil, at the Biopark.

How were the initial negotiations  
with Université Laval?

My wife and I have French language skills because 
we studied in France. So we ended up getting more 
interested in the province of Quebec. At Université Laval 
we fond areas that are very confluent with ours, such as 
biosciences and nutraceuticals. From that, we advance 
even more with them. When you arrive in a country 

BIOPARK FOCUSES ON THREE 
ASPECTS: BIOSCIENCES, 
INFORMATION TECHNOLOGY 
AND SUSTAINABILITY

O BIOPARK ENFOCA TRÊS 
VERTENTES: BIOCIÊNCIAS, 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE
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vantar informações e depois observa as coisas avançando, 
você entende que algo vai funcionar. A parceria avançou 
rapidamente e assinamos uma carta de intenções entre 
a UniBio, universidade do Biopark que está nascendo, e 
a Laval. Inclusive, o senhor Richard Poulin, professor da 
Université Laval e diretor do Bureau Internacional da Ins-
tituição, esteve no Brasil em novembro para assinar um 
acordo com uma universidade em São Paulo e visitou a 
Prati-Biopark para conhecer a nossa estrutura. 

Na prática, como esse acordo  
com a Laval vai funcionar? 

A Université Laval tem duas áreas que nos interessam. 
Uma delas é o Instituto de Nutrição e Alimentos Funcio-
nais (Inaf). Dentro do Inaf existem vários outros labora-
tórios e, com três deles, vamos trabalhar mais de perto. 
Já no próximo ano iniciamos um trabalho conjunto com 
pesquisa da camu-camu, uma planta frutífera da região da 
Amazônia que contém princípios ativos para o controle da 
obesidade e do diabetes, e outras doenças metabólicas. 

Outro trabalho é com o Centro de Especialização em 
Queijos do Quebec, que desenvolve queijos finos com 
a Université Laval. A parceria visa a produção desses 
queijos aqui na região Oeste do Paraná, um projeto que 
extrapola o Biopark e que também deve começar em 
2019. Neste caso, contamos com o Parque Tecnológico 
de Itaipu, do governo federal, que também tem interesse 
no desenvolvimento da região e está viabilizando os re-
cursos necessários. O objetivo é desenvolver uma cadeia 
do leite, que vai além da produção do queijo apenas. 

Ainda na Université Laval, como parte do Inaf, há o 
Laboratoire de Biomatériaux et de Bioingénierie. Lá, va-
mos trabalhar com materiais que podem ser utilizados 
no corpo humano. O foco é aprender questões como 
recobrimento de um stent cardíaco para que não haja re-
jeição e reconstituição de vaso sanguíneo através de cé-
lulas vivas, entre outros estudos. Futuramente, queremos 
criar um doutorado conjunto na área de biomateriais e 
também fabricar esses produtos. 

Como as experiências canadenses  
podem ajudar em P&D no Brasil? 

É preciso repensar a metodologia do ensino no País. 
No Canadá, por exemplo, eles trabalham com metodo-
logias mais ativas. Precisamos mudar a maneira de fazer 
pesquisa. Quando trabalhamos com canadenses e norte-
-americanos, precisamos dar respostas. Se você combina 
algo para ser entregue em uma determinada data, aquilo 

like Canada, you begin to gather information and then 
observe things moving forward, you understand that 
something will work. The partnership has advanced 
rapidly and we have signed a letter of intent between 
UniBio, the birthplace of Biopark University, and Laval. 
Actually, Mr. Richard Poulin, professor at the Université 
Laval and director of the International Bureau of the 
Institution, came to Brazil in November to sign an 
agreement with a university in São Paulo and visited 
Prati-Biopark to learn about our structure.

In practice, how will this  
agreement with Laval work?

Université Laval has two areas that interest us. One 
of them is the Institute of Nutrition and Functional 
Foods (INAF). Within the INAF there are several 
other laboratories and we will work more closely with 
three of them. Next year we begin a joint research 
with camu-camu, a fruitful plant in the Amazon 
region that contains active principles for the control of 
obesity and diabetes, and other metabolic diseases.

Another work is with the Cheese Specialization 
Center of Quebec, which develops fine cheeses with 
Université Laval. The partnership aims to produce these 
cheeses here in the western region of Paraná, a project 
that goes beyond Biopark and which should also start 
in 2019. In this case, we have the Itaipu Technological 
Park, of the federal government, which is also interested 
in the development of region and is providing the 
necessary resources. The goal is to develop a milk chain, 
which goes beyond cheese production alone.

Still at the Université Laval, as part of the INAF, 
there is the Laboratoire de Biomatériaux et de 
Bioingénierie. There we will work with materials that 
can be used in the human body. The focus is to learn 
how to coat a cardiac stent so there is no rejection 
and reconstitution of a blood vessel through living 
cells, among other studies. In the future, we want to 
create a joint doctorate in the field of biomaterials 
and also manufacture these products.

How can Canadian experiences  
help in R&D in Brazil?

It is necessary to rethink the teaching methodology 
in the country. In Canada, for example, they work with 
more active methodologies. We need to change the 
way we do research. When we work with Canadians 
and Americans, we need to give answers. If you say 
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tem de ser cumprido. Não temos essa cultura aqui, nós 
vamos postergando. Além disso, temos uma cultura fra-
ca na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E é 
justamente isso que quero quebrar tanto na Prati como 
no Biopark. Quero que as pessoas possam olhar de uma 
maneira diferente para a inovação. E, nesse caso, a pre-
sença canadense é fundamental.

Quais as expectativas para  
o Biopark nos próximos anos? 

Desde que começamos a trabalhar com a 
Prati-Donaduzzi passamos por crises no País. Dessa vez 
não é diferente. Mas nós esperamos que o cenário eco-
nômico brasileiro seja mais claro nos próximos anos para 
haver atração de investimentos. Nós estamos trabalhando 
com empresas canadenses com o intuito de trazê-las para 
o Biopark, mas elas precisam enxergar um cenário mais 
atrativo para querer estar aqui. Acreditamos no Biopark e 
imaginamos que ele vá crescer de forma rápida. ■

something will be delivered on a certain date, it has to 
be done. We do not have this culture here, we always 
put things off. In addition, we have a weak culture in 
the area of research, development and innovation. And 
that is precisely what I want to break both in Prati and 
Biopark. I want people to look at innovation differently. 
And in this case the Canadian presence is fundamental.

What are the expectations for  
Biopark in the coming years?

Since we started working with Prati-Donaduzzi 
we have experienced crises in Brazil. This time it is 
no different. But we expect the Brazilian economic 
scenario to be clearer in the coming years to 
attract investment. We are working with Canadian 
companies to bring them to Biopark, but they need 
to see a more attractive scenario to want to be 
here. We believe in Biopark and we expect it to 
grow rapidly. ■

http://www.auraycapital.com
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

e US$ 200 mil após o recebimento 
de permissão de perfuração para o 
projeto e a execução do contrato.  
Canadian mining company Lara Ex-
ploration announced the signature of 
a letter of intent with Canadian mining 
company Capstone Mining on Nov-
ember 5 to participate in the Copper 
Exploration Planalto Project in Canaã 
dos Carajás (PA). Under the agree-
ment, Capstone will pay US$ 150,000 
immediately to Lara and US$ 200,000 
upon receipt of drilling permit for the 
project and contract execution. 

Enem abre portas
Enem opens doors

Estudantes que pretendem ter ex-
periência no exterior podem utilizar 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) em processos seletivos de 
universidades canadenses. O Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
braço do Ministério da Educação 
(MEC), possui acordos de coope-
ração. Porém, cada instituição tem 
autonomia para definir as notas de 
corte para acesso aos cursos. Além 
do visto, é preciso observar os pra-
zos e a documentação exigida, como 
carta de recomendação, redações e 
exame de proficiência em inglês. 
Students who wish to have experi-
ence abroad can use the National 
High School Examination (Enem) 
in selective processes of Canadian 
universities. The Anísio Teixeira Na-
tional Institute of Educational Studies 
and Research (Inep), an arm of the 
Ministry of Education (MEC), has 
cooperation agreements. However, 
each institution has the autonomy to 
def ine the cut marks for access to the 
courses. In addition to the visa, it is 
necessary to observe the deadlines 
and the required documentation, 
such as letter of recommendation, es-
says and prof iciency exam in English.

Negócios com petróleo
Business with oil

Representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) par-
ticiparam da Conferência Brazil’s New Wealth of Opportuni-
ties, na Universidade de Calgary, no Canadá, em 6 de novem-
bro. O evento, promovido pelo Canadian Global Exploration 
Forum (CGEF), teve como foco as novas oportunidades de 
investimentos na indústria de exploração e produção de pe-
tróleo e gás natural do Brasil. O diretor da ANP, Dirceu Amo-
relli, apresentou um panorama da indústria no País e destacou 
as ações realizadas pela agência e pelo governo brasileiro para 
estimular investimentos em áreas terrestres. 
Representatives of the National Petroleum Agency (ANP) partici-
pated in the Brazil’s New Wealth of Opportunities Conference, 
at the University of Calgary, Canada, on November 6. The event, 
promoted by the Canadian Global Exploration Forum (CGEF), fo-
cused on new investment opportunities in Brazil’s oil and natur-
al gas exploration and production industry. The director of ANP, 
Dirceu Amorelli, presented an overview of the industry in the 
country and highlighted the actions taken by the agency and the 
Brazilian government to stimulate investments in terrestrial areas.

Oportunidade  
de franquia

Franchise opportunity
A Ornare, empresa brasileira de 
design de móveis de luxo, está em 
busca de parceiros que queiram 
imigrar ao Canadá para levar a mar-
ca ao país, por meio de franquias.  
Interessados devem entrar em con-
tato com a CCBC.
Ornare, a Brazilian luxury furniture 
design company, is looking for part-
ners who want to immigrate to Can-
ada to bring the brand to the country 
through franchises. Interested people 
may get reach CCBC.

Exploração  
de cobre

Copper exploration
A canadense Lara Exploration anun-
ciou assinatura de carta de inten-
ções com a mineradora também 
canadense Capstone Mining, em 
5 de novembro, para participar do 
Projeto Planalto, de exploração de 
cobre, em Canaã dos Carajás (PA). 
No acordo, a Capstone pagará 
US$ 150 mil imediatamente à Lara 
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

ra e a tecnologia canadense DASL 
Rapid, de alta precisão analítica que 
não exige ambiente de laboratório. 
DGLab, startup from Ribeirão Preto 
(SP), and the company Custom Bio-
logics, from Toronto, are developing 
a simple and low-cost application test 
for the diagnosis of viral hepatitis C.  
The implementation of the system 
will be funded by the Foundation for 
Research Support of the State of São 
Paulo (FAPESP) and the National Re-
search Council Canada (NRC) for 
the complementary methodologies: 
blood collection on filter paper and 
card storage developed by the Bra-
zilian company and the DASL Rapid 
Canadian technology, with high ana-
lytical precision that does not require 
a laboratory environment.

Mercado de gás  
gas market

A francesa Engie e o fundo cana-
dense Caisse de Depot et Place-
ment du Quebec planejam oferecer 
até US$ 9 bilhões pela Transporta-
dora Associada de Gás (Tag), em-
presa controlada pela Petrobras. A 
venda do ativo está suspensa pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
porém a Petrobras mantém a posi-
ção de retomar a negociação ainda 
em 2018. 
Transportadora Associada de Gás 
(Tag), a company controlled by Petro-
bras, is one of the assets of the state’s 
divestment plan, which intends to sell 
90% of the shares. The French com-
pany Engie and the Canadian fund 
Caisse de Depot et Placement du 
Quebec plan to offer up to US$ 9 
billion for Transportadora Associada 
de Gás (Tag), a company controlled 
by Petrobras. The sale of the asset is 
suspended by the Federal Supreme 
Court (STF). However, Petrobras 
maintains the position to resume 
trading still in 2018. 

Investimento em energia
Investment in energy

O fundo de pensão Canada Pension Plan Investiment Board 
(CPPIB) e a Votorantim Energia compraram o controle acio-
nário da concessionária paulista Cesp, em leilão promovido 
pelo Governo de São Paulo em 19 de outubro. O lance ven-
cedor de R$ 14,60 por ação representou um ágio de 2,09% e 
foram arrematadas 116.450.297 ações, o equivalente a 35,6% 
do capital social. No total, as empresas terão que desembol-
sar R$ 1,7 bilhão pelos papéis. A operação pode chegar a R$ 
6 bilhões caso as empresas realizem oferta pública de ações 
para comprar 100% do capital da Cesp. 
The pension fund Canada Pension Plan Investment Board (CP-
PIB) and Votorantim Energia bought the controlling shareholder 
of the São Paulo concessionaire Cesp at an auction promoted 
by the Government of São Paulo on October 19. The winning 
bid of R$ 14.60 per share represented a 2.09% premium and 
116,450,297 shares were sold, equivalent to 35.6% of the capital 
stock. In total, companies will have to disburse R$ 1.7 billion for 
the papers. The operation can reach R$ 6 billion if the companies 
make a public offering of shares to buy 100% of Cesp’s capital.

Evolução  
do trabalho

Evolution of work
Annick Duffy, diretora da empresa 
canadense especializada em geren-
ciamento de trabalho Aspect, par-
ticipou do Congresso Nacional das 
Relações Empresa-Cliente (Cona-
rec), realizado em outubro, na capital 
paulista. Ela falou sobre o impacto da 
economia GIG (trabalho freelancer) 
e sobre o conceito de trabalho com-
partilhado, que redefine vínculos, e 
das regras que permitem maior au-
tonomia ao trabalhador. 
The director of the Canadian com-
pany specialized in work management 
Aspect, Annick Duffy, participated 
in the National Congress of Com-
pany-Customer Relations (Conarec), 
held in October in the city of São Pa-
ulo. She spoke about the impact of the 
GIG economy (freelance work) and 
the concept of shared work, which re-
defines ties, and the rules that allow 
greater autonomy to the worker. 

Teste para 
hepatite c

Hepatitis C test
A DGLab, startup de Ribeirão Pre-
to (SP), e a companhia Custom 
Biologics, de Toronto, estão de-
senvolvendo um teste de aplica-
ção simples e de baixo custo para 
o diagnóstico da hepatite C viral. 
A implementação do sistema terá 
recursos da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e do National Research 
Council Canada (NRC) para as me-
todologias que se complementam: 
a coleta de sangue em papel f iltro 
e  o armazenamento em cartão 
desenvolvido pela empresa brasilei-
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EVENTO 45
EVENT 45

GRANDE CELEBRAÇÃO
O evento em comemoração aos 45 anos da Câma-

ra de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) foi um sucesso. 
O encontro reuniu entre os convidados autoridades, 
colaboradores, associados amigos e parceiros da entida-
de em uma festa animada por uma banda de jazz. A ce-
lebração ocorreu no Rooftop 5, no edifício do Instituto 
Tomie Ohtake, em São Paulo, no dia 19 de setembro.
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GREAT CELEBRATION
The event to celebrate the 45 years of the Bra-

zil-Canada Chamber of Commerce (CCBC) was a 
success. The meeting brought together the invited 
authorities, collaborators, associates, friends and 
partners of the entity at a party animated by a jazz 
band. The celebration took place on Rooftop 5, in 
the building of the Tomie Ohtake Institute, in São 
Paulo, on September 19.
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EXPOSIÇÃO OLHARES CRUZADOS CHEGA AO RIO DE JANEIRO
MAGENS E CONTRASTES
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IMAGES AND CONTRASTS A 
quarta edição da 
exposição Olhares 
Cruzados – Imagens 
de Duas Culturas 
desembarca no Rio 
de Janeiro. A mostra 
é uma iniciativa da 
CCBC em parceria 
com os Consulados 
do Brasil no Canadá 

e Consulados do Canadá no Brasil, 
cujo objetivo é promover o inter-
câmbio cultural entre cidades cana-
denses e brasileiras a partir da visão 
de dois fotógrafos, um de cada país. 

Nesta edição, fotografias da 
capital fluminense e de Toronto, 
registradas pelo canadense Ro-
bert DiVito e pela brasileira Ana 
Rodrigues, respectivamente, estão 
expostas em diversos espaços si-
multaneamente, mas com destaque 
no Arquivo Nacional desde 24 de 
outubro. O trabalho dos dois artis-
tas é mostrado também no Espaço 
Cultural CCR Barcas, na estação 
Praça XV, e em diferentes estações 
de metrô do Rio de Janeiro.

As visões dos dois artistas compõem, além da exposição, um livro com cenas captadas nas 
duas localidades. “A exposição Olhares Cruzados – Imagens de Duas Culturas já contemplou 
São Paulo e Montreal, Florianópolis e Vancouver, Brasília e Ottawa. Desta vez, a ação cultural 
tem novidades: Uma atividade paralela inclui excursões de 16 escolas públicas, levando mais de 
600 crianças para visitar e interagir com as obras. ■

T
he fourth edition of the 
exhibition Olhares Cruzados 
– Imagens de Duas Culturas 
(Exchanging Glances – Images 
of Two Cultures) arrives in Rio 

de Janeiro. The exhibition is an initiative 
of the CCBC in partnership with the Consulates of Brazil in Canada and 
Consulates of Canada in Brazil, whose objective is to promote the cultural 
exchange between Canadian and Brazilian cities from the vision of two 
photographers, one from each country.

In this edition, photographs of Rio de Janeiro and Toronto, registered by 
Canadian Robert DiVito and Brazilian Ana Rodrigues, respectively, are exhibited 
in several spaces simultaneously, but highlighted in the National Archive since 
October 24. The work of the two artists is also displayed at Espaço Cultural CCR 
Barcas, at Praça XV station, and at different subway stations in Rio de Janeiro.

The visions of the two artists compose, besides the exhibition, a book 
with scenes captured in the two localities. The exhibition Olhares Cruzados 
– Imagens de Duas Culturas already contemplated São Paulo and Montreal, 
Florianópolis and Vancouver, Brasilia and Ottawa. This time, the cultural action 
has news: A parallel activity includes have excursions of 16 public schools, 
taking more than 600 children to visit and interact with the works. ■

THE EXHIBITION 
EXCHANGING 
GLANCES ARRIVES 
IN RIO DE JANEIRO
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

wyers apresentou casos, desafios e 
oportunidades para se fazer negó-
cios no Brasil em evento realizado 
no Banco Nacional do Canadá, em 
Montreal, com a parceria da CCBC.
In early November, GT Lawyers pre-
sented cases, challenges and oppor-
tunities for doing business in Brazil, 
in an event at the National Bank of 
Canada, in Montreal, with the sup-
port of CCBC.

CONSULTORIA 
JURÍDICA

LEGAL  
CONSULTANCE

Em outubro, representantes do 
escritório canadense de advocacia 
Miller Thomson vieram ao Bra-
sil para uma série de eventos que 
abordaram temas como abertura 
de empresa no Canadá e proteção 
de marcas e patentes no país. Bar-
bara Doherty, Eugene Gierczak e 
outros profissionais f izeram apre-
sentações para diversas empre-
sas e associações setoriais na SP 
Chamber e na CCBC .
In October, representatives from the 
Canadian law f irm Miller Thomson 
came to Brazil for a series of events 
that promoted themes such as busi-
ness start-up in Canada, and trade-
mark and patent protection in the 
country. Barbara Doherty, Eugene 
Gierczak and other professionals 
made presentations to various com-
panies and industry associations at 
SP Chamber and at CCBC.

TECNOLOGIAS LIMPAS
CLEAN TEChNOLOGIES

Entre 28 de outubro e 1º de novembro uma delegação de em-
presas canadenses do setor de Clean Tech veio para Belo Hori-
zonte em missão organizada pelo Consulado Geral do Canadá 
no Brasil. No dia 29 de outubro ocorreu o evento “Tecnologias 
Limpas aplicadas ao Setor Mineral”, patrocinado pela CCBC, 
quando as canadenses apresentaram os benefícios de suas solu-
ções especificamente para o mercado de mineração e, em se-
guida, participaram de reuniões B2B com as principais empresas 
do setor no Brasil. Tracking e due dilligence para cadeia de sup-
ply chain; sistemas de redução de emissão de gases tóxicos em 
motores para diesel e soluções de dragagem e desidratação de 
resíduos foram algumas das inovações apresentadas no evento.
Between October 28th and November 1st  a  Clean Tech dele-
gation of Canadian companies visited Belo Horizonte for a trade 
mission organized by the Consulate General of Canada in Brazil. 
At the event “Clean Technologies applied to the Mineral Sector”, 
sponsored by CCBC, Canadians presented the benef its of their 
solutions specif ically to the mining industry, and attended B2B 
meetings with leading companies in the sector in Brazil. Tracking 
and due diligence for supply chain; emission reduction systems for 
toxic gases in diesel engines; dredging and dewatering solutions 
were some of the innovations presented at the event.

CCBC NO CANADÁ
CCBC IN CANADA

CCBC amplia presença no Cana-
dá e anuncia o lançamento de um 
chapter em Montreal. Esta iniciati-
va contribuirá para oferecer mais 
apoio aos associados canadenses e 
brasileiros estabelecidos na região, 
além de proporcionar maior apoio 
logístico para as diversas missões 
realizadas pela CCBC.
CCBC increases its presence in Can-
ada and announces the launch of a 
chapter in Montreal. This initiative 
will contribute to offer more support 
to the Canadian and Brazilian mem-
bers of the chamber established in 
the region, and a better logistic sup-
port to the various missions organ-
ized by CCBC.

NEGÓCIOS  
NO BRASIL

BUSINESS IN BRAZIL
No início de novembro, a GT La-
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

software de informações para as 
áreas de Desenvolvimento de Ne-
gócios e Inteligência Comercial da 
CCBC. O sistema CRM (Customer 
Relationship Management) vai apri-
morar o relacionamento com asso-
ciados e parceiros da Câmara e do 
CAM-CCBC ao reunir dados sobre 
pesquisa de mercado, conteúdos de 
seminários, reuniões e projetos de 
forma ágil e segura.
The new information software for 
CCBC’s Business Development and 
Business Intelligence areas is be-
ing deployed. The CRM (Customer 
Relationship Management) system 
will enhance the relationship with 
Chamber and CAM-CCBC partners 
and members by gathering data on 
market research, seminar content, 
meetings and projects in a timely and 
secure manner.

Webinar  
de negócios

Business  
Webinar

A segunda edição do Webinars 
& Forums - Novas Fronteiras no 
Canadá foi realizada em novembro, 
por iniciativa do complexo portuá-
rio Port of Saint John. A série de 
conferências promove discussões 
sobre oportunidades de negócios 
entre Brasil e Canadá e as recentes 
mudanças no cenário de comércio 
mundial. O próximo webinar acon-
tecerá em fevereiro de 2019.
The second edition of the Webinars 
& Forums – New Frontiers in Canada 
was held in November on the initiative 
of Port of Saint John Port Complex. 
The series of conferences promotes 
discussions on business opportunities 
between Brazil and Canada and the 
recent changes in the world trade 
scenario. The next webinar will take 
place in February 2019.

Road Show em Porto Alegre
Road show in Porto Alegre

Realizado pela CCBC, com apoio do Consulado Geral do Ca-
nadá, o “Road Show Canadá em Porto Alegre aconteceu nos 
dias 5 e 6 de novembro. Dividido em duas etapas, o evento 
teve os painéis Internacionalização de Startups – Foco Cana-
dá, com o apoio dos parques tecnológicos Tecnopuc, Parque 
Zenit da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tecno-
sinos e Feevale Techpark, e Oportunidades de Negócios com 
o Canadá, apoiado pela Fiergs.
Held by the CCBC, with the support of the Consulate General of 
Canada, the “Canada Road Show in Porto Alegre took place on 
November 5 and 6. Divided into two stages, the event had the 
panels Startup Internationalization – Focus on Canada, with the 
support of Tecnopuc technological parks, Zenit Park of the Federal 
University of Rio Grande do Sul, Tecnosinos and Feevale Techpark, 
and Business Opportunities with Canada, supported by Fiergs.

biotecnologia  
e nutrição
Biotechnology  
and nutrition

Nos dias 4 e 5 de outubro, a CCBC 
acompanhou um grupo de associa-
dos em visita à Bénéfiq 2018, con-
gresso internacional do setor de 
saúde, realizado na cidade de Que-
bec. O evento propiciou a assinatu-
ra do convênio entre a Universida-
de Unibio, ligada ao Biopark, parque 
científico e tecnológico do Paraná, 
e a Universidade de Laval, no Ca-
nadá, para colaboração em pesqui-
sas e intercâmbios de estudantes e 
professores nas áreas de nutrição, 
bioengenharia e biomateriais. 
On October 4 and 5, the CCBC ac-
companied a group of associates visit-
ing Bénéfiq 2018, the international 
congress of the health sector, held 
in Quebec City. The event led to the 
signing of the agreement between 
Unibio University, linked to Biopark, 
a scientif ic and technological park in 
Paraná, and the University of Laval, 
Canada, for collaboration in research 
and student and teacher exchange 
programs in the areas of nutrition, 
bioengineering and biomaterials. 

Base de dados
Data base

Está em implantação o novo 
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ESCRITÓRIO DA PROVÍNCIA EM SÃO PAULO 
COMPLETA DEZ ANOS DE ATIVIDADES

QUÉBEC PRESENT 
IN BRAZIL

Q
uebec e Brasil desenvolveram uma sólida relação baseada em valores e interesses 
comuns. Inaugurado em 2008, o Escritório do Quebec em São Paulo (BQSP) tem 
a missão de promover o Quebec no Brasil, fomentando as relações econômicas e 
comerciais e estimulando os intercâmbios políticos, culturais e educacionais. 

 O Brasil é o parceiro prioritário para o Quebec na América do Sul. Os valores 
democráticos compartilhados, nossa latinidade, nossos extensos territórios, a im-
portância que atribuímos à cultura e o fato de nos sentirmos diferentes dos outros 
países dentro de nossos continentes são alguns dos muitos aspectos em comum 
que propiciam o desenvolvimento de grandes relações de amizade entre os povos 
quebequense e brasileiro. 

 
QUEBEC-BRASIL: UMA RELAÇÃO EM CRESCIMENTO

UMA PRESENÇA SÓLIDA NO TERRITÓRIO
Desde 2008, o Quebec possui uma representação oficial no Brasil. As relações são dinâmicas 
e bem estruturadas, tanto com o go-
verno federal brasileiro quanto com 
os diversos estados que desenvolve-
ram laços sólidos com o Quebec.

 
COOPERAÇÃO
Desde 2004, o Quebec assinou 
acordos de cooperação com vários 
estados: São Paulo, Rio de Janeiro 
e Paraná. O Estado de São Paulo 
faz parte da Conferência dos Che-
fes de Governo das Regiões Par-
ceiras, assim como o Governo do 
Quebec, e teve a oportunidade de 
receber a Conferência em junho 
de 2012, contando com a presença 
do ex-primeiro-ministro do Que-
bec Jean Charest.

 
UNIDOS PELA CULTURA
Brasil e Quebec possuem culturas 
ricas e diversificadas. Os intercâm-
bios acontecem nas áreas de circo, 
artes digitais e visuais, teatro, dança, 
música, literatura, etc. Muitos artis-
tas do Quebec vêm ao Brasil para 
se apresentar, ano após ano.

Québec and Brazil have developed 
a strong relationship based on 
common values and interests. 
Opened in 2008, the Québec Office 
in São Paulo (BQSP) has the mission 

of promoting Québec in Brazil, fostering economic 
and commercial relations and stimulating political, 
cultural and educational exchanges.

Brazil is the priority partner for Québec in 
South America. Shared democratic values, our Latin identity, our extensive 
territories, the importance we give to culture and the fact that we feel different 
from other countries within our continents are some of the many aspects in 
common that provide the development of great relations of friendship between 
the peoples of Québec and Brazil. 

QUÉBEC-BRAZIL: A GROWING RELATIONSHIP
A solid presence in the territory – Since 2008, Québec has an official 

representation in Brazil. The relations are dynamic and well structured, both 
with the Brazilian Federal Government and with the various states that have 
developed strong ties with Québec.

OFFICE 
OF THE 
PROVINCE IN 
SÃO PAULO 
COMPLETES 
TEN YEARS  
OF ACTIVITIES 
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ALIADOS NO MEIO AMBIENTE E NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Preocupações com questões sobre a proteção ambiental e a luta contra as mudanças climáticas consti-
tuem interesses em comum do Quebec e do Brasil. Com entusiasmo, o Quebec participou das Confe-
rências das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, em 2002 e em 2012.

 
ECONOMIA: INTERCÂMBIO PARA FORTALECER O CRESCIMENTO

O Brasil é o nono maior parceiro comercial do Quebec – e o segundo maior na América 
Latina. O Quebec representa 45% do 
comércio bilateral total entre o Cana-
dá e o Brasil em 2017, com transações 
comerciais entre Quebec-Brasil de 
aproximadamente CAD 2,9 bilhões.

Desde 2008, o BQSP atendeu cer-
ca de 300 empresas quebequenses e 
realizou aproximadamente 50 missões 
comerciais de e para o Quebec. 

A Estratégia Quebequense de 
Exportação 2016-2020 abrange os 
seguintes setores no Brasil: aeroespa-
cial, saúde, tecnologias da informação 
e comunicação (TIC), transporte e 
entretenimento.

O Quebec confia nos benefícios 
provenientes da abertura de mer-
cados e do livre comércio. O início 
das negociações do acordo de Livre 
Comércio entre o Canadá e os paí-
ses do Mercosul (incluindo o Brasil) 
representa um importante potencial 
de oportunidades de negócios para 
as empresas.

 cooperAtion – Québec has signed cooperation agreements with several states: 
São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná since 2004. The State of São Paulo is part of 
the Conference of Heads of Government of the Partner Regions, as well as the 
Government of Québec, and has had the opportunity to host the Conference in June 
2012, with the presence of the former Prime Minister of Québec, Mr. Jean Charest.

 United by cUltUre – Brazil and Québec have rich and diverse cultures. Cultural 
exchanges take place mainly in circus, digital and visual arts, theater, dance, music, 
literature, etc. Many Québec artists come to Brazil to perform year after year.

 Allies with regArd to the environment And sUstAinAble development 
– Concerns about environmental protection and the fight against climate 
change are common interests of Québec and Brazil. With enthusiasm, Québec 
participated in the United Nations Conference on Sustainable Development in 
Rio de Janeiro in 2002 and in 2012.

 
ECONOMY: EXCHANGE TO STRENGTHEN GROWTH – Brazil is Canada’s 
ninth largest trading partner – and the second largest in Latin America – 
and Québec accounts for 45% of total bilateral trade between Canada and 
Brazil in 2017, with commercial transactions between Québec and Brazil of 
approximately CAD 2.9 billion.

 Since 2008, BQSP has served about 300 Québec companies and has conducted 
approximately 50 commercial missions to and from Québec.

Estes dez anos de colaboração permitiram estabelecer a base para o futuro, pois o potencial para intensificar os 
intercâmbios, principalmente o econômico, continua importante.  These 10 years of collaboration have enabled to establish 
the basis for the future, as the potential to intensify exchanges, especially economic exchanges, remains important
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PARCERIA VOLTADA PARA O FUTURO

 "Tenho muito orgulho de poder contribuir para o desenvolvimento das relações entre o Quebec 
e o Brasil. Ao marcarmos dez anos do governo do Quebec neste grande país da América do Sul, 
lançamos nosso olhar por todo o caminho percorrido pelos que trabalharam no Escritório do Que-
bec em São Paulo, desde a sua criação, e constatamos com muita alegria a importância dos laços que 
foram construídos ao longo desse tem-
po. Estes dez anos de colaboração nos 
permitiram estabelecer a base para o 
futuro, pois o potencial para intensificar 
os intercâmbios, principalmente o eco-
nômico, continua importante. A aber-
tura das negociações entre o Canadá e 
os países do Mercosul poderá ser uma 
oportunidade para fortalecer os nossos 
laços comerciais. Convido você a se jun-
tar a nós no desenvolvimento das coo-
perações entre o Quebec e o Brasil." ■

 
thAis AUn

Diretora interina do Escritório  
do Quebec em São Paulo / 
Acting Director of the  
Québec Office in São Paulo
www.international.gouv.qc.ca/pt/
sao-paulo    
QuebecnoBrasil (Facebook)
@QuebecBrasil (Twitter)

 The Québec Export Strategy 2016-2020 targets the following priority 
sectors in Brazil: aerospace, health, information and communication 
technologies (ICT), transport and entertainment. 

Québec relies on the benefits of market opening and free trade. The 
beginning of the free trade agreement negotiations between Canada and the 
Mercosur countries (including Brazil) represents an important potential of 
business opportunities for companies.

 
PARTNERSHIP FOR THE FUTURE – I am very proud to be able to contribute to 
the development of relations between Québec and Brazil. As we mark the 10th 
anniversary of the presence of the Government of Québec in this great country 
of South America, we have looked at all the steps taken by those who have 
worked at the Québec Office in São Paulo since its creation, and we note with 
great joy the great importance of the ties that were built over this time. These 
10 years of collaboration have enabled us to establish the basis for the future, 
as the potential to intensify exchanges, especially economic exchanges, remains 
important. The opening of negotiations between Canada and the Mercosur 
countries could be an opportunity to strengthen our trade ties. I invite you to 
join us in the development of cooperation between Québec and Brazil. ■

O QUEBEC CONFIA NOS BENEFÍCIOS PROVENIENTES 
DA ABERTURA DE MERCADOS E DO LIVRE COMÉRCIO
QUÉBEC RELIES ON THE BENEFITS OF MARKET OPENING AND FREE TRADE

Escritório do Quebec em São Paulo (BQSP) tem a missão de promover o Quebec no Brasil.  
The Québec Office in São Paulo (BQSP) has the mission of promoting Québec in Brazil
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FOCUS ON TRANSPARENCYNunca se falou tanto de fraude e corrupção, nem das maneiras de combatê-las. Os 
escândalos envolvendo empresas e governos ao redor do mundo, o endureci-
mento das legislações e das punições aos culpados não deixam dúvidas de que go-
vernança corporativa e compliance se tornaram fundamentais para o sucesso dos 
negócios. A moral 
de toda essa história 
é: quem não incor-
porar a conformida-
de e a transparência 
ficará fora do jogo. 

“Programas de integridade devem 
fazer parte da estratégia das empre-
sas, pois eles atuam como divisor de 
águas, selecionando quem está pre-
parado para o novo mercado”, afirma 
a advogada Anne-Catherine Bruns-
chwig, sócia do escritório GT Lawers 
e coordenadora do Chapter Rio de 
Janeiro da CCBC.

O compromisso com a transpa-
rência inclui empreendimentos de 
qualquer parte do mundo. “O Ca-
nadá está entre os dez países menos 

T
here has never been so much talk of 
fraud and corruption, or about the 
ways to fight them. Scandals involving 
companies and governments around 
the world, tightening legislation and 

punishing the guilty ones, leaves no doubt that 
corporate governance and compliance have 
become critical to business success. The moral 
of all this story is: those who do not incorporate 

conformity and transparency will be out of the game.
“Integrity programs should be part of the company’s strategy because they 

act as a watershed, selecting those who are prepared for the new market”, says 
lawyer Anne-Catherine Brunschwig, a partner at GT Lawers and coordinator 
of the Rio de Janeiro chapter of the CCBC.

CORPORATE 
GOVERNANCE 
AND 
COMPLIANCE 
HAVE BECOME 
INDISPENSABLE 
REQUIREMENTS
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corruptos, porque tem internalizado tal caráter moral. No entanto, como diversos outros 
países, também tem histórico de corrupção”, lembra a advogada, citando como exemplo a Co-
missão Charbonneau, que investigou denúncias de corrupção na gestão de contratos públicos 
envolvendo construtoras no Quebec em 2012.

ALÉM DAS FRONTEIRAS
“Pode-se dizer que, com a disse-

minação das leis de combate à cor-
rupção, as inserções de cláusulas de 
compliance passaram a ser imperati-
vas em contratos internacionais”, diz. 
“Dificilmente um documento desses 
deixará de criar a obrigatoriedade de 
sujeição às normas aplicáveis, assim 
como a possibilidade da suspensão 
ou interrupção do contrato diante 
de eventuais descumprimentos aos 
preceitos ali convencionados”, acres-
centa Brunschwig. 

O advogado e global chair de 
Government Enforcement & White 
Collar Practice Group do escritório 
CKR Law, Robert Appleton, reforça 
o argumento de que, para uma com-
panhia com atuação internacional, a 
conformidade é imprescindível. 

The commitment to transparency includes undertakings from all over the 
world. “Canada is among the 10 least corrupt countries because such moral 
character is  internalized. However, like many other countries, it also has a 
history of corruption”, recalls the lawyer, citing as an example the Charbonneau 
Commission, which investigated allegations of corruption in the management of 
public contracts involving construction companies in Quebec in 2012.

BEYOND BORDERS
“It can be said that, with the spread of anti-corruption laws, the insertion of 

compliance clauses became mandatory in international contracts”, she says. “Hardly 
a document like this will fail to create the obligation of submission to the applicable 
rules, as well as the possibility of suspension or interruption of the contract in the 
event of any breaches of the precepts agreed therein”, adds Brunschwig.

Attorney and global chair for Government Enforcement & White Collar 
Practice Group Robert Appleton, from the law firm CKR Law, reinforces that 
compliance is imperative for an international company. 

“A company involved in cross-border trade, which sells products abroad, 

A evolução legal pressionou o mercado a adotar boas práticas de conformidade. Legal developments have pushed the market to adopt good compliance practices
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“Uma empresa envolvida no comércio transnacional, que vende produtos no exterior, com-
pra, lida com tecnologias sensíveis ou adquire subsidiária em uma transação de fusões e aquisi-
ções, arrisca sua sobrevivência se não abordar os riscos de conformidade”, diz. “É importante 
também discutir os riscos, pois não são apenas os de corrupção. Há sanções por lavagem de 
dinheiro baseada em comércio, fraude complexa, falsificação, riscos cibernéticos”, enumera.

Appleton destaca que, com o aumento dos esforços de fiscalização e a cooperação mul-
tinacional entre as autoridades poli-
ciais, hoje os riscos são maiores. “Os 
países agora cooperam muito mais. 
O Brasil é um desses exemplos”, diz, 
citando a colaboração internacional 
na operação Lava Jato.

Para o especialista, não há uma 
fórmula mágica para eliminar riscos, 
mas “as autoridades policiais enten-
dem que a fraude e a corrupção não 
são 100% evitáveis”. O fator decisivo 
é como a empresa gerencia a ques-
tão e demonstra esforço para aplicar 
a conformidade. “Não se pode ter a 
mentalidade de que ‘isso não aconte-
ce comigo’ ou ‘não serei pego’”, alerta.

PERCEPÇÃO
A Pesquisa Global sobre Fraudes 

e Crimes Econômicos de 2018 da 
consultoria PwC revelou que 49% das 
empresas ouvidas foram vítimas des-
ses problemas nos últimos 24 meses. 

buys, deals with sensitive technologies, or acquires a subsidiary in a merger and 
acquisition transaction risks its survival if it does not address compliance risks”, 
he says. “It is also important to discuss the risks, because they are not just 
those of corruption. There are sanctions for money laundering based on trade, 
complex fraud, counterfeiting, cyber risk”, he says.

Appleton points out that with increased enforcement efforts and multinational 
cooperation among law enforcement authorities, today’s risks are greater. 
“Countries now cooperate much more. Brazil is one such example”, he says, 
citing international collaboration in the Lava Jato operation.

For the expert, there is no magic formula to eliminate risks, but “the police 
authorities understand that fraud and corruption are not 100% avoidable”. The 
deciding factor is how the company manages the issue and demonstrates effort 
to enforce compliance. “You cannot have the mentality that ‘this does not 
happen to me’ or ‘I will not get caught’,” he warns.

PERCEPTION
The 2018 Global Survey on Fraud and Economic Crimes by PwC Consulting 

revealed that 49% of companies surveyed were victims of these problems in the 
last 24 months. In Brazil, the index reached 50%, a jump from the 12% detected 

TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
A aplicação de programas de compliance no dia a dia é uma tarefa árdua, mas que pode contar com a ajuda da tecnologia, segundo argumenta 
Valdomiro Dalberto Júnior, diretor da It-Tech, consultoria de soluções voltadas a compliance, auditoria e controle. As ferramentas incluem softwares de 
gerenciamento de riscos, monitoramento, robotização, automação de processos e inteligência artif icial, que economizam tempo e esforço. 
“Tecnologias de inteligência artif icial e big data permitem, por exemplo, extrair, estruturar e analisar informações armazenadas no que chamamos de 
‘linguagem natural’, como contratos, normas e legislação, ou registros em ouvidorias, canais de denúncia, e ainda informações dispersas na internet e 
redes sociais”, explica. Sem os recursos tecnológicos, analisar informação em fontes sem estrutura de dados formal demandaria muito trabalho.

TECHNOLOGY AND EFFICIENCY
The application of day-to-day compliance programs is an arduous task, but it can count on the help of technology, says Valdomiro 
Dalberto Júnior, director of It-Tech, consulting solutions for compliance, auditing and control. The tools include risk management, 
monitoring, robotization, process automation and artificial intelligence software that save time and effort.
“Artificial intelligence and big data technologies allow, for example, extracting, structuring and analyzing information stored in what we 
call ‘natural language’, such as contracts, standards and legislation, or ombudsman records, internet and social networks”, he explains. 
Without the technological resources, analyzing information in sources without a formal data structure would require a lot of work.
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No Brasil, o índice chegou a 50%, um salto perante os 12% detectados na sondagem an-
terior, de 2016. Na mesma proporção, intensificaram-se os esforços para combater fraudes, e 
52% dos entrevistados aumentaram os investimentos em prevenção no período. Nos próxi-

mos dois anos, 38% planejam ampliar os aportes. Globalmente, 42% das 
empresas tiveram crescimento nas despesas para frear o problema, e 
44% pretendem seguir aumentando os recursos para esse fim. “Investir 
em governança corporativa e compliance é determinante, porque é uma 
forma de as empresas se enxergarem e se entenderem umas às outras 
mais rapidamente”, afirma o especialista no tema e sócio da PwC José 
Figueira. Segundo ele, isso demonstra o nível de maturidade e seguran-

ça do negócio. “O risco de dano à 
reputação gerou uma revisão caute-
losa das relações, por exemplo, com 
fornecedores”, explica Ao mesmo 
tempo, a evolução legal pressionou o 
mercado a instituir boas práticas de 
conformidade. “Empresas brasileiras 
de todos os portes devem se preo-
cupar com isso porque está na lei”, 
diz. Ele cita, além da Lei 12.846/2013 
(Anticorrupção), a Lei 13.303/2016 
(Estatais) e as legislações estaduais 
como a Lei 7.753/2017 do Estado do 
Rio de Janeiro.

A norma fluminense inovou ao 
tornar a existência de programas de 
integridade uma cláusula obrigató-
ria em contratos de maior porte da 
administração pública. “O acesso a 

in the previous survey of 2016. In the same proportion, efforts to combat fraud 
increased and 52% of respondents increased investments in prevention in the 
period. In the next two years, 38% plan to increase their contributions. Globally, 
42% of companies had increased spending to stem the problem, and 44% wanted 
to continue to increase resources to that end. “Investing in corporate governance 
and compliance is decisive because it is a way for companies to see and understand 
each other more quickly”, says José Figueira, a partner at PwC and specialist in 
the topic. According to him, this demonstrates the level of maturity and security 
of the business. “The risk of reputational damage has led to a cautious review of 
relationships, for example with suppliers.” At the same time, legal developments 
have pushed the market to establish good compliance practices. “Brazilian 
companies of all sizes should worry about this because it is in the law”, he says. He 
cites, in addition to Law 12,846/2013 (Anti-Corruption), Law 13,303/2016 (State) 
and state legislations such as Law 7,753/2017 of the State of Rio de Janeiro.

The Rio de Janeiro standard innovated by making the existence of integrity 

STEP-BY-STEP COMPLIANCE
1) There is no ready-to-use compliance formula or manual for all companies. Each program considers the peculiarities of the business.
2) First of all, analyze the internal structure and training of employees, to understand if they can produce a program  
on their own or if they need the help of an external expert.
3) To get started, understand the company and make a diagnosis of the risks to which it is submitted.
4) Map the controls you have to manage those risks.
5) Evaluate at what stage the company is in relation to legal requirements.
6) Involve all employees and start implementation. Top management must be engaged and lead by example, for the success of the project.

CONFORMIDADE PASSO A PASSO
1) Não há fórmula ou manual prontos de compliance que valha para todas as empresas. Cada programa considera as peculiaridades do negócio.
2) Antes de tudo, analise a estrutura interna e a formação dos colaboradores, para entender se consegue produzir um programa  
por conta própria ou se necessita da ajuda de um especialista externo.
3) Para começar, entenda a empresa e faça um diagnóstico dos riscos aos quais ela está submetida.
4) Mapeie os controles que se têm para administrar esses riscos.
5) Avalie em que estágio a empresa está em relação aos requisitos legais.
6) Envolva todos os colaboradores e parta para a implementação. A alta administração deve estar engajada e dar o exemplo, para o êxito do projeto.
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mercados internacionais depende de maior confiabilidade dos agentes 
econômicos em relação às empresas brasileiras. Esse aumento de con-
fiança passa pela adoção de programas de integridade efetivos. A edição 
de leis, como a 7.753/2017, caminha nessa direção, contribuindo para 
uma potencial ampliação de mercados no âmbito internacional para 
as empresas 
brasileiras”, 

considera a advogada Alice Bernar-
do Voronoff, procuradora do Esta-
do do Rio de Janeiro. 

Na opinião da procuradora, o 
mundo corporativo tem assimilado 
bem os programas, porém, ela des-
taca que, mesmo em grandes empre-
sas, as iniciativas enfrentam obstáculos 
e, nas de pequeno e médio portes, os 
desafios são maiores. Por fim, mais do 
que ter é preciso estar atento à qua-
lidade e ao cumprimento dos progra-
mas adotados. Isso afeta reputação, 
sobrevivência e sustentabilidade da 
empresa ao longo do tempo. ■

programs a mandatory clause in larger contracts of the public administration. 
“Access to international markets depends on a greater reliability of economic 
agents in relation to Brazilian companies. This increased confidence goes 
through the adoption of effective integrity programs. The enactment of laws, 
such as 7,753/2017, is moving in this direction, contributing to a potential 
expansion of international markets for Brazilian companies”, says lawyer Alice 
Bernardo Voronoff, state attorney for the state of Rio de Janeiro.

In the opinion of the state attorney, the corporate world has assimilated well the 
programs, however, she points out that even in large companies, the initiatives face 
obstacles and, in small and medium-sized ones, the challenges are greater. Finally, more 
than having to be attentive to the quality and compliance of the programs adopted. 
This implies the reputation, survival and sustainability of the company over time. ■

PARA SABER MAIS TO LEARN MORE
Ouça os podcasts da CCBC sobre investimentos, riscos e o funcionamento de programas de compliance: 

Listen to the CCBC podcasts on investments, risks, and the running of compliance programs: 

O AUMENTO DE CONFIANÇA PASSA PELA ADOÇÃO 
DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EFETIVOS
THE INCREASED CONFIDENCE GOES THROUGH  
THE ADOPTION OF EFFECTIVE INTEGRITY PROGRAMS
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Sérgio Siscaro

MISSÃO COMERCIAL DA CCBC LEVA PRODUTORES 
BRASILEIROS DE CACHAÇA AO CANADÁ

COQUETEL DE
OPORTUNIDADES
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COCKTAIL OF OPPORTUNITIESH
á muito apreciada pelos estrangeiros que visitam o Brasil, especialmente por 
conta da caipirinha, a cachaça está prestes a ganhar os consumidores também 
no território canadense. No final de outubro, uma missão comercial organiza-
da pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) foi a Toronto e Montre-
al para promover contatos entre fabricantes brasileiros e representantes das 
agências públicas que cuidam do setor de bebidas alcóolicas nas províncias de 
Ontário e Quebec. 

O grupo reuniu produtores de diversas regiões do país que, durante a progra-
mação, também visita-
ram a feira La Grande 
Dégustation de Mon-
tréal, com mais de 200 
fabricantes de bebidas 
de diversos países. 

Os executivos brasileiros co-
nheceram na prática como funciona 
o mercado do país, em que o abas-
tecimento dos pontos de venda e 
o comércio on-line de bebidas al-
coólicas é de responsabilidade de 
agências do governo. No caso de 
Ontário e Quebec, respectivamen-
te pelo Liquor Control Board of 
Ontario (LCBO) e pela Société des 
Alcools du Québec (SAQ). “Isso 
nos dá mais segurança, uma vez que 
negociamos com o governo”, afirma 
a diretora de marketing da linha flu-
minense de cachaças Werneck, Au-
relia Furquim Werneck. 

Ela aposta na alta receptividade 
para produtos premium. “Há uma 
disposição maior em descobrir coisas 
novas. As cachaças artesanais brasilei-
ras têm qualidade e são diferentes do 
que há hoje naquele mercado”, diz.

C
achaça, which has long been 
appreciated by foreigners who 
visit Brazil, especially because 
of the caipirinha, is about to get 
more consumers in the Canadian 

territory as well. At the end of October, a 
trade mission organized by the Brazil-Canada 
Chamber of Commerce (CCBC) went to 

Toronto and Montreal to promote contacts between Brazilian manufacturers 
and representatives of the public agencies that run the alcohol sector in the 
provinces of Ontario and Quebec.

The group brought together producers from several regions of the country 
who, during the program, also visited the fair La Grande Dégustation de 
Montréal, with more than 200 beverage manufacturers from different countries. 

Brazilian executives have known in practice how the country’s market works, 
where the supply of points of sale and the online trade of alcoholic beverages is 
the responsibility of government agencies. In the case of Ontario and Quebec 
respectively by the Liquor Control Board of Ontario (LCBO) and the Société des 
Alcools du Québec (SAQ). “This gives us more security once we negotiate with 
the government”, says Werneck cachaça line marketing director, Aurelia Furquim 
Werneck. She bets on the high receptivity for premium products. “There is a 
greater willingness to discover new things. The Brazilian artisanal cachaças have 
quality and are different from what is in that market today”, she says.

CCBC’S TRADE 
MISSION TAKES 
BRAZILIAN 
CACHAÇA 
PRODUCERS  
WTO CANADA
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PRODUTO PREMIUM
O produtor e sócio do alambique 

que produz a marca Sebastiana, Carlos 
Alberto de Mattos, que já havia acom-
panhado a CCBC em uma viagem de 
negócios a Toronto e voltou agora com 
a missão, concorda com Aurélia. Se-
gundo ele, há carência por bebidas di-
ferenciadas. “Os produtos que vão do 
Brasil para lá são marcas muito grandes, 
mas com valor agregado baixo”, comen-
ta. “Acho que o Canadá é o país mais 
promissor. Os consumidores buscam 
a cachaça envelhecida, e não apenas a 
branca para fazer caipirinha”, destaca.

A variedade e a qualidade da cacha-
ça brasileira são importantes trunfos 
para ampliar o mercado. “Acredito que 
o canadense tenha um grau de maturi-
dade para o consumo de destilados de 
maior qualidade, após ter tido durante muito tempo apenas a opção de industrializados”, 
afirma o gerente de vendas da Abadia (responsável pela marca Tellura), Rodrigo Coelho. 

Segundo Cosmo Pacetta, diretor-presidente da Folhas de Oliva, que produz a cacha-
ça Cambaríssu, a expectativa é concorrer com as bebidas destiladas mais tradicionais no 
país, como o rum e a tequila. “A proposta é ser uma opção para quem quer um produto 
diferenciado”, afirma, acrescentando ser a cachaça a única no mundo envelhecida em ma-

PREMIUM PRODUCT
The producer and partner of the still producing the Sebastiana brand, Carlos 

Alberto de Mattos, who had already accompanied the CCBC on a business trip 
to Toronto and has now returned with the mission, agrees. According to him, 
there is a lack of differentiated drinks. “The products that go from Brazil to 
Canada are very big brands, but with low added value”, he says. “I think Canada 
is the most promising country. Consumers are looking for aged cachaça, not 
just the white one to make caipirinha”, he says.

The variety and quality of Brazilian cachaça are important assets to expand 
the market. “I believe that the Canadian has a degree of maturity for the 
consumption of greater quality spirits, after having had only the option 
of industrialized ones for a long time”, says the sales manager of Abadia 
(responsible for the brand Tellura), Rodrigo Coelho. 

According to Cosmo Pacetta, director of Folhas de Oliva (Olive Leaves), 
which produces Cambaríssu cachaça, the expectation is to compete with the 
most traditional spirits in the country, such as rum and tequila. “The proposal 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CACHAÇA ATINGIRAM  
US$ 15,8 MILHÕES EM 2017, SEGUNDO A BALANÇA COMERCIAL
TOTAL BRAZILIAN EXPORTS OF CACHAÇA REACHED US$ 15.8 
MILLION IN 2017, ACCORDING TO TRADE BALANCE DATA
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VENDAS DE BEBIDAS NO CANADÁ SALES OF BEVERAGES IN CANADA
(ano fiscal de março de 2016 a março de 2017) (fiscal year from March 2016 to March 2017)

BEBIDA BEVERAGE FATURAMENTO REVENUES PARTICIPAÇÃO SHARE

CERVEJAS BEER C$ 9,12 bilhões billion 40,6%

VINHOS WINE C$ 7,18 bilhões billion 32%

DESTILADOS SPIRITS C$ 5,26 bilhões billion 23,4%

OUTROS* OTHERS* C$ 906,05 milhões million 4%

*Inclui sidras, coolers e outras bebidas refrescantes.
* Includes ciders, coolers and other refreshing beverages.
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deira de oliveira, o que pode atrair 
o interesse dos consumidores. 

MERCADO EM ALTA
A tendência do mercado cana-

dense de bebidas é de expansão: 
entre 2016 e 2017, houve cresci-
mento de 2,3% nas vendas, que to-
talizaram C$ 22,5 bilhões. 

A cachaça brasileira foi exporta-
da em 2017 para mais de 60 países, 
gerando negócios de US$ 15,8 mi-
lhões. O resultado, calculado pelo 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), repre-
senta um aumento de 13,43% em 
relação a 2016.   

OLHO NO FUTURO
As boas perspectivas animaram 

os estreantes no mercado canaden-
se. “Foi uma excelente oportunida-
de que a CCBC nos abriu”, afirma 
Malgarino Roncato, diretor da cachaça gaúcha Água de Arcanjo, desenvolvida especialmente 
para o consumidor internacional. A executiva de vendas da mato-grossense Cachaçaria Victo-
ria, Cintia Araújo, que produz a Ibirubá e a Santiago do Norte, também considerou bastante 
positiva sua primeira experiência no exterior. “Comercialmente, estamos dando um passo 
gigantesco para a nossa empresa. Estamos com uma expectativa muito grande”, diz. ■

is to be an option for those who want a differentiated product”, he says, adding 
that cachaça is the only one in the world aged in olive wood, which may attract 
consumers’ interest. 

BOOMING MARKET
The Canadian market has shown a tendency of expansion: between 2016 and 

2017, there was a growth of 2.3% in sales, which totaled CAD $ 22.5 billion. Brazilian 
cachaça was exported in 2017 to more than 60 countries, generating business of US 
$ 15.8 million. The result, calculated by the Ministry of Industry, Foreign Trade and 
Services (MDIC), represents an increase of 13.43% compared to 2016. 

EYE IN THE FUTURE
Good prospects have encouraged rookies in the Canadian market. “It was an 

excellent opportunity that the CCBC opened to us”, says Malgarino Roncato, 
director of Rio Grande do Sul Cachaça Água de Arcanjo, developed especially for 
the international consumer. The sales executive of the Mato Grosso Cachaçaria 
Victoria, Cintia Araújo, which produces Ibirubá and Santiago do Norte, also 
considered her first experience abroad very positive. “Commercially, we are 
taking a giant step for our company. We have a very high expectation”, she says.■

PARA SABER MAIS TO KNOW MORE
Conheça outras informações sobre o mercado no estudo QUICK MARKET FACTS – BEBIDAS 
ALCOÓLICAS NO CANADÁ,  produzido pela CCBC, disponível no QR Code ao lado.
Learn more about the market in QUICK MARKET FACTS – ALCOHOLIC BEVERAGES  
IN CANADA, produced by the CCBC, available on the QR Code on the side.



 36

MOSAICO CULTURAL
CULTURAL MOSAIC

Danielle Souza

RANSFORMADORA
COOPERAÇÃO PROMOVE AS MELHORES PRÁTICAS 
PARA A PRESERVAÇÃO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS

CULTURA
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TRANSFORMATIVE 
CULTURE

O 
acesso à arte e ao co-
nhecimento histórico 
inspiram a sociedade 
a transformar seu fu-
turo. Templos desse 
acesso, os museus, as 
bibliotecas e os arqui-
vos de todo o mundo 
travam batalhas diárias 
para preservar a cultu-
ra, tornando-a atraen-
te para o público cada 
vez mais tecnológico da 
atualidade. Nessa luta, 
a troca de experiências 
bem-sucedidas pode 
ser uma grande aliada. 
Isso vem acontecendo 

com instituições do Brasil e do Ca-
nadá, unidas recentemente em duas 
importantes iniciativas.   

O presidente e CEO do Ca-
nadian Museum for Human Rights 
(Museu Canadense dos Direitos Hu-
manos), John Young, veio a São Paulo 
no mês de outubro com a missão de 
compartilhar sua expertise. Ele foi um 
dos destaques entre os palestrantes 
do “Seminário Internacional Desenhando o Futuro: Gestão e Sustentabilidade nos Museus”, pro-
movido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em conjunto com o Museu Paulista, em São Paulo. 

Para Young, que falou sobre “Como os museus podem ajudar a construir sociedades mais 
justas e inclusivas”, é necessário ouvir a população, estar envolvido com ela e contar com sua co-
laboração desde o início de qualquer projeto. Ele lembrou o processo de construção do museu, 

A
ccess to art and historical knowledge 
inspires society to transform its 
future. Temples of this access, mu-
seums, libraries and archives from 
around the world wage daily battles 

to preserve culture, making it attractive to the in-
creasingly technologically advanced public. In this 
struggle, the exchange of successful experiences 
can be a great ally. This is what has been happening 

with institutions in Brazil and Canada, recently joined in two important initiatives.
The president and CEO of the Canadian Museum for Human Rights, John Young, 

came to São Paulo in October with a mission to share his expertise. He was one of 
the highlights among the speakers at the “International Seminar on Designing the 
Future: Management and Sustainability in Museums”, sponsored by the Social Ser-
vice of Commerce - SESC in conjunction with the Paulista Museum in São Paulo.

For Young, who spoke on “How Museums Can Help Build More Fair and 
Inclusive Societies”, it is necessary to listen to the people, be involved with 
them and rely on their collaboration from the start of any project. He recalled 
the process of building the museum, which heard different peoples and ethnic 

COOPERATION 
PROMOTES 
BEST PRACTICES 
FOR THE 
PRESERVATION  
OF MUSEUMS 
AND LIBRARIES

UM GRANDE ACERVO – No Canadá, 2,6 mil instituições entre museus, galerias de arte, arquivos e sítios históricos integram a Canadian Museums 
Association (CMA), uma organização nacional que trabalha em benefício do avanço do setor museológico. Em seu planejamento de gastos, 2018-19 Expen-
ditures by Program or Purpose, o governo previu orçamento de mais de C$ 166 milhões para cinco dos nove museus nacionais. Já o Brasil, segundo o Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram), é lar de 3,7 mil museus. Só o instituto, que gerencia 30 museus, teve disponível R$ 78,9 milhões em seu orçamento em 2017. 
O detentor do maior acervo do País era o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que recentemente passou por um trágico incidente e sofreu perdas irreparáveis. 
Um incêndio destruiu 90% de suas 15 milhões de peças sobre ciências naturais e antropológicas. 

A GREAT COLLECTION – In Canada, 2,600 institutions among museums, art galleries, archives and historic sites, to mention a few, are part of 
the Canadian Museums Association (CMA), a national organization that works to advance the museological sector. In its expenditure plan, 2018-19 
Expenditures by Program or Purpose, the government envisaged a budget of over CAD 166 million for five of the nine national museums. Brazil, ac-
cording to the Brazilian Institute of Museums (IBRAM), is home to 3,700 museums. Only the institute, which manages 30 museums, had available 
R$ 78.9 million in its budget in 2017. The holder of the largest collection in the country was the National Museum in Rio de Janeiro, which recently 
went through a tragic incident and suffered irreparable losses. A fire destroyed 90% of its 15 million pieces on natural and anthropological sciences.
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que ouviu diferentes povos e grupos 
étnicos para a concepção do acervo. 
“Queríamos que suas histórias (dos po-
vos e grupos ouvidos) fossem contadas 
da maneira mais fiel possível, para que 
gerasse empatia no público”, afirmou. 

A estratégia deu certo, assim 
como também vem funcionando a 
proposta de levar o público a pensar. 
Young citou como exemplo uma ex-
posição que trazia várias telas em que 
passavam notícias de julgamentos en-
volvendo direitos humanos. Depois 
de assistir, o visitante era convidado 
a dar seu veredicto, que era com-
parado com as decisões dos demais 
visitantes e também com a sentença 
real. “Atividades como essa permitem 
reflexões sobre os direitos humanos 
na prática, e são de grande importân-
cia para os museus cumprirem seu papel na criação de uma socieda-
de mais justa”, disse o executivo.

O Museu Canadense dos Direitos Humanos vem colecionando 
prêmios desde a sua criação, em 2008, incluindo destaques por design 
e arquitetura, organização e gestão, qualidade de exposições, contri-
buição para a paz e espaços públicos. Pela relevância ao país, o gover-
no decidiu destinar mais C$ 35 milhões, durante seis anos a partir de 
2018, para garantir que seus trabalhos continuem.

groups for the design of the collection. “We wanted their stories (of peoples 
and groups heard) to be told as faithfully as possible, so that it would generate 
empathy in the public”, he said.

The strategy was successful, just as the proposal to get the public to think. 
Young cited as an example an exhibition that featured several screens report-
ing on human rights trials. After watching, the visitor was invited to give his 
verdict, which was compared with the decisions of the other visitors and also 
with the actual sentence. “Activities such as this allow reflections on human 
rights in practice and are of great importance for museums to fulfill their role 
in creating a more just society”, said the executive.

The Canadian Museum of Human Rights has been collecting awards since its in-
ception, in 2008, including highlights for its design and architecture, organization 
and management, exhibit quality, contribution to peace and public spaces. Due to 
its relevance to the country, the government decided to allocate more CAD 35 
million, for six years beginning in 2018, to ensure that its work continues.

SERVIÇO SERVICE:
A BIBLIOTECA À NOITE / The Library at Night

Onde/ Where: Sesc Paulista – Avenida Paulista, 119
QuandO/ When: de 3 de outubro de 2018 a 24  
de fevereiro de 2019/from October 3, 2018  
to February 24, 2019

hOráriOs/hOurs: de terça a sábado, das 10h30 às 21h. 
Domingos e feriados, das 10h30 às 18h30/Tuesdays  
to Saturdays from 10:30 a.m. to 9:00 p.m. Sundays  
and holidays from 10:30 a.m. to 6:30 p.m.

entrada gratuita/Free admissiOn – é necessário 
agendamento on-line/advance online scheduling required

mais inFOrmações/mOre inFOrmatiOn: https://www.sescsp.
org.br/programacao/168527_A+BIBLIOTECA+A+NOITE#/
content=saiba-mais



EXPERIÊNCIA 
PARTILHADA

Fora do campo de debate da 
gestão das instituições, outra inicia-
tiva demonstra a proximidade e a 
colaboração entre Brasil e Canadá, 
“A Biblioteca à Noite”, exposição 
no Sesc Paulista organizada com 
o apoio do Consulado-Geral do 
Canadá em São Paulo, Bureau do 
Quebec no Brasil, Institut Français e 
Embaixada da França no Brasil.

“A Biblioteca à Noite” é uma ex-
periência interativa que passa por dez 
bibliotecas, reais e ficcionais. Inspirada 
no texto do escritor argentino-cana-
dense Alberto Manguel, a instalação 
foi planejada pelo renomado diretor 
Robert Lepage, para celebrar o 10º 
aniversário da Biblioteca e Arquivos 
Nacionais do Quebec, em 2016.  

Segundo o diretor regional do Sesc, Danilo Santos de Miranda, um dos grandes benefícios 
da mostra é permitir que os visitantes acessem lugares em que talvez não pudessem ir de 
fato. “A experiência da visita virtual possibilitará ao público ter contato com esses espaços 
existentes e também exercitar a imaginação a partir do que lhe é apresentado”, afirmou. O 
projeto poderá ser visto pelos brasileiros em São Paulo até fevereiro de 2019 e são espera-
dos 30 mil visitantes durante todo o período da exposição. ■

SHARED EXPERIENCE
Outside the field of institutional management debate, another initiative 

demonstrates the proximity and collaboration between Brazil and Canada, 
with the exhibition “The Library at Night”, organized with the support of the 
Consulate General of Canada in São Paulo, Bureau of Quebec in Brazil, Institut 
Français and Embassy of France in Brazil.

“The Library at Night” is an interactive experience that goes through ten 
libraries, real and fictional. Inspired by the text of the Argentine-Canadian 
writer Alberto Manguel, the installation was planned by renowned director 
Robert Lepage to celebrate the 10th anniversary of the National Library and 
Archives of Quebec in 2016. According to the regional director of Sesc, Danilo 
Santos de Miranda, one of the great benefits of the exhibition is to allow 
visitors access to places where they might not actually go. “The experience of 
the virtual visit will enable the public to have contact with these existing spaces 
and also exercise the imagination from what is presented to them”, he said. 
The project can be seen by Brazilians in São Paulo until February 2019 and 30 
thousand visitors are expected throughout the exhibition period. ■

The Library at Night is an 
interactive experience that  
goes through ten libraries

A Biblioteca à Noite é uma 
experiência interativa que 
passa por dez bibliotecas 
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por Estela Cangerana

QUESTÃO

O EMPODERAMENTO FEMININO 
NOS ESFORÇOS INDIVIDUAIS 
E COMPARTILHADOS DO 
BRASIL E DO CANADÁ

DE GÊNERO
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Igualdade e equilíbrio 
são palavras-chave nas 
iniciativas para o empo-
deramento feminino. No 
Canadá, um dos países 
que se destacam na pro-
moção de relações justas 
e igualitárias entre os gê-
neros, a tônica dos traba-
lhos está em garantir às 

mulheres e meninas condições para 
que tenham seu próprio desenvolvi-
mento nos campos educacional, so-
cial, familiar, financeiro e profissional. 

Ações conjuntas entre brasileiros 
e canadenses ganham corpo nesse 
terreno. Exemplos não faltam e vêm 
de diversas parcerias entre o poder 
público e a iniciativa privada. Uma 
delas, recentemente, foi o apoio e 
participação do Consulado-Geral do 
Canadá em São Paulo no “Mude o 
mundo como uma menina”, evento 
promovido pela plataforma de lide-
rança brasileira Força Meninas, no 
Dia Internacional da Menina, insti-
tuído pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 20 de outubro. 

Os participantes ouviram palestras de meninas e mulheres que estão transformando o ambiente 
em que atuam, nas artes, na educação, nos negócios ou na área social. Uma das oradoras foi a vice-
-cônsul do Canadá Natalie Bedouin, que já realizou missões na África, no Haiti e agora está no Brasil. 

Outras ações conjuntas do Canadá com o Brasil incluem o empoderamento de mulheres 
indígenas no Mato Grosso do Sul, o empreendedorismo de baixa renda no Rio de Janeiro, a 
integração de refugiadas sírias em Santa Catarina, o envolvimento de garotos para erradicar 
a violência contra meninas em Pernambuco e até o auxílio na implementação de um Calen-
dário de Paz e Segurança para a Mulher no Brasil. 

DISCUSSÃO GLOBAL
A participação igualitária entre os gêneros em todas as esferas da sociedade e o estímu-

lo para que as mulheres tenham condições de ocupar seu espaço estão entre as diretrizes 

GENDER ISSUE

E
quality and balance are key words in 
initiatives for women’s empowerment. 
In Canada, one of the countries that 
stands out in promoting fair and equal 
relations between genders, the em-

phasis is on ensuring that women and girls have 
their own educational, social, family, financial 
and professional development. 

Joint actions between Brazilians and Can-
adians are gaining ground in this area. Examples are not lacking and come from 
several partnerships between the public power and the private initiative. A 
recent one was the support and participation of the Consulate General of 
Canada in São Paulo in “Change the world as a girl”, a event promoted by the 
Brazilian leadership platform, Força Meninas, on International Girl’s Day, es-
tablished by the United Nations Organization (UN) on October 20.

The participants came into contact and heard lectures from girls and women, 
who are transforming the environment in which they operate, whether in the 
arts, education, business or social area. One of the speakers was Canada’s 
Deputy Consul Natalie Bedouin, who has already held missions in Africa, Haiti 
and is now in Brazil.

Other joint actions of Canada and Brazil have included the empowerment of 
indigenous women in Mato Grosso do Sul, low-income entrepreneurship in Rio 
de Janeiro, integration of Syrian refugees in Santa Catarina, involvement of boys 

WOMEN’S 
EMPOWERMENT 
IN THE 
INDIVIDUAL AND 
SHARED EFFORTS 
OF BRAZIL AND 
CANADA
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dos Princípios do Empoderamento 
Feminino, elaborado pela ONU Mu-
lheres e Pacto Global. As orientações 
guiam o trabalho do brasileiro Força 
Meninas, apoiado pelo Consulado do 
Canadá, país que participa ativamente 
dos fóruns internacionais do setor. 

O engajamento canadense é in-
tenso. “A igualdade de gênero está no 
centro dos valores estimados pelo Ca-
nadá e é uma prioridade do governo, 
nacional e internacionalmente”, afirma 
o embaixador do Canadá no Brasil, 
Rick Savone. “A participação plena e 
igualitária da mulher na economia é 
essencial para o futuro da competitivi-
dade e da prosperidade do nosso país. 
Quando mulheres e meninas são par-
ceiras iguais, a economia se desenvol-
ve”, completa o diplomata, que lem-
bra as palavras do primeiro-ministro 
Justin Trudeau: “nenhum de nós pode 
progredir se metade de nós é deixada para trás”. 

Desde o início de seu mandato, até como um gesto claro da importância que dá à pauta 
de gênero, Trudeau formou um gabinete totalmente equilibrado. O país também possui 
uma mulher como governadora-geral, Julie Payette. No Senado, a participação feminina é de 
50%, embora no Parlamento elas sejam 26% e representem 23,4% do poder legislativo nos 
territórios e províncias. Para melhorar esses números, está sendo investido o equivalente 

in eradicating violence against girls in Pernambuco and even the aid in the imple-
mentation of a calendar of Peace and Security for Women in Brazil.

GLOBAL DISCUSSION
Equal gender participation in all spheres of society and the encouragement of 

women to occupy their space are among the guidelines of the Women’s Empower-
ment Principles developed by UN Women and the Global Compact. The guidelines 
guide the work of the Brazilian Força Meninas, supported by the Canadian Consul-
ate, a country that actively participates in the international forums of the sector.

Canadian engagement is intense. “Gender equality is at the heart of Canadian 
values and is a government priority, both nationally and internationally”, says 
Canada’s ambassador to Brazil, Rick Savone. “The full and equal participation of 
women in the economy is essential for the future of our country’s competitive-
ness and prosperity. When women and girls are equal partners, the economy 
develops”, said the diplomat, recalling Prime Minister Justin Trudeau’s words. 
“None of us can make progress if half of us are left behind”.

From the beginning of his term, even as a clear gesture of the importance he at-
tached to the gender agenda, Trudeau formed a fully balanced cabinet. The country 
also has a woman as governor general, Julie Payette. In the Senate, female participa-
tion is 50%, although in Parliament they are 26% and represent 23.4% of the legislative 

NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO, AS MULHERES 
SÃO 43,3% DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
IN THE BRAZILIAN LABOR MARKET, WOMEN 
ARE 43.3% OF THE ECONOMICALLY ACTIVE

DIVERSIDADE
A CCBC, com o apoio e a participação do governo canadense no Brasil, mantém desde o ano passado uma Comissão de Diversidade, em mais uma iniciativa bilateral 
para promover a participação equilibrada e justa nos negócios. Os trabalhos incluem eventos e projetos que promovem o papel da mulher em posições de liderança.

DIVERSITY
CCBC, with the support and participation of the Canadian government in Brazil, has maintained a Diversity Commission since last 
year, in another bilateral initiative to promote balanced and fair participation in business. The work includes events and projects that 
promote the role of women in leadership positions.
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a R$ 56 milhões para fortalecer a 
atuação feminina na política.

No plano econômico, a Women 
Entrepreneurship Strategy ajuda mu-
lheres a desenvolver negócios pró-
prios por meio de financiamentos, 
contatos e conhecimento especiali-
zado. O projeto terá investimentos 
de aproximadamente R$ 6,3 bilhões 
até o ano de 2025. Atualmente, ape-
nas 16% das empresas no país são 
administradas por mulheres. A força 
de trabalho feminina corresponde a 
47,7% da mão de obra canadense. 

MUITO A DESENVOLVER
No Brasil, as estatísticas são ain-

da mais modestas. A legislatura re-
cém-eleita, que assumirá em 2019, é 
a que tem a maior participação feminina dos últimos três mandatos. O salto foi de 51 para 77 
cadeiras na Câmara. Isso representa, no entanto, apenas 15% dos assentos, uma média bem 
abaixo dos 28,8% da América Latina. 

No mercado de trabalho brasileiro, as mulheres são 43,3% da população economicamen-
te ativa e ganham em média 85,1% do salário dos homens, de acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ■

power in the territories and provinces. In order to improve these figures, the equiva-
lent of R$ 56 million is being invested to strengthen women’s participation in politics.

On the economic front, Women Entrepreneurship Strategy helps women to 
develop their own businesses through financing, contacts and expertise. The 
project will have investments equivalent to about R$ 6.3 billion by 2025. Cur-
rently, only 16% of companies in the country are run by women.

The female labor force corresponds to 47.7% of the Canadian workforce, but 
women who work full time received an average of 10% less than men in 2015. 

A LOT TO DEVELOP
In Brazil, statistics are even more modest. The newly elected legislature, which 

will take office in 2019, is the one with the highest female participation in the last 
three terms. The jump was from 51 to 77 seats in the Chamber. This represents, 
however, only 15% of seats, an average way below the 28.8% in Latin America. 

In the Brazilian labor market, women are 43.3% of the economically active 
population and earn on average 85.1% of men’s salaries, according to data from 
the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). ■
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ONTÁRIO RESERVA SURPRESAS E OFERECE 
ÓTIMAS ATRAÇÕES A TODO TIPO DE VIAJANTE

BUSINESS OR PLEASURE 

província mais populosa do Canadá, Ontário, abriga dois em cada cinco cana-
denses. Com Toronto, centro financeiro nacional, e Ottawa, capital política, re-

cebe um fluxo intenso de visitantes de negócios. Porém, engana-se quem pensa 
que Ontário é um local 

só de trabalho. A diver-
sidade natural somada a 

uma rica história e à efer-
vescência cultural transfor-

mam a região em uma exce-
lente opção de passeio.

Em Ottawa, paradas obri-
gatórias são o Canadian Museum 

of History e a National Gallery of 
Canada. Ambos estão localizados às 
margens do Rio Ottawa, um de cada 
lado. O museu, que é o mais visitado 
do país, está em Hull (território já da 
cidade de Gatineau – Quebec), com 
uma vista incrível para o Parliament 
Hill. Além de contar a história do ho-

C
anada’s most populous province, 
Ontario, hosts two out of five 
Canadians. With Toronto, the 
national financial center, and 
Ottawa, the political capital, the 

province receives an intense flow of business 
visitors. But anyone who thinks that Ontario 
is a work-only place is mistaken. Natural 
diversity combined with a rich history and 

cultural effervescence make the region an excellent option for tour.
In Ottawa, mandatory stops are the Canadian Museum of History and the 

National Gallery of Canada. Both are located on the banks of the Ottawa 

ONTARIO 
RESERVES 
SURPRISES AND 
OFFERS GREAT 
ATTRACTIONS  
TO ALL TYPES  
OF TRAVELERS

por Danielle Souza

A NEGÓCIOS 
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mem nos últimos 20 mil anos e do Canadá, ainda festeja a cultura dos povos que formaram a nação.
A National Gallery of Canada, na margem oposta e bem próxima do Parlamento, impressiona 

já a partir de sua bela fachada, um edifício construído em vidro e granito na Sussex Drive.
 Além do vasto acervo e das exposições permanentes e temporárias, a galeria ainda 

chama a atenção pela famosa escultura de aranha em cobre, de Louise Bourgeois, com mais 
de nove metros de altura, que fica 
bem em frente ao prédio.

PAUSA NOS NEGÓCIOS
Vale dar um passeio pelo Ca-

nal Rideau, Patrimônio Mundial da 
Unesco desde 2007. Pelo caminho, 
diversas trilhas, ruas arborizadas e 
parques podem ser explorados.

Em Toronto, a capital dos ne-
gócios, os muitos festivais culturais 
que acontecem ao longo do ano 
todo e os mais de uma centena de 
museus não deixam ninguém sem 
opção de lazer. Em setembro, por 

OU A LAZER

Cataratas do Niágara: é possível aproveitá-la de várias maneiras. Niagara Falls: can take advantage of it in various ways

River, one on each side. The museum, which is the most visited in the 
country, is in Hull (territory already in the city of Gatineau – Quebec), with an 
incredible view of Parliament Hill. In addition to telling the story of man in the 
last 20 thousand years and Canada, it still celebrates the culture of the peoples 
who formed the country.

The National Gallery of Canada, on the opposite bank and very close to 
the Parliament, already impresses from its beautiful façade, a building made 
of glass and granite on Sussex Drive. In addition to the vast collection and 
the permanent and temporary exhibitions, the gallery still draws attention by 
Louise Bourgeois’ famous copper spider sculpture, more than 9 meters high, 
which is right in front of the building.
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exemplo, a cidade é invadida por astros e estrelas de Hollywood, durante o Toronto Inter-
national Film Festival. 

O destino ainda é promissor para compras. O Eaton Centre é um dos shoppings mais conhe-
cidos e, para os apaixonados pela gastronomia, a dica é Mercado St. Lawrence. No roteiro das 
atrações mais famosas também não pode faltar uma visita à CN Tower, com seus mais de 553 
metros de altura e vista alucinante. 

FESTA DAS ÁGUAS
É na exuberância de suas águas, 

porém, que Ontário mais impressio-
na. A província, que é a segunda maior 
em extensão territorial do Canadá, faz 
fronteira com a Baía de Hudson e os 
Grandes Lagos. Na cidade de Niagara 
Falls estão as mundialmente conhecidas 
Cataratas do Niágara. Cerca de 8 mi-
lhões de visitantes passam pela região 
anualmente e é possível aproveitá-la de 
várias maneiras, por meio de cruzeiros, 
passeios de helicóptero, teleférico e até 
mesmo por elevadores que levam a tú-
neis brutos escavados em 1889.

Outra opção é conhecer de barco 

BUSINESS BREAK
It is worth taking a stroll along the Rideau Canal, a UNESCO World Heritage Site 

since 2007. Along the way, several trails, tree-lined streets and parks can be explored.
In Toronto, the business capital, the many cultural festivals that take place 

throughout the year and the more than a hundred museums leave no one without 
leisure options. In September, for example, the city is invaded by Hollywood 
actors and stars during the Toronto International Film Festival.

The destination is still promising for shopping. The Eaton Center is one of the 
best-known malls, and for those who love food, the tip is St. Lawrence Market. 
In the itinerary of the most famous attractions a visit to the CN Tower is a must, 
with more than 553 meters in height and breathtaking view.

WATER FEAST
It is in the exuberance of its waters, however, that Ontario strikes most. The 

Canadian Museum of History festeja a cultura dos povos que formaram a nação.  
Canadian Museum of History celebrates the culture of the peoples who formed the country
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a região das Mil Ilhas, uma área de 80 km de extensão ao longo do Rio São Lourenço. Há tours 
que contam a história dos naufrágios na área, além de explorarem a beleza e a gastronomia locais.

ECONOMIA
Na cidade ou no campo, para 

montar um roteiro e percorrer 
Ontário é interessante entender me-
lhor o funcionamento da província e 
seu motor financeiro, distinguindo as 
peculiaridades do norte e do sul. A 
grande maioria da população está no 
sul, assim como a maioria das cidades, 
rodovias e instituições, onde o solo é 
próprio para o cultivo. Já o norte é 
menos habitado devido aos invernos 
rigorosos e às áreas florestais, das 
quais são extraídos recursos naturais. 

Desde os anos 1860, Ontário é o 
líder canadense da mineração. A indús-
tria local está entre as dez maiores pro-
dutoras de níquel e metais do grupo da 
platina no mundo. Há mais de 25 produ-
tos minerais metálicos e não metálicos 
diferentes extraídos na região. Graças à 
formação com rochas sedimentares, foi 
possível o crescimento ainda da explora-
ção de petróleo e gás natural. ■

province, which is Canada’s second largest in territorial extension, is bordered 
by Hudson Bay and the Great Lakes. In the city of Niagara Falls are the world-
famous Niagara Falls. Some 8 million visitors pass through the region annually 
and can take advantage of it in various ways, by means of cruises, helicopter 
tours, cable car and even lifts that lead to rough tunnels excavated in 1889.

Another option is to know the region of the Thousand Islands by boat, an 
area of 80 kilometers in length along the St. Lawrence River. There are tours 
that tell and show the history of the shipwrecks in the area, as well as explore 
the local beauty and gastronomy.

 
ECONOMY

In town or in the country, to set up a roadmap and tour Ontario, it is 
interesting to better understand the province’s functioning and its financial engine, 
distinguishing the peculiarities of the north and the south. The vast majority of 
the population is in the south, as are most cities, highways and institutions, where 
soil is suitable for cultivation. The north is less inhabited due to the harsh winters 
and forested areas from which natural resources are extracted.

Since the 1860s, Ontario is the Canadian mining leader. The local industry is 
among the ten largest producers of nickel and metals in the platinum group in 
the world. There are more than 25 different metallic and non-metallic mineral 
products extracted in the region. Thanks to the formation of sedimentary rocks, 
it was possible to increase the exploitation of oil and natural gas. ■

The itinerary includes shopping 
at Eaton Center and gastronomy 
in the St. Lawrence Market

O roteiro inclui compras no 
Eaton Center e gastronomia 

no Mercado St. Lawrence
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5º CONGRESSO PAN-AMERICANO

CINCO ANOS 
CONGRESSO CHEGA À 5ª EDIÇÃO COM DISCUSSÕES SOBRE 

A ARBITRAGEM DE HOJE E DE AMANHÃ EM PALESTRAS 
DE ESPECIALISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A 
arbitragem, a cada ano, se consolida ainda mais como método eficaz de solução 
de disputas complexas no Brasil. Esse movimento estimula discussões sobre os 
desafios envolvendo o procedimento arbitral, além das tendências nacionais e 
internacionais. Para discutir o presente e o futuro da arbitragem, o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) 
organizou o V Congresso CAM-CCBC Pan-Americano de Arbitragem, em 22 e 
23 de outubro, no Hotel Hilton Morumbi, em São Paulo.

O evento chegou à quinta edição celebrando a sua consolidação como 
um dos maiores e mais importantes sobre o tema na América Latina. Além 
disso, a data marca 
o crescimento e o 

prestígio não só do evento, mas 
da arbitragem, conquistados ao 
longo dos últimos anos no Brasil e 
no exterior. O número de partici-
pantes – mais 450 inscritos e mais 
de 40 palestrantes de diferentes 
países – comprova o sucesso do 
Congresso, que hoje é um marco 
na agenda arbitral nacional e inter-
nacional. Palestrantes de alto nível 
de conhecimento técnico, tanto de 
países que já utilizam o método e 
buscam novos horizontes, quanto 
de locais onde a cultura da arbitra-
gem está em evolução, marcaram 
presença e contribuíram para a 
troca de experiências.

FIVE YEARS OF SUCCESS

T
he consolidation of arbitration as 
an effective method of resolving 
complex disputes in Brazil intensifies 
each year. This encourages 
discussions on the challenges 

involving the arbitration procedure and national 
and international trends. In order to address the 
present and future of arbitration, the Center 
for Arbitration and Mediation of the Chamber 
of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC) 
organized the V CAM-CCBC Pan-American 
Arbitration Congress on October 22nd and 23rd 
at Hilton Morumbi Hotel, São Paulo. 

 The event reached its fifth edition celebrating 

THE CONGRESS 
REACHES 5TH 
EDITION WITH 
DISCUSSIONS 
ON THE 
ARBITRATION 
OF TODAY AND 
TOMORROW IN 
LECTURES OF 
NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 
EXPERTS

DE SUCESSO
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Para dar as boas-vindas, já durante o café da manhã oferecido aos painelistas e congressistas, 
ocorreu uma palestra sobre os “Desafios da administração dos conflitos societários: experiên-
cia internacional”, trazida por Paula Costa e Silva (Portugal), Peter Sester (alemão radicado no 
Brasil), Josef Fröhlingsdorf (alemão radicado na Espanha) e Francesca Mazza (italiana radicada 
na Alemanha). O foco foi a experiência internacional na regulamentação de disputas societárias. 

A abertura foi realizada por Carlos Forbes, presidente do CAM-CCBC, que destacou a 
importância do evento em sua quin-
ta edição e lembrou que, desta vez, 
o Congresso integrou a primeira 
edição da São Paulo Arbitration 
Week (SPAW), semana dedicada 
à arbitragem (confira reportagem 
sobre a SPAW nesta edição). Ele 
também celebrou a consolidação 
do evento, assim como os números 
que evidenciam a importância do 
CAM-CCBC. “Da criação do CAM-
-CCBC, em 1979, até 2013, nós ti-
vemos 439 procedimentos arbitrais. 
Nos últimos cinco anos, foram 522”, 
ressaltou o presidente.

Para Forbes, “o Congresso es-
timula o debate entre os principais 
nomes da Arbitragem Internacional 
em busca de novas soluções e de 
aprofundamento dos desafios en-
frentados na arbitragem hoje e que 
despontam no futuro próximo”. Na 
sequência, o professor George Ber-
mann da Columbia University Scho-
ol of Law fez suas considerações 
sobre o tema do evento neste ano 
durante o Opening Panel.

its consolidation as one of the largest and most significant events on the 
subject in Latin America. In addition, the date marks the growth and prestige 
not only of the event but also of arbitration, conquered over past years 
in Brazil and abroad. The number of participants – over 450 participants 
and more than 40 speakers from different countries – is a confirmation of 
the success of the Congress, which is now a highlight in the national and 
international arbitration agenda. Speakers of high-level technical knowledge, 
from countries that already use the method and seek new horizons, as well as 
from places where the culture of the arbitration is evolving, were present and 
contributed to the exchange of experiences. 

 To welcome speakers and participants, a lecture was given during 
breakfast on the “Challenges of corporate disputes management: international 
experience,” presented by Paula Costa e Silva (Portugal), Peter Sester (Brazil), 
Josef Fröhlingsdorf (Spain) and Francesca Mazza (Germany). The focus was on 
international experience in regulating corporate disputes. 

 The opening ceremony was conducted by Carlos Forbes, president of the 
CAM-CCBC, who highlighted the importance of the event in its fifth edition 
and recalled that, this time, the Congress integrated the first edition of the São 
Paulo Arbitration Week (SPAW), a week dedicated to arbitration (check out the 
SPAW article in this issue). He also celebrated the consolidation of the event, as 
well as the numbers that underscore the importance of the CAM-CCBC. “From 
the creation of the CAM-CCBC, in 1979, until 2013, we had 439 arbitration 
proceedings. In the last five years, there were 522”, said the president. 
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ARBITRAGEM HOJE 
Os assuntos debatidos no primeiro dia do 5º Congresso CAM-CCBC foram pertinentes ao 

cenário da arbitragem no Brasil e no mundo. 
O primeiro painel do dia teve como tema: “Arbitragem e o Poder Judiciário: como está a 

relação?”, incluindo a cooperação entre juízes e árbitros, ordens judiciais relativas à arbitragem 
e a homologação de sentenças es-
trangeiras. Para falar sobre o tema, 
foram convidados Fernando Serec 
(TozziniFreire Advogados), Marcelo 
Sacramone (TJSP), Paulo Furtado 
(TJSP), Selma Lemes (Selma Lemes 
Advogados) e Carlos Alberto Car-
mona (Marques Rosado, Toledo 
Cesar & Carmona Advogados). 

No segundo painel, Fábio Peixi-
nho (Lilla, Huck, Otranto e Camargo 
Advogados), Juan García (Hogan Lo-
vells US LLP), Mariana França Gouveia 
(PLMJ Advogados), Peter Hirst (Clyde 
& Co LLP) e Kathleen Paisley (Ambos 
Law) abordaram o poder de concilia-
ção do árbitro no curso do procedi-
mento arbitral. A discussão girou em 
torno da existência e das limitações 
de tal poder. Foram feitos questio-
namentos relativos à combinação de 
diversos métodos adequados de re-
solução de disputas para resolução de 
um conflito e a atuação do mesmo 
profissional como árbitro e mediador 
ou conciliador do conflito. 

 According to Forbes, “the Congress encourages the debate among the main 
names of International Arbitration in search of new solutions and deepening 
of the challenges faced in the arbitration today and which will emerge in the 
near future.” Soon afterwards, Columbia University School of Law professor 
George Bermann made his remarks about the theme of the event this year 
during the Opening Panel. 

 
ARBITRATION TODAY 

 The issues discussed on the first day of the 5th CAM-CCBC Congress were 
pertinent to the current scenario of arbitration in Brazil and around the world. 

 The first panel of the day had as its theme: “Arbitration and the Judiciary: 
How is the relationship?”. The discussion revolved around cooperation 
between judges and arbitrators, judicial orders concerning arbitration and the 
ratification of foreign judgments, among other related topics. Fernando Serec 
(TozziniFreire Advogados), Marcelo Sacramone (São Paulo Justice Tribunal), 
Paulo Furtado (São Paulo Justice Tribunal), Selma Lemes (Selma Lemes 
Advogados) and Carlos Alberto Carmona (Marques Rosado, Toledo Cesar & 
Carmona Advogados) were the speakers. 

 In the second panel, Fábio Peixinho (Lilla, Huck, Otranto and Camargo 
Advogados), Juan Garcia (Hogan Lovells US LLP), Mariana França Gouveia (PLMJ 
Advogados), Peter Hirst (Clyde & Co LLP) and Kathleen Paisley (Ambos Law) 
discussed the conciliation power of the arbitrator in the course of the arbitration 
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Encerrando a manhã, a secretária-geral adjunta jurídica do CAM-CCBC, Luíza Kömel, 
subiu ao palco para contar as novidades do CAM-CCBC. Entre elas, a criação de nova se-
cretaria de administração de procedimentos, totalizando oito secretarias, e a colocação do 
CAM-CCBC entre as oito maiores câmaras mundiais, segundo a Queen Mary University 
of London 2018 International Arbitration Survey. As novas resoluções administrativas que 
tratam da atuação do CAM-CCBC 
em procedimentos regidos pelo 
Regulamento de Arbitragem da 
Uncitral e da adoção da comuni-
cação eletrônica durante a fase 
administrativa dos procedimentos 
arbitrais também foram destaque. 

“A arbitragem em construção 
e energia: possíveis aprimoramen-
tos no atual contexto” foi o tema 
do terceiro painel. Fernando Mar-
condes (L. O. Baptista Advogados), 
Gilbert K. Squires (Squires Inter-
national Law, PLLC), Juan Eduardo 
Figueroa (FIHS Abogados), Yasmi-
ne Lahlou (Chaffetz Lindsey LLP) e 
Leonardo Toledo da Silva (Toledo 
Marchetti Advogados) trouxeram 
as últimas tendências no que diz 
respeito à aplicação da arbitragem 
nesses setores e discutiram o im-
pacto que dispute boards podem 
provocar na prevenção e resolução 
dessas disputas.

Encerrando o primeiro dia do 
Congresso, o último painel abor-
dou o panorama atual da arbitra-

procedure, especially the existence and limitations of such power. Questions 
were raised regarding the combination of several appropriate dispute resolution 
methods for resolving conflicts and the performance of the same professional as 
arbitrator and mediator or conciliator of the conflict. 

 At the end of the morning, the Legal Deputy General Secretary of the 
CAM-CCBC, Luíza Kömel, took the stage to tell the news of the CAM-CCBC. 
Among them, the creation of a new executive secretariat, totaling eight, and 
the placement of the CAM-CCBC among the eight largest world chambers, 
according to the Queen Mary University of London 2018 International 
Arbitration Survey. The new administrative resolutions dealing with the 
activities of the CAM-CCBC in procedures governed by the UNCITRAL 
Arbitration Rules and the adoption of electronic communication during the 
administrative phase of arbitration proceedings were also highlighted. 

 “Arbitration of construction and energy disputes: Possible improvements in 
the current context” was the theme of the third panel. Fernando Marcondes 
(L.O. Baptista Advogados), Gilbert K. Squires (Squires International Law, 
PLLC), Juan Eduardo Figueroa (FIHS Abogados), Yasmine Lahlou (Chaffetz 
Lindsey LLP) and Leonardo Toledo da Silva (Toledo Marchetti Advogados) 
brought the latest trends regarding the use of arbitration in these sectors 
and discussed the impact that dispute boards may have on the prevention and 
resolution of such disputes. 

 At the end of the first day of the Congress, the last panel discussed the 
current scenario of arbitration involving public administration: arbitration 
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gem envolvendo a administração pública: cláusula arbitral, administração desses casos, trata-
mento privilegiado e outros hot topics. Andrés Jana (Boffil Mir & Alvarez Jana Abogados), Ank 
Santens (White & Case LLP), Cristina Mastrobuono (Procuradoria-Geral do Estado de São 
Paulo), José Antonio Fichtner (Andrade & Fichtner Advogados) e Patrícia Kobayashi (CAM-
-CCBC) foram os palestrantes.

ARBITRAGEM AMANHÃ
O foco do segundo dia do 5º Congresso CAM-CCBC foi “O amanhã da arbitragem”. O 

primeiro painel foi ministrado por Ana Carolina Weber (Eizirik Advogados), Caio Farah Ro-
driguez (Barros Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez Advogados), Fabiane Verçosa (Carvalho, 
Machado & Timm Advogados), Martim Della Valle (Zenith Source / Della Valle Dispute Re-
solution) e Otávio Yazbek (Otávio 
Yazbek Advogados) que discutiram 
sobre compliance da perspectiva do 
futuro da arbitragem. 

Foi debatido o amadurecimen-
to das regras de compliance para 
o método, o papel do árbitro e a 
experiência do mercado, com o 
desenvolvimento de alguns insights.

Na sequência, a arbitragem e o 
Direito Marítimo foram destaques 
do segundo painel do dia, tema 
debatido por Ana Carolina Beneti 
(Beneti Advocacia), Camila M. V. 
Cardoso (Mendes Vianna Advo-
gados Associados), Sérgio Ferrari 
(Terra Tavares Ferrari Advogados), 

clause, administration of these cases, privileged treatment and other hot 
topics. Andres Jana (Boffil Mir & Alvarez Jana Abogados), Ank Santens (White 
& Case LLP), Cristina Mastrobuono (Attorney General of the State of São 
Paulo), José Antonio Fichtner (Andrade & Fichtner Advogados) and Patrícia 
Kobayashi (CAM-CCBC) were the speakers. 

 
ARBITRATION TOMORROW 

 The second day of the V CAM-CCBC Congress focused on “tomorrow’s 
arbitration.” The first panel was presented by Ana Carolina Weber (Eizirik 
Advogados), Caio Farah Rodriguez (Barros Pimentel, Alcantara Gil and 
Rodriguez Advogados), Fabiane Verçosa (Carvalho, Machado & Timm 
Advogados), Martim Della Valle (Zenith Source/Della Valle Dispute Resolution) 
and Otávio Yazbek (Otávio Yazbek Advogados), who discussed compliance 
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Juan Alegre (Thomas Cooper LLP) e Raphael Vianna (Université de Nantes). As particu-
laridades da área, as regras transnacionais aplicáveis e a arbitragem institucional marítima 
balizaram a discussão.

O último painel foi conduzido por Fabiano Robalinho (Sergio Bermudes Advogados), Giovanni 
Ettore Nanni (Nanni Advogados), Jeffrey Rosenthal (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP), 
Mariana C. Craveiro (ContiCravei-
ro Advogados) e Sophie Nappert 
(3 Verulam Buildings Barristers). 

Os palestrantes discutiram tópi-
cos relevantes a respeito de dispu-
tas societárias, como cláusulas de 
non-compete, formação de preços 
contratuais e participação de ter-
ceiros no procedimento arbitral.

Em seguida, os participantes 
puderam prestigiar uma palestra 
magna conduzida por Jan Paulsson 
(Three Crowns LLP). O encerra-
mento ficou por conta de Eleonora 
Coelho, secretária-geral do 
CAM-CCBC, que fez uma home-
nagem a Carlos Forbes, por ser seu 
último Congresso à frente da presi-
dência do CAM-CCBC. 

As discussões de alto nível e o 
engajamento dos participantes de-
monstraram o sucesso do evento, 
cuja expectativa é de ainda mais 
crescimento na próxima edição, 
seguindo seu compromisso de fo-
mento ao estudo da arbitragem. ■

with the perspective of the future of arbitration. Insights were made regarding 
the development of compliance rules, the role of the arbitrator and the 
experience of the market. 

 Following this, arbitration and maritime law were the subjects of the second 
panel of the day, conducted by Ana Carolina Beneti (Beneti Advocacia), Camila 
M. V. Cardoso (Mendes Vianna Advogados Associados), Sérgio Ferrari (Terra 
Tavares Ferrari Advogados), Juan Alegre (Thomas Cooper LLP) and Raphael 
Vianna (Université de Nantes). The particularities of the area, the applicable 
transnational rules, and maritime institutional arbitration were the focus. 

 The last panel was led by Fabiano Robalinho (Sergio Bermudes Advogados), 
Giovanni Ettore Nanni (Nanni Advogados), Jeffrey Rosenthal (Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP), Mariana C. Craveiro (ContiCraveiro Advogados) and 
Sophie Nappert (3 Verulam Buildings Barristers). Speakers discussed relevant 
topics regarding corporate disputes, such as non-compete clauses, contractual 
price formation, and third-party participation in arbitration proceedings. 

 Participants were then able to attend a grand closing lecture by Jan Paulsson 
(Three Crowns LLP). The event’s conclusion was made by Eleonora Coelho, 
Secretary General of the CAM-CCBC, who paid tribute to Carlos Forbes, as 
it was his last Congress as president of the CAM-CCBC. 

 The high-level discussions and engagement of the participants reflected the 
success of the event, which is expected to increase even further in the 2019 
edition, following its commitment to promote the study of arbitration. ■
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A 
cidade de São Paulo foi sede da primeira edição da São Paulo Arbitration Week 
(SPAW), que ocorreu na penúltima semana de outubro. Trata-se de uma plataforma 
colaborativa, com um calendário de eventos que envolvem escritórios, instituições, 
associações e universidades para estimular o estudo e a promoção dos métodos 
adequados de resolução de disputas, com enfoque na arbitragem. 

Segundo a secretária-geral do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, que participou 
ativamente de en-
contros durante a 
semana especial da 
arbitragem, “ao todo 
foram 15 eventos 
realizados, que pro-
moveram palestras 
de alto nível, debates 

instigantes, networking e troca de ex-
periências. Estamos certos de que a 
segunda edição será ainda maior e 
mais frutífera”, afirma.

EVENTOS REALIZADOS
Em sua primeira edição, a SPAW 

debateu temas diversos, incluindo 
direito marítimo, societário, agro-
negócio, participação feminina no 

ARBITRATION WEEK

T
he city of São Paulo hosted the first 
edition of the São Paulo Arbitration 
Week (SPAW), which took place in 
the fourth week of October. SPAW 
is a collaborative platform, with a 

calendar of events that involve offices, institutions, 
associations, and universities, to stimulate the 
study and promotion of appropriate methods of 
dispute resolution with a focus on arbitration.

According to the secretary general of the CAM-
CCBC, Eleonora Coelho, who actively participated 

in the events of the special week, “A total of 15 events, which promoted high-level 

EVENTOS REALIZADOS DE 22 A 28 DE OUTUBRO EM SÃO PAULO 
CONSOLIDAM A PRIMEIRA EDIÇÃO DA SP ARBITRATION WEEK

EVENTS HELD 
FROM OCTOBER 
22 TO 28 IN 
SÃO PAULO 
CONSOLIDATE 
THE FIRST 
EDITION OF THE 
SP ARBITRATION 
WEEK

SEMANA DA
ARBITRAGEM

SP ARBITRATION WEEK



mercado e a relação com o Poder 
Judiciário, com destaque para o 
Congresso CAM-CCBC Pan-Ame-
ricano de Arbitragem. 

Entre os eventos que integraram 
a programação da SPAW, o II Con-
gresso Internacional de Mediação 
Empresarial foi promovido pelo Gru-
po de Estudos de Mediação Empre-
sarial Privada do Comitê Brasileiro de 
Arbitragem (Gemep/CBar) e realiza-
do em 24 de outubro. Carlos Forbes, 
presidente do CAM-CCBC, discutiu 
problemas e soluções trazidos pela 
cláusula escalonada em contratos, a 
qual mescla diferentes métodos alter-
nativos de resolução de disputas. 

No mesmo dia (24) ocorreu a 
V Jornada Luso-Brasileira de Arbi-
tragem, fruto de parceria entre o 
CAM-CCBC e o Centro de Arbi-
tragem Comercial da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa 
(CAC). Neste ano se comemoram 
os 60 anos da Convenção de Nova 
York. O assunto foi tema central do 
encontro, que reuniu palestrantes 
brasileiros e portugueses.

Por fim, outro exemplo foi o 
evento Arbitragem e Justiça: Conciliações e Contradições, realizado no dia 25. Na ocasião, Eleo-
nora Coelho palestrou a respeito da relação entre arbitragem e o Judiciário ao lado de Luciano de 
Souza Godoy e Ricardo Zamariola Junior, ambos do escritório PVG Advogados, Luís Felipe Ferrari 
Bedendi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e André Marini, do Shearman&Sterling. ■
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lectures, interesting debates, networking and exchange of experiences”, she says. 
“We are certain that the second edition will be even bigger and more fruitful.”

EVENTS HELD
In its first edition, the SPAW discussed several themes, including maritime 

law, corporate law, agribusiness, women’s participation in the market and 
the relationship with the Judiciary. The highlight was the CAM-CCBC Pan-
American Arbitration Congress.

Among the events that were part of the SPAW program, the II International 
Business Mediation Congress was promoted by the Private Business Mediation 
Study Group of the Brazilian Arbitration Committee (Gemep/CBar), held 
on October 24th. Carlos Forbes, president of the CAM-CCBC, discussed 
problems and solutions brought by the multi-tier clauses in contracts, which 
mixes different alternative methods of dispute resolution.  

On the same day (24th), the V Portuguese-Brazilian Arbitration Day was the 
result of a partnership between the CAM-CCBC and the Commercial Arbitration 
Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (CAC). This year 
marks the 60th anniversary of the New York Convention. The subject was the main 
theme of the meeting, which brought together Brazilian and Portuguese speakers.

Finally, another example was the event Arbitration and Justice: conciliations 
and contradictions, held on the 25th. On that occasion, Eleonora Coelho 
tackled the relationship between arbitration and the Judiciary alongside 
Luciano de Souza Godoy and Ricardo Zamariola Junior, both from the law 
firm PVG Advogados, Luís Felipe Ferrari Bedendi, from the São Paulo Justice 
Tribunal, and Andre Marini, from Shearman & Sterling. ■
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STAY TUNED 

Encontro latino-
americano

Latin American meeting
Temas atuais da arbitragem interna-
cional foram abordados durante o 
evento Twilight Issues, realizado na 
Fundação Getulio Vargas (FGV), na 
capital paulista, em 19 de outubro. 
A iniciativa faz parte de um projeto 
idealizado pelo professor George 
Bermann, da Columbia University e 
ocorrido pela primeira vez na Amé-
rica Latina. Em outras ocasiões, o 
encontro passou pela Sciences Po, 
em Paris, e pela Queen Mary Uni-
versity of London, em Londres. O 
presidente do CAM-CCBC, Carlos 
Forbes, moderou o painel “Interim 
relief, privilege, use of tribunal se-
cretaries, interest and costs”.
Hot topics of international arbitration 
were addressed during the Twilight 
Issues event, held at the Getulio Var-
gas Foundation (FGV), in São Paulo, 
on October 19. The initiative is part 
of a project designed by Professor 
George Bermann, from Columbia Uni-
versity, and held in Latin America for 
the f irst time. On other occasions, the 
meeting was hosted by Sciences Po, in 
Paris, and Queen Mary University, in 
London. The President of the CAM-
CCBC, Carlos Forbes, moderated the 
panel “Interim relief, privilege, use of 
court secretaries, interest and costs”.

Novas fronteiras 
da mediação 

internacional
New frontiers 

of international 
mediation

No início de novembro, em Montre-
al, ocorreu uma conferência dedica-

da às “Novas fronteiras da ADR: das 
questões comerciais e de investi-
mento às violações regulamentares”. 
Luíza Kömel, secretária-geral adjun-
ta jurídica do CAM-CCBC, partici-
pou de um painel sobre o sucesso 
e os novos desafios da mediação 
internacional, em uma comparação 
entre América do Norte e América 
do Sul, envolvendo palestrantes de 
Canadá, Estados Unidos e México.
At the beginning of November, Mont-
real hosted a conference dedicated 
to the “New frontiers of ADR: from 
commercial and investment issues to 
regulatory violations”. Luíza Kömel, 
Legal Deputy General Secretary of 
the CAM-CCBC, participated in a 
panel on the successes and the new 
challenges of international media-
tion, in a comparison between North 
America and South America, also 
involving speakers from Canada, the 
United States and Mexico.

App do CAM-CCBC
CAM-CCBC app

Durante o V Congresso CAM-CCBC 
Pan-Americano de Arbitragem, rea-
lizado em outubro, o presidente do 
CAM-CCBC anunciou o lançamento 
do aplicativo da instituição, disponível 
na Apple Store e no Google Play. No 
app, os usuários têm acesso a infor-
mações sobre o CAM-CCBC, como 
certificação ISO, estrutura organiza-
cional, regulamentos, instalações e de-
talhamento dos serviços oferecidos. 
During the V CAM-CCBC Pan-American 
Arbitration Congress held in October, the 
president of the CAM-CCBC announced 
the launch of the institution’s mobile 
application, available at the Apple Store 
and Google Play. In the app, users have 
access to information about the CAM-
CCBC, such as ISO certification, organ-
izational structure, rules, facilities and 
details of the services offered.

Semana da arbitragem 
Arbitration week

O CAM-CCBC promoveu os eventos “M&A Arbitration – Law 
in Action em Litígios Pós-Aquisição” e “Master Class de Arbi-
tragem por professores da Universidade de Lisboa”, na sede da 
instituição, em 26 de outubro. Os encontros integraram a pro-
gramação da primeira edição da São Paulo Arbitration Week 
(SPAW), semana idealizada para estimular o estudo e promover 
os métodos de resolução de disputas, com foco na arbitragem.  
The CAM-CCBC promoted the events “M&A Arbitration – Law 
in Action in Post-Acquisition Litigation” and “Master Class of 
Arbitration by professors from the University of Lisbon” in its 
headquarters on October 26th. The meetings were part of the 
program of the f irst edition of the São Paulo Arbitration Week 
(SPAW), a week designed to stimulate the study and promote 
methods of dispute resolution, focusing on arbitration. 
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Nova equipe interna
New team

O CAM-CCBC agora tem uma equipe de Business De-
velopment, que será responsável pelo desenvolvimento 
e aprimoramento estratégico de seus negócios. Roberto 
Baumgarten Kuster ocupa o cargo de business development 
manager, Paula Renata Costa, anteriormente assessora da 
secretaria-geral, e Clara Kneese Bastos são as novas busi-
ness development analysts.
The CAM-CCBC now has a Business Development team that will 
be responsible for the strategic development and improvement 
of its business. Roberto Baumgarten Kuster holds the position 
of business development manager; Paula Renata Costa, previ-

ously adviser to the 
general secretariat, 
and Clara Kneese 
Bastos are the new 
business develop-
ment analysts.

Competição  
de mediação

Mediation competition
Única competição internacional de 
mediação da América Latina, a CPR 
International Mediation Competition 
terá sua edição de 2019 sediada pelo 
CAM-CCBC, em 5 e 6 de abril de 2019. 
No dia 4, será oferecido treinamento 
para os estudantes participantes. Luíza 
Kömel, secretária-geral adjunta jurídica 
do CAM-CCBC, participa do comitê 
organizador da competição. 
The only international mediation com-
petition in Latin America, CPR Inter-
national Mediation Competition, will 
have its 2019 edition hosted by the 
CAM-CCBC on 5 and 6 April 2019. On 

the 4th, a training will be offered to the 
participating students. Luíza Kömel, 
Legal Deputy General Secretary of the 
CAM-CCBC, participates in the organ-
izing committee of the competition.

Pre-Moot
Pre-Moot 

O CAM-CCBC promoverá o Pre-
-Moot em São Paulo, em 16 e 17 
de fevereiro e, em Hamburgo, em 
10 de abril. Os Pre-Moots são en-
cenações da competição Willem C. 
Vis Moot.
The CAM-CCBC will promote the Pre-
Moot in São Paulo on February 16th 
and 17th and in Hamburg on April 
10th. The Pre-Moots are simulations 
of the competition Willem C. Vis Moot. 

Website: www.ccbc.org.br .  Email: cam@ccbc.org.br
Phone: +55 11 4058 0400 . São Paulo . SP

NO INSTITUTION BECOMES 
A LEADER WITHOUT A GOOD REASON

HEARING CENTER WITH NO EXTRA COSTS

http://www.ccbc.org.br
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BRASIL

4 a 8 de fevereiro, Cascavel (PR) | February 4 to 8, Cascavel (PR)
Show Rural Coopavel 
Agroindustrial | Agroindustrial

5 a 8 de fevereiro, São Paulo | February 5 to 8, São Paulo
Abmad
Móveis e alta decoração | Furniture and high decoration

21 a 25 de fevereiro, São Paulo | February 21 to 25, São Paulo
ABCasa Fair  
Artigos para casa | Household items

19 a 21 de março, São Paulo | March 19 to 21, São Paulo
NT Expo  
Transporte terrestre e ferroviário | Land and rail transport

27 a 29 de março, São Paulo | March 27 to 29, São Paulo
Sirha SP  
Alimentação e confeitaria | Food and pastry

CANADÁ

22 e 24 de janeiro, Manitoba | January 22 and 24, Manitoba
Manitoba Ag Days
Agricultura | Agriculture 

4 a 7 de fevereiro, Montreal | February 4 to 7, Montreal 
Paperweek Canada
Papel e gráfica | Paper and graphics

6 e 7 de fevereiro, Toronto | February 6 and 7, Toronto
Canadian Concrete Expo
Construção e concreto | Construction and concrete

8 a 10 de fevereiro, Quebec | February 8 to 10, Quebec
Technibois
Madeira | Wood

3 a 6 de março, Toronto | March 3 to 6, Toronto
PDAC
Indústria de mineração | Mining industry

Rua do Rocio, 220 – 12o andar – cj. 121 
Vila Olímpia – CEP 04552-000
São Paulo – Brasil 
Tel. (+55) 11 4058-0400

www.ccbc.org.br
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Warde Advogados é um escritório dedicado exclusivamente 
a litígios societários e questões de anticorrupção e 
inteligência regulatória. É reconhecido por sua 
combatividade, independência e capacidade de 
atuar em diferentes jurisdições em todo o mundo. 

Foi fundado por Walfrido Jorge Warde Junior e Rudi 
Alberto Lehmann Jr., em 1996, e, desde então, tem 
participado dos litígios mais rumorosos, complexos e 
importantes ao desenvolvimento econômico do país 
e à afirmação de suas instituições.

É também o único escritório que conta com a sua 
própria lawtech, o JuriLab, que elaborou o mapa do 
conflito societário no Brasil de modo a permitir que 
Warde Advogados e seus clientes conheçam qual é 
o direito societário aplicado nos casos concretos em 
cada centro defletor de decisões judiciais, seja para 
antever resultados, seja para calcular probabilidades.

Além disso, por meio de sua área de Anticorrupção, 
Compliance e Relações Estado-Empresa, Warde Advogados 
atua para avançar os mais elevados padrões 
ético-empresariais no país, exercendo papel 
relevante nas relações entre Estado e empresa e 
no aperfeiçoamento da legislação anticorrupção.

Todos esses elementos, aliados a uma equipe de 
advogados, com profunda e continuada formação 
acadêmica e profissional, garantem a efetividade dos 
serviços prestados e um tratamento pessoal 
compatível com os mais elevados padrões profissionais.

warde.com.br

São Paulo

Alameda Itu, 852 – 7º andar – CEP 01421-002

Jardim Paulista – São Paulo – SP - Brasil

Tel.: 55 (11) 30658207

Brasília

SH / Sul,  Quadra 06,  Conjunto A,  Bloco E – Salas 809 e 810 

Edifício Business Center Park CEP: 70316-902– Brasília – DF

Tel.:  55 (061) 3037-1229 (061) 3326-6408
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Descubra o 
Canadá com 

a melhor 
companhia

Eleita a melhor companhia aérea da América 
do Norte pelo segundo ano consecutivo, 
a Air Canada é a única que oferece voos 
diários e sem escalas de São Paulo para 
Toronto, com conexões imediatas para todo 
o Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa.

Voe Air Canada e eleve sua 
viagem a outro nível.

Consulte seu agente de viagem ou ligue:
São Paulo: (11) 3254 6630

Rio de Janeiro: (21) 2220 5343
www.aircanada.com.br

http://www.aircanada.com.br
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