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EDITORIAL
modo de pensar e desenvolver negó-
cios vem mudando aceleradamente. 
Disso vem a necessidade de buscar 
novas e criativas soluções, capazes 
de equacionar antigos problemas ou 
criar novas necessidades, como se 
pode conferir em diversas reporta-
gens desta edição, a primeira de 2019.

Para começar, acompanhe a 
entrevista com o presidente do 
C2 Montreal, Richard St-Pierre, na 

qual ele destaca as atrações da inovadora conferência 
de negócios, que neste ano tem 
como tema central o “Amanhã”. 
A propósito, a CCBC, mais uma 
vez, participará do evento e está 
organizando uma missão de em-
presários brasileiros.

A reportagem de capa mostra 
as iniciativas da CCBC durante 
a mais recente São Paulo Tech 
Week, iniciativa que ajudou a colocar o Canadá no cen-
tro das atenções dos empreendedores brasileiros. Ainda 
como estímulo ao desenvolvimento dos negócios, conheça 
as facilidades oferecidas pelo Startup Visa, a atrativa mo-
dalidade de visto oferecida pelo governo canadense (Em 
Foco), e as características do moderno ecossistema de 
inovação em Ontário, Montreal, e na Colúmbia Britânica.

Outro tema de destaque é a proteção de dados em 
ambientes digitais, alvo de uma nova lei no Brasil e motivo 
de preocupação também no Canadá.

Para descontrair, saiba mais sobre as influências culturais 
na gastronomia brasileira e canadense (Mosaico) e conhe-
ça os músicos da banda vencedora do bem-sucedido e 
prestigiado concurso de jazz promovido pela CCBC.

Veja, ainda, um levantamento de dez lugares para co-
nhecer um pouco mais sobre a rica e diversificada história 
do país (Turismo). A seleção foi feita pelo “Destination 
Canada”, órgão oficial de turismo do governo. ■

 
Boa leitura!

The way of thinking and developing business has 
changed rapidly, hence the need to seek new and inova-
tions solutions, able to solve old problems or create new 
needs, as can be seen in several articles of this edition, 
the first of 2019.

To begin, follow the interview with the president of 
C2 Montréal, Richard St-Pierre, in which he highlights 
the attractions of the innovative business conference, 
which this year has “Tomorrow” as theme. By the way, 
the CCBC, once again, will participate in the event and 
organizing a mission of Brazilian entrepreneurs.

The cover story features CCBC’s initiatives during the 

latest São Paulo Tech Week, an initiative that helped put 
Canada in the spotlight of Brazilian entrepreneurs. Still as a 
stimulus to business development, learn about the oppor-
tunities offered by the Startup Visa, the attractive visa 
modality offered by the Canadian government (In Focus), 
and the features of the modern innovation ecosystem in 
Ontario, Montreal and British Columbia.

Another highlight is the protection of data in digital en-
vironments, the target of a new law in Brazil and a cause 
of concern in Canada.

To relax, learn more about cultural influences in Bra-
zilian and Canadian cuisine (Mosaic) and learn about the 
musicians of the band that won the successful and presti-
gious Jazz contest promoted by the CCBC.

See also a survey of ten places to know a little more 
about the rich and diverse history of the country (Tour-
ism). The selection was made by “Destination Canada”, 
official government tourist agency. ■

Good reading! 
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ENTREVISTA interview

CRADLE OF INNOVATION

RICHARD ST-PIERRE
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T
endas ao ar livre, atividades colaborativas, 
integrações inesperadas, diálogos no lugar 
de palestras e, como não poderia deixar 
de ser, um grande elemento surpresa que 
muda a cada ano. Pode-se esperar tudo 
do C2 Montreal, a inovadora conferência 
de negócios do mundo realizada na criati-
va capital do Quebec (Canadá), e sempre 
cheia de muitas novidades. 

O tema “Amanhã”, que norteará o 
evento de 2019, já é em si uma provocação 
para quem discute o futuro do planeta e a 
maneira de fazer negócios. Líderes de todos 
os setores de indústria, comércio e serviços 
se reunirão com personalidades que estão 

revolucionando o modo de viver e de pensar o mundo 
em experiências transformadoras, visando preparar suas 
empresas para o futuro. A criação de novas soluções e 
parcerias pode surgir, por exemplo, a partir de um bate-
-papo à beira do rio ou em um inusitado trapézio.

Nesta entrevista, o presidente do C2, Richard St-Pierre, 
comenta a essência do evento de formato revolucionário, 
o impacto do DNA inventivo de Montreal sobre o clima 
que toma conta da conferência e explica ainda por que ele 
acredita que empreendedor nenhum deveria ficar de fora 
desse encontro. “Para enfrentar muitos dos desafios nos 
próximos anos, as empresas precisarão invocar a criativi-
dade para encontrar soluções e encarar as mudanças”, diz. 

O
utdoor tents, collaborative activities, 
unexpected integrations, dialogues 
instead of lectures and, of course, a 
great surprise element that changes 
every year. You can expect everything 

from C2 Montreal, the world’s innovative business 
conference held in the creative capital of Quebec 
(Canada) and always full of new features.

The theme “Tomorrow”, which will guide the 
2019 event, is already a provocation for those who 
discuss the future of the planet and the way of 
doing business. Leaders from all sectors of industry, 
commerce and services will meet with personalities 
who are revolutionizing the way of living and 
thinking the world in transformative experiences, 
in order to prepare their companies for the future. 
The creation of new solutions and partnerships can 
arise, for example, from a chat by the river or an 
unusual trapeze.

In this interview, C2 President Richard St-Pierre 
comments on the essence of the revolutionary 
format event, the impact of Montreal’s inventive 
DNA on the climate that holds the conference and 
also explains why he believes that no entrepreneur 
should be left out this meeting. “To meet many of 
the challenges in the coming years, companies will 
need to invoke creativity to find solutions and face 
change”, he says.

PRESIDENT OF C2 
MONTREAL TELLS HOW 
THE EVENT INSTIGATES 
PARTICIPANTS TO LIVE 
TOMORROW

PRESIDENTE DO  
C2 MONTREAL  
CONTA COMO  

O EVENTO INSTIGA  
OS PARTICIPANTES  

A VIVER O AMANHÃ
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ENTREVISTA interview

De onde vem o conceito do C2 Montreal?
O C2 nasceu da ideia de mudar a forma como as 

conferências de negócios funcionam e colocar o conhe-
cimento criativo de Montreal no mapa. Ela foi idealizada 
pela (agência criativa) Sid Lee em colaboração com o 
parceiro fundador Cirque du Soleil em 2011. Seu objeti-
vo era ser um agente social e econômico para o Canadá 
e para o mundo.

O fato de ter sido criada em Montreal 
influenciou a essência do C2? Como  
a cena multicultural e tecnológica  
da cidade impacta o evento?

O fato de termos uma conferência de negócios cha-
mada C2 Montreal, fundindo comércio e criatividade, 
realmente canaliza o espírito criativo da cidade. A cul-
tura, o meio ambiente e o ecossistema são propícios 
em Montreal para o desenvolvimento do C2. Quebec e 
Montreal são centros criativos do mundo. Acredito fir-
memente que o ponto de partida foi a mentalidade, em 
como Montreal é fomentada por seus cidadãos, seu ecos-
sistema, suas empresas e suas startups. Tínhamos uma 
mentalidade de que simplesmente as coisas deveriam 
funcionar aqui. É por isso que começamos em Montreal.

O que faz do C2 uma experiência única? 
Procuramos fornecer ferramentas aos participantes e 

criar um ambiente para uma experiência transformado-
ra. O que realmente diferencia o C2 é que construímos 
um fórum único e colaborativo com um programa que 
inspira visões prospectivas, mas ancoramos tudo no que 
chamamos de jogo significativo. Cada elemento da expe-
riência serve a um propósito, é lúdico e faz sentido para 
o participante. Nossas palestras, workshops, masterclas-
ses e laboratórios são projetados para garantir que cada 
participante encontre as pessoas certas, para provocar 
debates e desencadear novas ideias.

Por que um empreendedor  
deve participar disso tudo?

Reconhecemos que monólogos não funcionam ao 
tentar causar impacto. Por isso, colocamos os partici-
pantes em primeiro lugar e permitimos que dialoguem 
com palestrantes, outros participantes e com a equipe 
do C2. Encorajamos todos a se envolverem em experi-
ências ativas capazes de permitir que eles sejam líderes 
em sua jornada, em vez de ouvintes passivos. Isso pode 

Where does the concept of C2 Montreal come from?
C2 was born from the idea of changing the way 

business conferences work and putting Montreal’s 
creative knowledge on the map. It was conceived 
by (creative agency) Sid Lee in collaboration with 
founding partner Cirque du Soleil in 2011. Its goal 
was to be a social and economic agent for Canada 
and the world.

Did the fact that it was created in Montreal 
influence the essence of C2? How does  
the city’s multicultural and technological  
scene impact the event?

The fact that we have a business conference 
called C2 Montreal, merging commerce and 
creativity, really channels the city’s creative spirit. 
Culture, the environment and the ecosystem are 
conducive to the development of C2 in Montreal. 
Quebec and Montreal are creative centers of the 
world. I firmly believe that the starting point was 
the mentality, in how Montreal is fostered by its 
citizens, its ecosystem, its companies, its startups. 
We had a mindset that things just should work out 
here. That’s why we started in Montreal.

What makes C2 a unique experience?
We seek to provide participants with tools 

and create an environment for a transformative 
experience. What really sets C2 apart is that 
we’ve built a unique and collaborative forum with 
a program that inspires prospects, but we dock 
everything in what we call meaningful play. Each 
element of the experience serves a purpose, is 
playful and makes sense to the participant. Our 
lectures, workshops, masterclasses and labs are 
designed to ensure that each participant meets the 
right people to provoke debate and spark new ideas.

Why should an entrepreneur participate in all this?
We recognize that monologues do not work while 

trying to make an impact. Therefore, we put the 
participants first and allow them to dialogue with 
speakers, other participants and the C2 team. We 
encourage everyone to engage in active experiences 
that enable them to be leaders on their journey rather 
than passive listeners. This may spark new ideas. In 
addition to programming and the concept of C2, the 
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fazer despertar novas ideias. Além da programação e 
do conceito do C2, a Vila C2 recriada a cada ano é im-
pressionante. Esse dinâmico espaço impressiona a todos, 
mesmo àqueles que vêm a cada edição. Criamos um es-
paço propício a vivenciar experiências transformadoras.

O C2 Montreal sempre inspira a inovação  
e novas formas de fazer negócios. Todos  
os anos o futuro está em discussão, mas  
o tema de 2019 é especificamente o “Amanhã”.  
O que se pode esperar de novo?

Temos muita sorte de viver em um mundo em que 
a criatividade e a inovação são altamente presentes. O 
tema “Amanhã” é aquele que acreditamos que permitirá 
unir mentes criativas e inovadoras para abordar temas 
urgentes da atualidade, a exemplo de mudanças climáti-
cas, inteligência artificial, cultura corporativa, desigualda-
de racial e de gênero, diversidade na força de trabalho 
e muitos outros. Estamos todos preocupados com o fu-
turo dos negócios, das organizações, dos nossos filhos 
e das gerações que vêm por aí, mas o amanhã já está 
a caminho. O C2 Montreal 2019 terá a participação de 
líderes de todas as áreas da economia, os quais convidam 
os participantes a refletir sobre como melhorar o ama-
nhã com nossas ações de hoje.

Quais serão os destaques de 2019?
Temos muito para mostrar. Mais uma vez, queremos 

manter um elemento surpresa. Estaremos em um novo 
local e, como sempre, vamos explorar novas formas de 
aprofundar as conexões e inspirar os participantes com 

C2 Village recreated each year is impressive. This 
dynamic space impresses everyone, even those who 
come to every edition. We create a space conducive 
to experiencing transformative experiences.

C2 Montreal always inspires innovation  
and new ways of doing business. Every year  
the future is under discussion, but the theme  
of 2019 is specifically “Tomorrow”. What new 
can we expect?

We are very fortunate to live in a world where 
creativity and innovation are highly present. The 
theme Tomorrow is one that we believe will bring 
together creative and innovative minds to address 
pressing issues of the day, such as climate change, 
artificial intelligence, corporate culture, racial and 
gender inequality, diversity in the workforce, and 
many others. We are all concerned about the future 
of the business, of the organizations, of our children, 
and of the generations to come, but Tomorrow 
is already on the way. C2 Montréal 2019 will be 
attended by leaders from all areas of the economy, 
who invite participants to reflect on how to improve 
tomorrow with our actions today.

What will be the highlights of 2019?
We have so much to show. Once again, we want 

to keep an element of surprise. We will be in a new 
place and, as always, we will explore new ways to 
deepen connections and inspire participants with 
collaborative experiences. We will have (filmmaker) 

TO MEET MANY OF THE 
CHALLENGES IN THE COMING 
YEARS, COMPANIES WILL NEED 
TO INVOKE THEIR CREATIVITY

PARA ENFRENTAR MUITOS 
DOS DESAFIOS NOS 

PRÓXIMOS ANOS, AS 
EMPRESAS PRECISARÃO 

INVOCAR A CRIATIVIDADE
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ENTREVISTA interview

experiências colaborativas. Teremos (o cineasta) Spike 
Lee como um dos palestrantes e muitas outras persona-
lidades já se registraram.

Como serão as empresas no futuro  
e a forma de fazer negócios?

Para enfrentar muitos dos desafios nos próximos 
anos, as empresas precisarão invocar sua criatividade 
para encontrar soluções e encarar as mudanças. Acre-
ditamos que o tema do evento deste ano incentivará os 
participantes e líderes de negócios com ideias e ações 
para encarar essa nova realidade. Uma das coisas de que 
não abrimos mão é manter a mente aberta, entendendo 
o que outras indústrias estão fazendo, e não ter medo 
de tentar novas possibilidades.

Qual foi a participação brasileira no C2 nos 
últimos anos e quais as expectativas para 2019?

Tivemos a sorte de receber diversos participantes 
do Brasil nas edições anteriores. Como evento, amamos 
promover conexões e incentivar a polinização cruzada 
entre indústrias e países. A presença de uma delega-
ção do Brasil ajuda a criar oportunidades de negócios 
para todos os presentes.

Como o trabalho conjunto com a CCBC  
pode aproximar mais o C2 Montreal  
do mercado brasileiro?

O C2 se esforça para criar conexões duradouras 
para empresas em todo o mundo. A CCBC tem papel 
integral em conduzir e fazer avançar essas conexões. ■

Spike Lee as one of the speakers and many other 
personalities already registered.

What will companies be like in the  
future and how will they do business?

To meet many of the challenges in the coming 
years, companies will need to invoke their creativity 
to find solutions and face change. We believe 
that the theme of this year’s event will encourage 
participants and business leaders with ideas 
and actions to face this new reality. One of the 
things we do not give up is to keep an open mind, 
understand what other industries are doing, and not 
be afraid to try new possibilities.

What was the Brazilian participation  
in C2 in recent years and what are  
the expectations for 2019?

We were fortunate enough to receive several 
participants from Brazil in previous editions. As an 
event, we love to promote connections and encourage 
cross-pollination between industries and countries. 
The presence of a delegation from Brazil helps create 
business opportunities for everyone present.

How can joint work with the CCBC bring  
C2 Montreal closer to the Brazilian market?

C2 strives to create lasting connections 
for companies around the world. The 
CCBC has an integral role in driving and 
advancing these connections. ■

MALAS PRONTAS BAGS PACKED
A CCBC, em parceria com a ABEDESIGN, levará uma missão de empreendedores e executivos de diversos setores, além de prof issionais de criação, 
para o C2 Montreal. Serão três dias de visitas para conhecer empresas e o ecossistema de inovação canadense e outros três de experiências, conteúdo 
e networking no evento. A missão CCBC será entre os dias 19 e 25 de maio, já o C2 Montreal 2019 acontece entre 22 e 24. Mais informações sobre o 
evento em www.c2montreal.com  e sobre a missão em www.ccbc.org.br/c2
The CCBC, in partnership with ABEDESIGN, will lead a business mission of entrepreneurs and executives from diverse sectors, as well as cre-
ative professionals, to C2 Montreal. There will be three days of visits to learn about the companies and the ecosystem of Canadian creativity 
and three days for experiences, content and networking in the event.
The CCBC mission will be held between 19 and 25 of the may, while C2 Montreal 2019 will take place from 22 to 24. More information about 
the event at www.c2montreal.com and about mission in  www.ccbc.org.br/c2
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ONTÁRIO APRESENTA AO BRASIL EMPRESAS DO 
SETOR PARA PROPOR SOLUÇÕES INOVADORAS

WATER TREATMENT O constante crescimento populacional e a ocupação de territórios urbanos amplificam  
a demanda mundial por água pura, revelando a necessidade da gestão eficaz desse 
recurso por meio de soluções inteligentes e sustentáveis para o tratamento da 
água e também das redes de esgoto. O Brasil, notoriamente conhecido por possuir 
cerca de 20% das reservas de água potável do mundo, não apresenta total efici-
ência na gestão do recur-
so e consequentemente 
abre possibilidades claras 
de mercado às empresas 
privadas canadenses.

Visto por essas com-
panhias como um ambien-
te econômico altamente 
promissor, devido à abun-

dância de recursos naturais encon-
trados em seu território, o Brasil 
possui o maior rio do mundo, o rio 
Amazonas, e uma fortíssima deman-
da por água tratada, essencialmente 
nos setores de irrigação, agricultura 
e suprimento da população. 

De acordo com a Associação 
Brasileira das Concessionárias Priva-
das de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto (Abcon) e o Sindicato Nacio-
nal das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto 
(Sindcon), aproximadamente 75% 

T
he constant population growth and 
occupation in urban territories 
amplifies the world demand for pure 
water, revealing the need for the 
efficient management of this resource 

through intelligent and sustainable solutions for the 
treatment of water and also of sewage networks. 
Brazil, notorious for having around 20% of the 
world’s potable water reserves, is not fully efficient 
in resource management, thus opening up clear 
market possibilities for private Canadian companies.

Seen by Canadian companies as a highly promising economic environment, 
due to the abundance of natural resources found in its territory, Brazil has the 
largest river in the world, the Amazon River, and a very strong demand for 
treated water, mainly in the irrigation, agriculture and population supply sectors.

According to ABCON (Brazilian Association of Private Concessionaires 
for Public Water and Sewage Services) and SINDCON (National Union of 
Private Concessionaires for Public Water and Sewage Services), approximately 

ONTARIO 
SHOWCASE 
IN BRAZIL 
COMPANIES 
IN THE 
SECTOR TO 
PRESENT 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

DE ÁGUA
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dos serviços do setor provêm de empresas estaduais, 25% de empresas municipais e apenas 5% 
dos serviços no setor são oferecidos por empresas privadas. Ainda longe de serem determinan-
tes no mercado de tratamento de água, as empresas privadas estão, gradativamente, ganhando 
espaço. A Abcon estima que, mesmo presentes em apenas 6% dos municípios brasileiros, essas 
empresas são responsáveis por 20% dos investimentos. 

OPORTUNIDADES À VISTA
O grande potencial da iniciativa privada em contribuir com o cenário no qual os recursos 

públicos mostram-se ineficientes para cobrir a demanda por investimentos no setor de tra-
tamento de água e esgoto foi fortemente ressaltado durante a mais recente Feira Nacional 
de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), realizada em São Paulo em setembro passado. 
O evento contou com a presença de 
sete empresas canadenses do setor, 
cinco delas baseadas na província de 
Ontário, as quais apresentaram tec-
nologias inovadoras. 

A Ecolo Odor Technologies ofere-
ce soluções para controle de odor da 
água; a Heron Instruments é focada 
na manufatura de sistemas de moni-
toramento de nível de água; a JM Po-
wer Aggregates produz esquemas de 
selagem de barragens e comportas 
de forma ecologicamente correta; a 
Link-Pipe projeta e fabrica produtos 
de reparo de tubulações sem escava-
ção; e a Enginnering and Technology 
Associates é uma consultoria que ofe-
rece soluções de design e desenvolvi-
mento de produtos e otimização de 
projetos do conceito ao produto. 

Essas empresas fazem parte de 
um sofisticado ecossistema e modelo 
mundial em pesquisa e desenvolvi-
mento. Contando com 42 Canadian 

75% of the services in the sector come from state-owned enterprises, 25% 
from municipal enterprises and only 5% of services in the sector is offered by 
private companies. Still far from being decisive in the water treatment market, 
private companies are gradually gaining ground. ABCON estimates that, even 
in only 6% of Brazilian municipalities, these companies account for 20% of 
investments in the sector.

OPPORTUNITIES IN SIGHT 
The great potential of the private sector to contribute to the scenario in 

which public resources are inefficient to cover the demand for investments in 
the water and sewage treatment sector was strongly emphasized during the 
most recent National Sanitation and Environment Fair (FENASAN), held in São 
Paulo last September. The event was attended by seven Canadian companies in 
the industry, five of them based in the province of Ontario, which presented 
innovative technologies.

Ecolo Odor Technologies offers solutions for water odor control; Heron 
Instruments is focused on the manufacture of water level monitoring systems; 
JM Power Aggregates produces ecologically correct sealing schemes for dams 
and floodgates; Link-Pipe designs and manufactures pipe repair products 
without excavation; and Engineering and Technology Associates is a consulting 
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Research Chairs (organização federal que investe cerca de C$ 265 milhões por ano para 
atrair e reter as mentes mais talentosas e promissoras do mundo) dedicadas à indústria 
da água, 100 incubadoras focadas no 
ramo e mais de 900 empresas no setor, 
o ecossistema inovador de Ontário em 
tratamento de água é um modelo mun-
dial. Grande parte dos maiores avanços 
tecnológicos no setor veio dessa provín-
cia canadense, como a desinfecção por 
UV e a filtração por membrana.

Com excelência em P&D de classe 
mundial, baixos custos de negócios, acesso 
à talentosa e diversa mão de obra indus-
trial, programas de incentivo do governo 
e acesso seguro ao mercado, Ontário é 
o lugar perfeito para o desenvolvimento 
de ideias e tecnologias no tratamento de 
água, promovendo valorosas parcerias a 
fim de qualificar a gestão eficiente desse 
recurso no Brasil e no mundo. ■

ONTÁRIO É O LUGAR PERFEITO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE IDEIAS E TECNOLOGIAS NO TRATAMENTO DE ÁGUA
ONTARIO IS THE PERFECT PLACE TO DEVELOP  
IDEAS AND TECHNOLOGIES IN WATER TREATMENT

firm that offers product design and development solutions and product concept 
optimization to the product.

These companies are part of a sophisticated ecosystem and worldwide 
model in research and development. Featuring 42 Canadian Research Chairs (a 
federal organization that invests about $ 265 million a year to attract and retain 
the most talented and promising minds in the world) dedicated to the water 
industry, 100 industry-focused incubators and more than 900 companies in the 
industry, Ontario’s innovative ecosystem in water treatment is a worldwide 
model. Much of the major technological advances in the industry have come 
from this Canadian province, such as UV disinfection and membrane filtration.

With world-class R&D excellence, low business costs, access to the talented 
and diverse industrial workforce, government incentive programs and safe 
market access, Ontario is the perfect place to develop ideas and technologies 
in water treatment, promoting valuable partnerships in order to qualify the 
efficient management of this resource in Brazil and in the world. ■
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tabilidade previdenciária. Em 2012, o 
país tinha 4,2 trabalhadores para cada 
aposentado e projeta que essa relação 
chegue a 2 para 1 até 2036.
Canada sets a goal received 1 mil-
lion immigrant workers by 2021. The 
goal, set in the three-year plan, is to 
receive 330,000 foreigners this year, 
341,000 in the next and 350,000 in 
2021. “Immigration plays an import-
ant role in ensuring that the popu-
lation and the workforce continue 
to grow”, the Canadian Parliament 
report says. The replacement of 
workers is important even for social 
security sustainability. In 2012, the 
country had 4.2 workers for each re-
tiree, and projects that this ratio will 
reach 2 to 1 by 2036.

Qualidade de vida
Quality of life

Pela quarta vez consecutiva, o Ca-
nadá aparece entre os melhores 
lugares do mundo para viver, se-
gundo o ranking elaborado pelo 
USNews em parceria com a Y&R 
Bav e a Universidade da Pensil-
vânia. Para a criação da lista, que 
analisa 80 países, são consideradas 
categorias como aventura, cidada-
nia, inf luência cultural no cenário 
mundial e ambiente de negócios, 
entre outros aspectos. O Canadá 
recebeu nota 10 em qualidade de 
vida e 9,8 em direitos civis.
For the fourth time in a row, Canada 
ranks among the best places in the 
world to live, according to the US-
News ranking in partnership with 
Y&R Bav and the University of Penn-
sylvania. For the creation of the list, 
which analyzes 80 countries, categor-
ies such as adventure, citizenship, 
cultural inf luence on the world stage 
and business environment are con-
sidered, among other aspects. Can-
ada received a mark of 10 for quality 
of life and 9.8 for civil rights.

Air Canadá  
é preferida
Air Canada is  
the favorite

Pesquisa realizada pela Ipsos Reid 
mostra que a Air Canada é a com-
panhia preferida de 92% dos clien-
tes que viajam dentro do Canadá. 
A empresa também teve avaliação 
positiva pelos leitores da revista Bu-
siness Traveler e foi indicada como 
a melhor da América do Norte 
para viagens internacionais e na ca-
tegoria experiência a bordo.
Research conducted by Ipsos Reid 
shows that Air Canada is the preferred 
airline of 92% of customers traveling 
within Canada. The airline was also 
positively rated by readers of Business 
Traveler magazine, considered the 
best in North America for international 
travel and in-flight experience.

Força de trabalho 
estrangeira

Foreign workforce
O Canadá estabeleceu a meta de 
receber 1 milhão de trabalhadores 
imigrantes até 2021. O objetivo, fi-
xado no plano trienal, é receber 330 
mil estrangeiros neste ano, 341 mil no 
próximo e 350 mil em 2021. “A imi-
gração desempenha papel importante 
em assegurar que a população e a for-
ça de trabalho continuem a crescer”, 
indica o relatório do parlamento cana-
dense. A reposição de trabalhadores 
é importante inclusive para a susten-

Energia limpa
Clean energy

O maior edifício com energia zero carbono do Canadá foi 
inaugurado em Hamilton, Ontário. Totalmente sustentável, a 
construção é abastecida somente por energia solar. Batizado 
de Centro Joyce de Parceria e Inovação do Mohawk College, 
o projeto custou US$ 54 milhões.  O edifício sediará o Centro 
de Gerenciamento de Mudanças Climáticas do país.
Canada’s largest zero-carbon building opened in Hamilton, On-
tario. Totally sustainable, the construction is supplied only by solar 
energy. Named the Joyce Center for Partnership and Innovation at 
Mohawk College, the project cost US$ 54 million. The building will 
house the country’s Climate Change Management Center.
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entre corrupção e saúde democrá-
tica”. Numa escala de 0 a 100, as 
nações consideradas “democracias 
plenas” têm pontos na faixa de 75, 
enquanto aquelas tidas como “de-
mocracias frágeis” estão situadas 
em torno de 49 pontos.
Transparency International released 
the Corruption Perception Index at 
the end of January. The only country 
in the Americas in the top ten is Can-
ada, ranked 9th. The organization 
stresses in the study the existence 
of a “link between corruption and 
democratic health”. On a scale of 0 
to 100, nations considered “full dem-
ocracies” have points in the 75 range, 
while those considered as “fragile 
democracies” are around 49 points.

Sinais do céu  
Sky Signals

Uma série de sinais de rádio foi 
detectada pelo telescópio do ob-
servatório Chime, na província ca-
nadense da Colúmbia Britânica. Se-
gundo os astrônomos, os sinais vêm 
de uma única fonte e estão a cerca 
de 1,5 bilhão de anos-luz da Terra. 
O equipamento captou 13 emissões 
do mesmo sinal. Até o momento, 
os especialistas não sabem explicar 
a causa nem o signif icado do raro 
fenômeno observado, mas tecnica-
mente chama a atenção o fato de 
serem intermitentes e repetidos.
A serie of radio signals was detected 
by the Chime Observatory telescope 
in the Canadian province of British 
Columbia. According to astronomers, 
the signals come from a single source 
and are about 1.5 billion light years 
from Earth. The equipment captured 
13 emissions of the same signal. So 
far, experts cannot explain the cause 
or the signif icance of the rare phe-
nomenon observed, but technically it 
is noteworthy that they are intermit-
tent and repeated.

Hábitos saudáveis
Healthy habits

Pela primeira vez em 12 anos, o Canadá atualizou o conceitua-
do Guia de Alimentação (Canada’s Food Guide). O documen-
to recomenda reduzir o consumo de laticínios, carne e peixes 
e aumentar a ingestão de vegetais. A publi-
cação é referência para escolas, empresas, 
restaurantes e residências, além de indús-
trias de alimentos e supermercados.
For the f irst time in 12 years, Canada has up-
graded the renowned Canada’s Food Guide. 
The document recommends reducing con-
sumption of dairy, meat and f ish and increasing vegetable intake. 
The publication is a reference for schools, businesses, restaurants 
and homes, as well as food and supermarket industries.

Sugestões  
sob medida

Customized Suggestions
Natal será a primeira cidade brasilei-
ra a utilizar o sistema desenvolvido 
pela Spotev, startup canadense de 
tecnologia para hotelaria e turismo. 
A companhia, baseada em Montre-
al, desenvolveu um aplicativo que 
oferece sugestões personalizadas de 
produtos e serviços de acordo com 
a localidade, o que pode aumentar 
em até 30% o consumo médio por 
turistas na região. Após a capital, a 
startup planeja estender a experiên-
cia a outras cidades do Rio Grande 
do Norte, mostrando como a inte-
ligência artificial pode ajudar a inovar 
os negócios de hotelaria.
Natal will be the first Brazilian city to 
use the system developed by Spotev, 
a Canadian startup technology for ho-
tel and tourism. The Montreal-based 
company has developed an application 
that offers personalized product and 
service suggestions based on location, 
which can increase average consump-
tion by tourists by up to 30% in the 
region. After the capital, the startup 
plans to extend the experience to 
other cities in Rio Grande do Norte, 
showing how artif icial intelligence can 
help innovate the hotel business.

Combate à 
corrupção
Fight against 
corruption

A Transparência Internacional di-
vulgou no f inal de janeiro o Índice 
de Percepção da Corrupção. O 
único país das Américas entre os 
dez primeiros é o Canadá, 9º co-
locado. O A entidade ressalta no 
estudo a existência de uma “ligação 
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resiliência de bancos e seguradoras 
de créditos imobiliários; riscos de 
atividades não bancárias e de mer-
cado; e problemas de liquidez sistê-
mica; entre outros indicadores.
As of 2019, the International Mon-
etary Fund will complete 14 assess-
ments under the Financial Sector As-
sessment Program (FSAP), the main 
tool for analyzing countries’ monetary 
stability. Canada, whose financial 
system is large and sophisticated, 
will go through the evaluation, which 
considers the resilience of banks and 
real estate credit insurers; risks of 
non-banking and market activities; 
and systemic liquidity problems; 
among other indicators.

Intercâmbio 
estudantil

Student exchange
A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) assinou um acordo com a 
MITACS, organização canadense sem 
fins lucrativos, para o intercâmbio de 
doutorandos entre instituições de en-
sino canadenses e brasileiras. O pro-
grama de troca de experiências po-
derá ser desenvolvido por períodos 
de 12 a 24 semanas. São 160 vagas 
por ano nas instituições parceiras da 
MITACS. The 
Coordination 
of Improvement 
of Higher Edu-
cation Person-
nel (CAPES) has 
signed an agreement 
with MITACS, a Canadian non-prof-
it organization, for the exchange of 
doctoral candidates between Can-
adian and Brazilian educational insti-
tutions. The exchange program can 
be developed for periods of 12 to 24 
weeks. There are 160 jobs per year at 
MITACS partner institutions. 

Expansão dos negócios
Expansion of business

O porto da cidade de Saint John, em Nova Brunswick, é um 
dos três maiores do Canadá. Localizado em posição estraté-
gica, o terminal está passando por nova expansão e melhoria 
de infraestrutura, com investimentos da ordem de US$ 205 
milhões. O comprimento do cais passará de 320 para 720 me-
tros. A expectativa é de que Saint John, que tem conexão 
com 500 portos ao redor do mundo, dobre sua capacidade de 
operação até 2023, quando as obras deverão ser concluídas.
The port city of Saint John in Newbrunswick is one of the three 
largest in Canada. Located in a strategic position, the terminal is 
undergoing new expansion and improvement of its infrastructure, 
with investments amounting to US$ 205 million. The length of 
the wharf will go from 320 to 720 meters. The expectation is 
that Saint John, which has connections with 500 ports around 
the world, doubles its capacity to operate until 2023, when the 
works are to be completed.

Entrada 
facilitada

Facilitated entry
O governo brasileiro planeja dar 
isenção completa de vistos, sem 
exigir reciprocidade, a um grupo de 
quatro países considerados estraté-
gicos para o turismo no Brasil, den-
tre eles o Canadá. Desde dezembro 
de 2017, há um sistema virtual de 
emissão de vistos que reduz a bu-
rocracia. Entre o pedido, a apresen-
tação de documentos e a liberação, 
o tempo estimado é de 72 horas. 
Caberá ao Ministério das Relações 
Exteriores estabelecer os critérios 
de escolha de quais países recebe-
rão a isenção.
The Brazilian government plans to 
grant full exemption of visas, without 
requiring reciprocity, to a group of four 
countries considered strategic for tour-
ism in Brazil, among them Canada. 
Since December 2017, there is a vir-
tual visa issuing system that reduces 
bureaucracy. Between the request, 
the presentation of documents and 
the clearance, the estimated time is 
72 hours. It will be up to the Ministry 
of Foreign Affairs to establish the cri-
teria for choosing which countries will 
receive the exemption.

ESTABILIDADE 
financeira

Financial stability
O Fundo Monetário Internacional 
concluirá, ainda em 2019, 14 ava-
liações no âmbito do Programa 
de Avaliação do Setor Financeiro 
(FSAP), principal ferramenta de aná-
lise da estabilidade monetária dos 
países. O Canadá, cujo sistema fi-
nanceiro é grande e sofisticado, pas-
sará pela avaliação, que considera a 
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Melhores do mundo
World’s best

A revista Times High Education (THE) divulgou o ranking das me-
lhores universidades do mundo. Na lista das 100 melhores constam 
cinco canadenses: Universidade de Toronto (21ª), Universidade de 
British Columbia (37ª), Universidade McGill (44ª), Universidade Mc-
Master (77ª) e Universidade de Montreal (90ª). No Brasil, a  Univer-
sidade de São Paulo está na 118ª posição.
Times High Education (THE) magazine released the ranking of the 
world’s top higher universities. The list of the top 100 includes five Can-

adians: University of To-
ronto (21st), University of 
British Columbia (37th), 
McGill University (44th), 
McMaster University 
(77th) and University of 
Montreal (90th). In Bra-
zil, the University of São 
Paulo is in 118th position.

Colaboração 
científica

Scientific collaboration
A  Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) 
lançou a primeira chamada de pro-
postas de 2019 para a modalidade 
de colaboração internacional de 
pesquisa científica. Participam 16 ins-
tituições de ensino do exterior que 
mantêm acordo de cooperação com 
a FAPESP, entre elas o Consórcio 
CALDO, a Dalhousie University e 
a Carleton University, todas do Ca-
nadá. A chamada visa promover o 
relacionamento entre pesquisadores 
vinculados a universidades no estado 
de São Paulo e cientistas internacio-

nais. No site da fundação é possível 
encontrar os critérios para submissão 
dos projetos. O prazo para envio de 
propostas é 29 de abril de 2019.
The Foundation for Research Support of 
the State of São Paulo (FAPESP) launched 
the first call for proposals of 2019 for 
the international scientific research 
collaboration modality. There are 16 
foreign education institutions that have 
a cooperation agreement with FAPESP, 
among them the CALDO Consortium, 
Dalhousie University and Carleton Uni-
versity, all from Canada. The call aims 
to promote the relationship between 
researchers linked to universities in the 
State of São Paulo and international sci-
entists. On the Foundation website you 
can find the criteria for submission of 
projects. The deadline for submission of 
proposals is April 29, 2019.

http://www.auraycapital.com
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Acordo 
Mercosul-Canadá

Mercosur-Canada 
Agreement

A CCBC participou do Encon-
tro com Negociadores-Chefes do 
Acordo Mercosul-Canadá, realiza-
do na sede da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) em janei-
ro. O evento reuniu representantes 
do Canadá e dos países-membros 
do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai), que apresentaram a 
evolução dos trabalhos após quatro 
rodadas de negociações.
The CCBC participated in the Meeting 
with Chief Negotiators of the Merco-
sur-Canada Agreement, held at the 
headquarters of the National Confed-
eration of the Industry (CNI) in early 
January. The event brought together 
representatives of Canada and the 
member countries of the bloc (Brazil, 
Argentina, Uruguay and Paraguay), 
which presented the progress of the 
work after four rounds of negotiations.

Gestão de pessoas
People management

O 1º Seminário de Gestão de Ha-
bilidades, promovido pela associada 
Future Education, foi realizado na 
CCBC em 23 de janeiro. O evento 
abordou questões relacionadas ao 
uso de dados corporativos e de fer-
ramentas que auxiliam as empresas 
no desenvolvimento de pessoas e 
melhoria de performance. 
The 1st Skills Management Seminar, 
promoted by the Future Education 
associate, was held at the CCBC on 
January 23. The event addressed 
issues related to the use of corpor-
ate data and tools that help com-
panies develop people and improve 
performance.

Startups em 
destaque

Featured startups
A CCBC foi um dos patrocinadores 
e expositores do CASE, considera-
do um dos maiores eventos de star-
tups da América Latina. A entidade 
aproveitou a ocasião para divulgar 
o Connection Bureau, ferramenta 
de matchmaking direcionada a star-

tups. A participação rendeu, tam-
bém, conversas sobre a expansão 
de iniciativas brasileiras no Canadá. 
O profissional Sam Chan foi indi-
cado pela CCBC para representar 
o país em um painel sobre interna-
cionalização de startups, ocorrido 
durante o evento.  
The CCBC was one of CASE’s spon-
sors and exhibitors, one of the lar-
gest startup events in Latin America. 
The organization took advantage of 
the occasion to announce the Con-
nection Bureau, a matchmaking 
tool developed by the CCBC aimed 
at startups. The participation also 
led to conversations about the ex-
pansion of Brazilian initiatives in 
Canada. Canadian Sam Chan from 
Launch Academy was appointed by 
the CCBC to participate in a panel 
on internationalization of startups, 
which took place during the event.

Canada House na sp tech week
Canada House in the sp tech week

A Canada House, realizada pela CCBC durante a São Paulo 
Tech Week 2018, rendeu oportunidades para apresentar e 
debater ações empreendedoras na área de tecnologia e ino-
vação. A iniciativa contou, ainda, com palestras de associados 
e entidades parceiras. Foram apresentados temas como Lei 
Geral de Proteção de Dados , internacionalização de startups 
e estruturação dos negócios no Canadá a partir do Brasil. 
Canada House, held by CCBC during the São Paulo Tech Week 
2018, gathered Brazilians and Canadians who presented and 
debated entrepreneurial actions in the area of technology and 
innovation. The initiative also featured lectures by CCBC members 
and partner organizations. Topics such as General Law on Data 
Protection, internationalization of startups and structuring of bra-
zilian business in Canada were presented.



 21

CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

SÃO BEM PREPARADOS

OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO
DE TRABALHO OBRIGATÓRIAS
OU OPCIONAIS 

international.humber.ca

MATRICULE-SE AGORA  

• Applied Technology

• Business

• Creative & Performing Arts

• Health Sciences

• Hospitality, Recreation & Tourism

• Liberal Arts & Sciences

• Media Studies & Information Technology

• Social & Community Services

POR QUE ESCOLHER A HUMBER?

@HumberGlobal

HumberInternational

Humber.International

@HumberGlobal

CONTATO
1.416.675.

international.humber.ca/contact

A Humber oferece mais de 180 programas em 
tempo integral em mais de 40 áreas de estudo, 
ministradas por 8 escolas especializadas:

31,000+ 6,000+
ALUNOS PERÍODO 
INTEGRAL

79%
DOS NOSSOS PROGRAMAS OFERECEM ALUNOS

INTERNACIONAIS

PASSPORT

91%
DOS EMPREGADORES 
ACREDITAM QUE OS
FORMANDOS DO HUMBER

CONTRACT

VENHA PARA O CANADÁ,
ESTUDE NA HUMBER

Canada-Brazil Alumni Career Work-
shop took place in the auditorium of 
the CCBC. The event aimed to dis-
cuss issues related to career oppor-
tunities for Brazilians who have stud-
ied in Canada.

Alumni Career 
Workshop
Alumni Career 

Workshop
Em fevereiro aconteceu a quarta 
edição do Canada-Brazil Alumni 
Career Workshop, no auditório da 
CCBC. O evento teve como obje-
tivo discutir questões relacionadas a 
intercâmbio e oportunidades de em-
prego no Canadá. A marca principal 
do workshop é a troca de experiên-
cia entre brasileiros que estudam em 
universidades  canadenses e aqueles 
interessados em ir para o país.
In December, the 4th edition of the 

Compliance
Compliance

A CCBC realizou em parceria com a associada IT-Tech Solu-
tions um encontro com o tema Aplicações de Data Analytics 
em Controles, Compliance e Recuperação de Receitas. O 
evento contou com a participação do gerente-geral de Com-
pliance Corporativo do Banco Paulista, Eduardo Kuniyoshi. Ele 
falou sobre a experiência com data analytics no atendimento 
às normas de Bacen, CVM e Anbima.
The CCBC held a meeting with the associate IT-
Tech Solutions on the theme Data Analytics Ap-
plications in Controls, Compliance and Revenue 
Recovery. The event was attended by the gener-
al manager of Corporate Compliance of Banco 
Paulista, Eduardo Kuniyoshi. He spoke about 
the experience with Data Analytics in complying 
with the standards of Bacen, CVM and Anbima.

http://www.international.humber.ca
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STRAIGHT TO THE POINT

Cerca de 40 startups se revezaram para apresentar suas ideias de negó-
cios em 60 segundos, tempo da subida de elevador em um dos edifícios 
mais incônicos de São Paulo, o Farol Santander, conhecido como o 
antigo prédio do Banespa. Elas participaram do Elevator Pitch, com-
petição organizada pela CCBC em parceria com a agência de fomento 

SP Negócios e patrocínio do banco Santander, durante a quarta edição do São Paulo Tech Week 
(SPTW), realizado na capital paulista no final de novembro. O evento foi o ponto alto de uma sema-
na intensa de atividades, que colocou o Canadá no radar de empreendedores brasileiros e mostrou 
o potencial do Brasil aos canadenses.

As startups e fintechs participantes, 
selecionadas em meio a mais de uma 
centena de inscrições, tiveram duas 
oportunidades de mostrar por que 
seus projetos são relevantes, em duas 
subidas de elevador do térreo ao topo 
do edifício com discursos em portu-
guês e em inglês, para dois jurados em 
cada uma, acrescidas de mais quatro 
minutos de perguntas e respostas. En-
tre os jurados, representantes de em-

A
bout 40 startups took turns to 
present their business ideas in 
60 seconds, time for the elevator 
climb in one of the most symbolic 
buildings in São Paulo, the Altino 

Arantes Building - Farol Santander. They 
participated in the Elevator Pitch, a competition organized by the CCBC in 
partnership with the development agency SP Negócios and sponsorship of 
Santander Bank during the fourth edition of São Paulo Tech Week (SPTW), 
held in São Paulo at the end of November. The event was the highlight of 
an intense week of activities, which put Canada on the radar of Brazilian 
entrepreneurs and showed Brazil’s potential to Canadians.

The startups and fintech participants, selected among more than a hundred 
applicants, had two opportunities to show why their projects are relevant, in two 

CCBC BRINKS 
CANADA TO THE 
SPOTLIGHT AT  
SP TECH WEEK

CCBC COLOCA O CANADÁ  
NO CENTRO DAS ATENÇÕES  
NA SP TECH WEEK
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GUSTAVO ANTONELLI, SÓCIO DA ALLYA: 
GUSTAVO ANTONELLI, PARTNER OF ALLYA:
“Tivemos uma experiência muito bacana e diferente nos poucos segundos dentro do elevador e depois, nos minutos de perguntas. Veio no momento 
certo, porque estávamos atrás de uma oportunidade no Canadá, um mercado que nos atrai tanto tecnicamente quanto em termos de negócios e 
acesso a investimentos. Os contatos que tivemos até agora foram muito positivos. Tem sido gratif icante.”
“We had a very nice and different experience in the few seconds inside the elevator, and then in the question minutes. It came 
at the right time, because we were after an opportunity in Canada, a market that attracts us both technically and in terms of 
business and access to investments. The contacts we’ve had so far have been very positive. It has been rewarding.”
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presas como o Facebook, mentores, investidores e aceleradoras brasileiras e canadenses.
“Foi muito interessante ver como os empreendedores defenderam seus negócios nos pitchs. 

Mais do que a ideia em si, é fundamental ver quem são as pessoas por trás do projeto e como ele 
está sendo desenvolvido”, afirmou o jurado Sam Chan, head de programas da incubadora Launch 
Academy. Assim como ele, a project manager da aceleradora Katapult, Naina Goulart, que tam-
bém avaliou as startups, destacou 
a importância da execução nos pla-
nos de crescimento das brasileiras. 

BUSCANDO UNICÓRNIOS
O ótimo nível das participantes 

chamou a atenção de especialistas. “So-
mos caçadores de futuros unicórnios 
[startups que atingem valor de merca-
do de US$ 1 bilhão]. Acreditamos no 
alto potencial das startups brasileiras 
e tenho observado aqui [no evento] 
ideias que certamente se desenvol-
verão rapidamente”, confirmou Mike 
Cegelski, managing partner do fundo 
de capital de risco Panache Ventures.

O fundo pretende expandir sua 

elevator ascents from the ground floor to the top of the building, with speeches in 
Portuguese and English, for two jurors in each one, plus another four minutes of 
questions and answers. Among the jurors, representatives of companies such as 
Facebook, mentors, investors, Brazilian and Canadian accelerators.

“It was very interesting to see how the entrepreneurs defended their 
business in the pitch. More than the idea itself, it is crucial to see who the 
people behind the project is and how it being developed”, said juror Sam Chan, 
head of programs at the Launch Academy incubator. Like him, the project 
manager of the Katapult accelerator, Naina Goulart, who also evaluated the 
startups, highlighted the importance of execution in the Brazilian growth plans.

LOOKING FOR UNICORNS
The high level of participants attracted the attention of experts. “We are 

hunters of future unicorns (startups that reach market value of US$ 1 billion). 

DEIVIS MELO, GERENTE COMERCIAL PORTAL TELEMEDICINA: 
DEIVIS MELO, TELEMEDICINE PORTAL COMMERCIAL MANAGER:
“Participar do Elevator Pitch foi uma experiência muito marcante. A adrenalina subiu junto com 
o elevador nos segundos que tivemos para falar do nosso negócio e despertar o interesse para 
as perguntas dos minutos seguintes. Elas foram determinantes. Estamos muito felizes pelo 
reconhecimento e animados com a experiência que teremos no Canadá.”
“Participating in the Elevator Pitch was a very remarkable experience. The adrenaline 
went up along with the elevator, during the seconds we had to talk about our business and 
arouse interest for the questions of the next few minutes. They were decisive. We are very 
happy to be recognized and excited about the experience we will have in Canada.”

As startups e fintechs selecionadas tiveram a oportunidade de mostrar por que seus projetos são relevantes em duas subidas de elevador do térreo ao topo de edifício. 
The startups and fintechs selected had two opportunities to show why their projects are relevant, in two elevator ascents from the ground floor to the top of the building
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ELAS FAZEM ACONTECER THEY MAKE IT HAPPEN 
Conheça as três startups vencedoras da 1ª edição do SP Elevator Pitch, que participarão 
de programas de aceleração no Canadá: Portal Telemedicina, BLU365 e Allya. Além 
delas, as startups Samplify Brasil e Sintecsys ganharam ingressos para o World Angel 
Investment Summit 2019, que acontecerá em Calgary (Alberta), e um processo de due 
dilligence para avaliar o recebimento de investimentos. 
Get to know the three startups that won the first edition of the SP 
Elevator Pitch, which will participate in acceleration programs in Canada: 
Telemedicine Portal, BLU365 and Allya. In addition, startups Samplify Brazil 
and Sintecsys have won tickets to the World Angel Investment Summit 2019, 
which will take place in Calgary, Alberta, and a due diligence process to 
evaluate the receipt of investments. 

STARTUP: PORTAL TELEMEDICINA TELEMEDICINE PORTAL
DESTINO DESTINATION : Launch Academy – Vancouver (Colúmbia Britânica/British Columbia)

O Portal Telemedicina busca unir tecnologia e acesso à saúde, com a oferta de uma central de laudos on-line. Ela possibilita que pessoas das mais 
diversas localidades façam exames de imagem com seu resultado analisado por especialistas de grandes centros de maneira rápida e remota. A 
plataforma oferece uma solução para o dilema da má distribuição e a carência de prof issionais qualif icados Brasil afora. A plataforma, que atende a 
todo o País e abrange milhares de pacientes e clínicas, está incrementando seus serviços com inteligência artif icial e machine learning. Hoje é possível 
determinar emergências e riscos, além de garantir exatidão nos resultados.
The Telemedicine Portal seeks to unite technology and access to health, with the offer of an online report center. It enables people 
from many different locations to take imaging exams with their results analyzed by experts from large centers quickly and remotely. 
The platform offers a solution to the dilemma of maldistribution and the shortage of qualified Brazilians abroad. The platform, 
which serves the entire country and covers thousands of patients and clinics, is increasing its services with artificial intelligence and 
machine learning. Today it is possible to determine emergencies and risks, as well as to ensure accuracy in results.

STARTUP: BLU365
DESTINO DESTINATION : Spark Centre – Toronto (Ontário)

A plataforma on-line de renegociação de dívidas BLU365 nasceu da ideia de ex-funcionários de grandes bancos de melhorar o mercado de cobrança, 
oferecendo soluções inovadoras e acessíveis, com tratamento respeitoso e empático. Até agora, foram cerca de 900 mil negociações e parcerias com 
bancos, f inanceiras e redes de varejo. O projeto também evoluiu para a oferta de orientações e soluções após a quitação de débitos, para que os 
consumidores se mantenham com as contas em dia.  A fintech trabalha com data science e recebeu da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais 
(ABBC) o prêmio Idei@ na categoria Análise de Dados.
The online BLU365 debt renegotiation platform was born from the idea of former employees of large banks to improve the billing 
market by offering innovative and affordable solutions with respectful and empathetic treatment. So far, there have been about 
900,000 negotiations and partnerships with banks, financial and retail networks. The project also evolved to provide guidelines 
and solutions after discharge of debts, so that consumers keep up with the bills. Fintech works with data science and received the 
Idei@ award in the Data Analysis category from the Brazilian Association of Commercial Banks (ABBC).

STARTUP: ALLYA
DESTINO DESTINATION : Katapult – Montreal (Quebec)

A plataforma surgiu para gerir parcerias dos departamentos de recursos humanos das empresas. Em pouco tempo, mostrou ser muito mais que isso e 
firmou-se como plataforma colaborativa, com uma rede de participantes e estabelecimentos parceiros que oferecem descontos em diversos produtos e 
serviços. Assim, funcionários de empresas participantes têm acesso a descontos dos estabelecimentos parceiros. Além disso, o usuário pode sugerir locais 
onde gostaria de obter descontos e a Allya negocia eventuais parcerias. Já são cerca de 330 mil usuários e 22 mil estabelecimentos credenciados no 
Brasil. Com recursos de geolocalização, o aplicativo consegue encontrar o melhor desconto mais próximo do usuário.
The platform emerged to manage partnerships of the companies’ Human Resources departments. In a short time, it proved 
to be much more than that and has established itself as a collaborative platform, with a network of participants and partner 
establishments offering discounts on various products and services. Thus, employees of participating companies have access to 
discounts from partner establishments. In addition, the user can suggest places where he would like to obtain discounts and Allya 
negotiates any partnerships. There are already about 330 thousand users and 22 thousand establishments accredited in Brazil. With 
geolocation capabilities, the application can find the best discount closest to the user.
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atuação para a América do Sul a partir do Brasil, tendo base em São Paulo. “Vim ao Brasil para fazer 
contatos com o ecossistema local e possíveis parceiros. A cultura daqui é muito parecida com a do 
Canadá, a tecnologia está crescendo e o ecossistema, se desenvolvendo”, disse Cegelski.

Na avaliação da presidente e CEO do centro de inovação e aceleração Spark Centre, 
Sherry Coulborne, há grandes talentos nas startups brasileiras e um pouco disso pôde ser visto 
no Elevator Pitch. “Temos uma startup brasileira conosco em Oshawa [província de Ontário] 
e buscamos outros empreendedores aptos a trabalhar na região de Toronto, com boas ideias, 
intenção de internacionalizar suas operações e que busquem qualidade de vida”, explicou. O 
Spark Centre é uma das instituições credenciadas para a solicitação do Startup Visa, um visto 
do governo canadense desenvolvido especialmente para possibilitar a instalação de empreen-
dedores e suas famílias no país (leia mais sobre essa modalidade na seção “Em Foco”). 

CASA CANADÁ
Coulborne e Cegelski, assim como 

outros executivos de centros de ino-
vação, aceleradoras, incubadoras, in-
vestidores, representantes do governo 
canadense e empreendedores, tiveram 
contato direto com as startups bra-
sileiras também nos dias seguintes à 
competição do Elevator Pitch, duran-
te a programação de palestras e reu-
niões de negócios da Casa Canadá, 
promovida pela CCBC, e a participa-
ção na Conferência Anual de Startups 
e Empreendedorismo (Case). 

“O Canadá é um dos melhores 
lugares para se fazer soft landing e 
o Connection Bureau, mantido por 
nós, é o caminho ideal para come-
çar esse processo. A Câmara quer 
que as startups possam trabalhar 
com o melhor que se pode oferecer. 
Fizemos isso com o Elevator Pitch e 
com a Casa Canadá na Tech Week”, 

We believe in the high potential of Brazilian startups and I have observed here 
[in the event] ideas that will certainly develop rapidly”, confirmed Mike Cegelski, 
managing partner of the venture capital fund Panache Ventures.

The fund intends to expand its operations to South America from Brazil, based 
in São Paulo. “I came to Brazil to make contacts with the local ecosystem and 
possible partners. The culture here is very similar to Canada’s, the technology is 
growing and the ecosystem is developing”, Cegelski said.

In the evaluation of the president and CEO of the Spark Centre innovation 
and acceleration center, Sherry Coulborne, there are great talents in the 
Brazilian startups and a little of that could be seen in the Elevator Pitch. “We 
have a Brazilian startup with us in Oshawa (province of Ontario) and we are 
looking for other entrepreneurs able to work in the Toronto region with good 
ideas, the intention of internationalizing their operations and seeking quality of 
life”, he explained. The Spark Centre is one of the accredited institutions for 
requesting the Startup Visa, a Canadian government visa specifically developed 
to enable entrepreneurs and their families to be set up in the country (read 
more about this modality in the “In Focus” section).

CANADA HOUSE
Coulborne and Cegelski, as well as other executives from innovation centers, 

accelerators, incubators, investors, representatives of the Canadian government 

NATÁLIA ALEXANDRIA, HEAD DE VENDAS BLU365: 
NATÁLIA ALEXANDRIA, BLU365 HEAD OF SALES:

“A oportunidade do Elevator Pitch foi muito interessante para nós, além de ter sido, de fato, algo 
único. Já participamos de outras competições, mas nunca literalmente dentro do elevador. A porta 
se fecha e percebemos que temos poucos segundos para falar, no meu caso, de cobrança para um 

mercado diferente. É maravilhoso termos sido reconhecidos por quem não nos acompanha de perto.”
“The opportunity of the Elevator Pitch was very interesting for us, besides being, in 

fact, something unique. We have already participated in other competitions, but never 
literally inside the elevator. The door closes and we realize that we have a few seconds 

to speak, in my case, of pressure for a different market. It is wonderful that we have 
been recognized by those who do not follow us closely.”
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declarou o presidente da CCBC, Paulo Perrotti. “Nossa intenção é valorizar e posicionar as 
startups e fintechs brasileiras no mundo a partir do Canadá”, completou.

“Na Casa Canadá, durante dois 
dias inteiros e gratuitamente, os in-
teressados puderam conhecer o 
sistema canadense de inovação e a 
experiência de quem já se aventurou 
no mercado da América do Norte, 
além de aprender sobre questões 
legais, burocráticas e características 
gerais de vida e emprego lá”, expli-
cou o diretor de Relações Institucio-
nais da CCBC, Paulo de Castro Reis. 

A experiência canadense, por 
meio da ação da CCBC na SP Tech 
Week, deu tão certo que já está 
confirmada para 2019. 

A segunda edição do Elevator 
Ptch foi anunciada no encerramen-
to do evento pelo presdiente da 
CCBC, Paulo Perroti, em conjunto 
com o cônsul-geral do Canadá em 
São Paulo, Stéphane Larue e o star-
tup programer manager da SP Negó-
cio Michel Porcino. ■

and entrepreneurs, had direct contact with Brazilian startups also in the days 
following the Elevator Pitch competition during the programming of lectures 
and business meetings of Canada House, promoted by the CCBC, and the 
participation in the Annual Conference of Startups and Entrepreneurship (Case).

“Canada is one of the best places to do soft landing and the Connection 
Bureau, maintained by us, is the ideal way to start this process. The Chamber 
wants the startups to work with the best they can offer. We did this with 
Elevator Pitch and Canada House at Tech Week”, said CCBC President Paulo 
Perrotti. “Our intention is to value and position the Brazilian startups and 
fintechs in the world from Canada”, he added.

“At Canada House, for two full days and free of charge, interested parties were 
able to get to know the Canadian innovation system and the experience of those 
who have already ventured into the North American market, as well as learning 
about legal, bureaucratic and general features of life and employment there”, 
explained the director of Institutional Relations of the CCBC, Paulo de Castro Reis.  
The Canadian experience, through the action of the CCBC at the SP Tech Week, 
worked so well that it is already confirmed for 2019. The second edition of 
Elevator Ptch was announced at the end of the event by CCBC President Paulo 
Perroti, together with Canada’s Consul General in São Paulo, Stéphane Larue 
and startup programer manager of SP Business Michel Porcino. ■

O  SP ELEVATOR PITCH DEU TÃO CERTO  
QUE JÁ ESTÁ CONFIRMADO PARA 2019
THE SP ELEVATOR PITCH WORKED SO WELL  
THAT IT IS ALREADY CONFIRMED FOR 2019

O grupo de jurados contou com mentores, investidores e aceleradoras brasileiras e canadenses.  
The jurors group had mentors, investors, Brazilian and Canadian accelerators



EM FOCO
IN FOCUS

 28

Estela Cangerana

Startup

EMPREENDEDORES
Visto para



 29

VISA FOR ENTREPRENEURSHá poucos meses mo-
rando com a família 
em Durham, na re-
gião metropolitana de 

Toronto (Ontário), o engenheiro e 
empreendedor brasileiro Stephan 
Krajcer aguarda a chegada de seu 
Startup Visa. “Esse tipo de visto leva 
de seis a 15 meses para sair. Enquan-
to isso estamos nos adaptando e 
finalizando as etapas para começar 
a comercializar nossas soluções no 
mercado canadense”, conta.

A startup criada por Krajcer, a 
Cuore, foi aceita para o programa 
do centro de inovação e aceleração 
Spark Centre, uma das 25 incubado-
ras credenciadas pelo governo para 
oferecer uma carta de recomenda-
ção (Letter of Support), documento 
que habilita candidatos a receberem 
o Startup Visa, uma modalidade es-
pecífica de visto de residência per-
manente para empreendedores, que 
inclui suas famílias e equipe.

“O processo é bem detalhado. 
O candidato passa por uma série 
de avaliações, envolvendo a sua 
vida e o seu negócio”, conta o em-
preendedor. “O governo canadense oferece todas as informações pelo site e tudo é bem 
explicado”, acrescenta.

Desde que foi lançado, o programa já atraiu cerca de 100 novas empresas e mais de 200 
pessoas para o Canadá, segundo anunciou recentemente o ministro da Imigração, Refugiados 
e Cidadania, Ahmed Hussen. 

Para solicitar esse tipo de visto, o candidato deve ter aval de uma das instituições de-

L
iving for a few months with his family 
in Durham, in the metropolitan area of 
Toronto (Ontario), Brazilian engineer and 
entrepreneur Stephan Krajcer awaits the 
arrival of his Startup Visa. “This type of visa 

takes six to 15 months to be granted, while we are 
adapting and finalizing the steps to start marketing our 
solutions in the Canadian market”, he says.

The startup created by Krajcer, Cuore, was 
accepted for the program of the Spark Center innovation and acceleration 
center, one of the 25 incubators accredited by the government to offer a letter 
of recommendation (Letter of Support), a document that qualifies candidates 
to receive the Startup Visa, a specific modality of permanent residence visa for 
entrepreneurs, which includes their families and staff.

“The process is very detailed. The candidate goes through a series of 
evaluations, involving their life and his business.”, says the entrepreneur. “The 
Canadian government offers all the information on the website and everything 
is well explained”, he adds.

Since it was launched the program has already attracted about 100 new 
businesses and more than 200 people to Canada, as the Minister for Immigration, 
Refugees and Citizenship Ahmed Hussen recently announced.

To apply for this type of visa, the applicant must have approval from one 

WITH THE 
STARTUP VISA 
PROGRAM, 
GOVERNMENT 
FACILITATES 
IMMIGRATION 
TO CANADA

COM O PROGRAMA STARTUP VISA, GOVERNO 
FACILITA A IMIGRAÇÃO PARA O CANADÁ
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signadas pelo governo, entre as quais 
se incluem fundos de capital de risco, 
grupos de investidores-anjo ou incu-
badoras. O fundo deve investir pelo 
menos C$ 200 mil na startup, ou o 
investidor-anjo precisa aportar C$ 75 
mil no negócio, ou, ainda, a empresa 
deve ter sido aceita em um dos pro-
gramas definidos pela incubadora. 

“Nosso plano de inovação e com-
petências identificou a promoção do 
empreendedorismo e o crescimento 
de startups como de vital importância 
para a economia atual e futura do Ca-
nadá. O programa Startup Visa apoia 
essa agenda”, disse o ministro Hussen 
em comunicado à imprensa.

Muitos candidatos ao visto são 
empreendedores que desejam inter-
nacionalizar ou desenvolver melhor 
sua startup existente, instalando-a no 
Canadá, mas é possível também iniciar novos negócios, como é o caso da Cuore, de Krajcer. 
“Quando pensei em montar minha empresa de tecnologia financeira, já tinha a ideia de que fos-
se um negócio de visão e alcance globais, por isso saí em busca da melhor base para instalá-la. 
Pesquisei vários mercados e encontrei no Canadá a melhor opção”, lembra o engenheiro. Com 

of the institutions designated by the government, including venture capital 
funds, angel investor groups or incubators. The fund must invest at least C$ 
200,000 in the startup, or the angel investor must contribute C$ 75,000 in 
the business, or the company must have been accepted in one of the programs 
defined by the incubator.

“Our Innovation and Skills Plan has identified the promotion of 
entrepreneurship and the growth of startups as vitally important to Canada’s 
current and future economy. The Startup Visa Program supports this agenda”, 
Minister Hussen said in a statement.

Many visa applicants are entrepreneurs who want to internationalize or 
better develop their existing startup by installing it in Canada, but it is also 
possible to start new business, such as Krajcer’s Cuore.

“When I thought about setting up my financial technology company, I had the 
idea that it should be a global vision and reach business, so I set out to find the 
best foundation for it. I researched several markets and found the best option in 
Canada”, recalls the engineer. With the CCBC’s support, he visited Toronto a 
year ago with a pre-defined agenda of business contacts.

“Encontramos um ambiente preparado para acolher o imigrante, desde os órgãos governamentais até as pessoas”, diz Stephan Krajcer.  
We found an environment prepared to welcome the immigrant, from government agencies to people”, says Stephan Krajcer
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apoio da CCBC, ele visitou Toronto 
há um ano, com uma agenda prede-
finida de contatos de negócios. 

O pedido do empreendedor 
brasileiro para ser aceito no progra-
ma do Spark Centre começou em 
março. Em junho, com a Letter of 
Support em mãos, ele solicitou o 
visto de trabalho atrelado ao Star-
tup Visa. No final de julho saiu o 
primeiro, que permitiu que ele, a 
esposa e as três filhas (de 10, 8 e 4 
anos) se mudassem para o Canadá. 
Agora, aguardam a autorização de 
permanência definitiva. 

ORGANIZAÇÃO E 
PLANEJAMENTO

A mudança da família, em agos-
to, coincidiu com as temperaturas 
agradáveis do final do verão e o 
início do ano escolar das meninas. 
“Sabemos que a mudança é difícil, 
por isso programamos tudo. Encontramos um ambiente preparado para acolher o imigrante, 
desde os órgãos governamentais até as pessoas”, diz. Segundo ele, a fase mais complicada de 
instalação (até o terceiro mês) já passou e agora a vida da família segue normalmente. “Sem 
dúvida, valeu a pena. A realidade pessoal e profissional superou minha expectativa inicial.”

Para os interessados em seguir o mesmo caminho, o engenheiro e empreendedor acon-
selha: muita preparação e organização são essenciais. “Você deve ter certeza do que quer 
e estar preparado. Não pode ter preguiça de correr atrás, nem menosprezar a necessida-
de de adaptação”, conclui. ■

The request of the Brazilian entrepreneur to be accepted in the program of 
the Spark Center began in March. In June, with the Letter of Support in hand, he 
applied for a work visa attached to the Startup Visa Program. At the end of July 
he got the first, which allowed him, his wife and three daughters (10, 8 and 4 years 
old) to move to Canada. Now, they are waiting for the definitive stay permit.

ORGANIZATION AND PLANNING
The move of the family in August coincided with the pleasant temperatures of 

late summer and the beginning of the girls’ school year. “We know that moving 
is difficult, so we program everything. We found an environment prepared to 
welcome the immigrant, from government agencies to people”, he says, noting 
that the country counts, even, with welcome centers to newcomers.

According to him, the most complicated phase of settling (up to the third 
month) has passed and now family life goes on normally. “Undoubtedly, it was 
worth it. Personal and professional reality exceeded my initial expectation”. 

For those interested in following the same path, the engineer and 
entrepreneur advises: a lot of preparation and organization are essential. “You 
must be sure of what you want and be prepared. You can’t be too lazy to go 
for it, or belittle the need for adaptation”, he concludes. ■

PARA SABER MAIS SOBRE O PROGRAMA STARTUP VISA, ACESSE O QR CODE AO LADO. 
TO LEARN MORE ABOUT THE STARTUP VISA PROGRAM, ACCESS THE QR CODE BESIDE.

PARA SOLICITAR O STARTUP VISA, O CANDIDATO DEVE TER 
AVAL DE UMA DAS INSTITUIÇÕES DESIGNADAS PELO GOVERNO
TO APPLY FOR THE STARTUP VISA, THE APPLICANT MUST HAVE APPROVAL 
FROM ONE OF THE INSTITUTIONS DESIGNATED BY THE GOVERNMENT
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BOOST BUSINESS

O 
ecossistema canadense 
de inovação oferece 
um ambiente fértil para 
o desenvolvimento 
de startups, com boas 
condições de acesso 
a recursos, incubado-
ras e aceleradoras por 
todo o país. Embora 
as chances de sucesso 
sejam boas em qual-
quer uma das regiões, 
a tradição em alguns 
setores pode ajudar 
na escolha. A seguir, as 
características das pro-
víncias mais conhecidas 
dos brasileiros:

ONTÁRIO
A província que detém a capital 

administrativa do país, Ottawa, e o 
maior centro financeiro, Toronto, pos-
sui dois dos mais importantes ecos-
sistemas de startups do mundo. Um 
deles na própria Toronto e o outro 
em Kitchener-Waterloo. Empresas de 
todos os setores são atraídas por eles, 
mas se destacam as fintechs e startups 
do setor de telecomunicações.

O Canadá oferece um dos siste-
mas financeiros mais seguros do mun-
do e mais de 80% dos bancos atuam 
no país. A maior parte deles tem em 
Toronto sua base canadense. É na ci-
dade também que está uma das dez 
melhores bolsas de valores do mundo em termos de capitalização de mercado, a TSX. De acordo 
com o Toronto Finance International (TFI), já são 141 fintechs instaladas na cidade. Se na área da 
indústria financeira não restam dúvidas do ambiente favorável de Ontário, no setor de telecomunica-
ções os argumentos são igualmente fortes. Cerca de 40% de toda a receita do segmento no Canadá, 
equivalente a quase C$ 20 bilhões em 2016, vieram da província, com uma expansão de 5,6% sobre 
o ano anterior, segundo a Canadian Radio-television and Telecommunications Comission.

QUEBEC
O berço da economia criativa é também o lar ideal para duas importantes indústrias 

tecnológicas: games e inteligência artificial. A província, conhecida pelo fomento da criação 
e pelo trabalho artístico primoroso do Cirque du Soleil, tem um outro filho ilustre: Yoshua 
Bengio, o “papa” da inteligência artificial (AI).

T
he Canadian innovation ecosystem 
provides a fertile environment for de-
veloping startups, with good access to 
resources, incubators and accelerators 
throughout the country. While the 

odds of success are good in any region, tradition in 
some industries may help with choice. Here are the characteristics of the best 
known provinces to Brazilians:

ONTARIO
The province that holds the country’s administrative capital, Ottawa, and the 

largest financial center, Toronto, has two of the world’s most important startup 
ecosystems. One in Toronto itself and the other in Kitchener-Waterloo. Com-
panies from all sectors are attracted to them, but the fintech and startups of the 
telecommunications sector stand out.

Canada offers one of the safest financial systems in the world and more than 
80% of banks operate in the country. Most of them have their Canadian base in 
Toronto. It is also the city that is the one of the top ten stock exchange in the 
world in terms of market capitalization, TSX. According to Toronto Finance 
International (TFI), 141 fintechs are already installed in the city.

If in the financial industry there are no doubts about the favorable environment in 
Ontario, the arguments in the telecommunications industry are equally strong. About 
40% of all revenue in the segment in Canada, equivalent to almost CAD$ 20 billion in 
2016, came from the province, with growth of 5.6% over the previous year, according 
to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.

QUEBEC
The cradle of creative economics is also the ideal home for two important 

technology industries: games and artificial intelligence. The province, known for 

FAVORITE 
CANADIAN 
REGIONS FOR 
BRAZILIAN 
STARTUPS
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A receita do Quebec para a ge-
ração de talentos e startups bem-su-
cedidas alia os benefícios já oferecidos 
pelo governo federal canadense a van-
tagens locais, como políticas públicas 
de incentivo à pesquisa e à inovação, 
criação de centros de desenvolvimen-
to tecnológico e interseção entre os 
mundos acadêmico e empresarial.

Na província ainda fica um dos 
cinco superclusters criados pelo go-
verno para acelerar a inovação, o Al-
-Powered Supply Chains Supercluster 
(SCALE.AI), especializado em AI e 
tecnologia de supply chain, que deve 
criar mais de 16 mil empregos e gerar 
um impacto de C$ 16,5 bilhões em 
dez anos. Já no setor de games, são 
80 empresas no Quebec e mais de 9 
mil empregos atualmente, em toda a 
cadeia de produção.

A cidade de Montreal foi destacada pelo relatório 2018 Global Startups Ecosystem Report 
como um dos ambientes mais dinâmicos para empresas iniciantes no mundo.

fostering creation and for the exquisite artistic work of Cirque du Soleil, has 
another illustrious son: Yoshua Bengio, the “pope” of artificial intelligence (AI).

Québec’s recipe for talent generation successful startups combines the 
benefits already offered by the Canadian federal government with local advan-
tages such as public policies to encourage research and innovation, creation of 
technology development centers and intersection between the academic and 
business worlds.

In the province also one of the five superclusters created by the government 
to accelerate innovation is located, the Al-Powered Supply Chains Superclus-
ter (SCALE.AI), specialized in AI and supply chain technology, which should 
create more than 16 thousand jobs and generate an impact of CAD$ 16.5 bil-
lion in ten years. In the gaming sector, there are 80 companies in Quebec and 
more than 9,000 jobs currently in the entire production chain.

The city of Montreal was highlighted by the 2018 Global Startups Ecosystem 
Report as one of the most dynamic environments for startups in the world.

O Canadá oferece um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo e mais de 80% dos bancos atuam no país. A maior parte deles em Toronto. Canada 
offers one of the safest financial systems in the world and more than 80% of banks operate in the country. Most of them have their Canadian base in Toronto



COLÚMBIA BRITÂNICA
O segmento de games também 

é forte na Colúmbia Britânica, com 
mais de 150 empresas. Lá, desta-
cam-se ainda os setores de efeitos 
especiais, animações e alta tecnolo-
gia. Entre 2008 e 2016, o número 
de startups que se instalaram na 
província subiu 16,8% ao ano, atin-
gindo um total de 10,2 mil empresas 
em 2016, segundo o relatório de 
2017 Input Indicators of the British 
Columbia High Technology Sector. 
Entre os motivos para tanta procu-
ra estão a oferta de mão de obra 
qualificada, o acesso a centros de 
pesquisa e inovação e a facilidade de 
contato com incubadoras, acelera-
doras e investidores.

A província ainda abriga outro 
dos cinco superclusters lançados pelo governo canadense, o Digital Technology Supercluster, 
direcionado a realidade aumentada, mixada e virtual, data collection e analytics, e computação 
quântica. O projeto deve criar 13,5 mil empregos e um impacto de C$ 5 bilhões na economia 
em dez anos.

Na área do cinema, muitos filmes de Hollywood são filmados e editados em Vancouver, o 
que gerou a criação de toda uma cadeia de fornecedores para atender a essa indústria. ■

BRITISH COLUMBIA
The gaming segment is also strong in British Columbia, with more than 150 com-

panies. There are also the special effects, animation and high technology sectors. 
Between 2008 and 2016, the number startups that settled in the province 

rose 16.8% per year, reaching a total of 10,200 companies in 2016, according 
to the 2017 Input Indicators of the British Columbia High Technology Sector. 
Among the reasons for such demand are, the provision of skilled labor, access 
to research and innovation centers, and ease of contact with incubators, ac-
celerators and investors. 

The province also hosts another of the five superclusters launched by the 
Canadian government, the Digital Technology Supercluster, aimed at augment-
ed reality, mixed and virtual reality, data collection and analytics, and quantum 
computing. The project is expected to create 13,500 jobs and an impact of 
CAD$ 5 billion on the economy in 10 years.

In the movie industry, many Hollywood films are filmed and edited in Vancou-
ver, which has spawned a whole chain of suppliers to serve this industry. ■

Number of high-tech 
startups that settled in British 
Columbia rose 16.8% per year

Número de startups de alta 
tecnologia na Colúmbia 

Britânica subiu 16,8% ao ano 
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NO MEIO DIGITAL
PRIVACIDADE

NOVA LEI BRASILEIRA PROMOVE MUDANÇAS  
NO GERENCIAMENTO DE DADOS PESSOAISA  

vida online traz vantagens inegáveis, porém, há o risco de exposição indesejada 
de informações pessoais. Com o aumento dos casos de danos pelo uso indevi-
do desses dados, o governo brasileiro atualizou sua legislação. A nova norma, 
que entra em vigor daqui a cerca de um ano, traz um princípio básico similar 
ao das regras canadenses: a exigência do conhecimento e consentimento do 
cidadão para a coleta e uso de seus dados. 

Em agosto de 2018, o Brasil sancionou a Lei 13.709/18, a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD), que defi-
ne as regras para a 

proteção e a transferência de dados 
pessoais. A partir de fevereiro de 
2020, qualquer utilização dessas in-
formações deverá contar com o con-
sentimento expresso do titular, que 
terá acesso aos seus dados armaze-
nados. Infrações serão punidas com 
advertências e multas, que podem 
atingir até 20% do faturamento das 
empresas – limitadas, no total, a R$ 
50 milhões em cada caso.

Ainda que tenha sido aprovada 
com vetos, a lei representa um avan-
ço, ao alinhar o Brasil a mercados 

PRIVACY IN THE DIGITAL 
ENVIRONMENT

Online life has undeniable advan-
tages, however, there is the risk 
of unwanted exposure of personal 
information. With the increase in 
cases of damages due to improper 

use of these data, the Brazilian government 
has updated its legislation. The new standard, 

which comes into effect in about a year, brings a basic principle similar to that 
of Canadian rules: the requirement of knowledge and consent the citizens to 
collect and use their data.

NEW BRAZILIAN 
LAW PROMOTES 
CHANGES IN THE 
MANAGEMENT OF 
PERSONAL DATA
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como o europeu, segundo o advogado Paulo Perrotti, presidente da CCBC (foto abaixo). A 
norma brasileira, inclusive, foi inspirada na General Data Protection Regulation (GDPR) da União 
Europeia, que, desde maio de 2018, rege não apenas empresas instaladas nos países do bloco 
como também parceiros comerciais fora da Europa. 

Segundo Perrotti, a lei retoma os avanços na proteção da privacidade trazidos pela Constitui-
ção de 1988 e pelo Código de Defesa 
do Consumidor (1990). “O Brasil está 
mostrando ao mundo que se preocu-
pa com a proteção dos dados e pode 
trocar informações com outros países 
que também têm essa proteção.” Para 
ele, há ainda o impacto no desenvol-
vimento de produtos e serviços. “É o 
security by design, ou seja, o produto 
ou serviço terá de ter embutido o con-
ceito de segurança”, acrescenta.

A nova lei abre dois campos de 
trabalho es-
senciais para 
se desenvol-
ver uma cultu-
ra de seguran-
ça de dados: a 
existência de 

In August 2018, Brazil enacted Law 13,709/18, the General Law on Data Protection 
(LGPD), which defines the rules for the protection and transfer of personal data. As 
of February 2020, any use of this information must rely on the express consent of 
the holder, who will have access to their stored data. Violations will be punished with 
warnings and fines, which may reach up to 20% of company revenues – limited, in 
total, to R$ 50 million in each case.

Although it passed with vetoes the law represents a step forward, by aligning 
Brazil with markets such as the European one, according to lawyer Paulo Perrotti, 
president of the CCBC (picture below). The Brazilian standard was also inspired by 
the European Union General Data Protection Regulation (GDRP), which, since May 
2018, has governed not only companies located in the countries of the bloc but also 
trading partners outside Europe.

According to Perrotti, the law takes back the advances in privacy protection 
brought by the 1988 Constitution and the Consumer Defense Code (1990). “Brazil is 
showing the world that it is concerned with data protection and can exchange infor-
mation with other countries that also have this protection.” For him, there is still an 

Brazil is showing the 
world that it is concerned 
with data protection

O Brasil está mostrando ao 
mundo que se preocupa 

com a proteção dos dados
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um profissional nas empresas responsável pelo gerenciamento das informações e o seguro 
contra ataques cibernéticos. “Ao mesmo tempo em que a responsabilidade pelos dados deixa 
de ser difusa, haverá uma geração de conhecimento, pelo engajamento de diferentes áreas. 
O seguro terá importância crescente – a própria CCBC foi pioneira em contratá-lo”, afirma 
Perrotti. Ele avalia ainda que, embora a nova realidade ainda não seja uma preocupação para 
muitas empresas, esse é um processo sem volta. 

Perrotti conta que, em relação à lei europeia, a brasileira amplia a possibilidade de análise 
e manipulação de dados, em razão da necessidade de legitimar a operação das empresas que 
atuam com serviços de proteção ao crédito. 

EXPERIÊNCIA CANADENSE
No Canadá, há uma série de leis que tratam do tema. Na esfera federal, o Privacy Act rege 

o uso de informações dos cidadãos pelo governo, e o Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act (Pipeda), de 2000, estabelece regras para a coleta e utilização de 
dados por empresas de negócios regulados pelo Estado, bem como por aquelas que atuem 
em províncias que não disponham 
de legislação sobre o tema. 

Há leis específicas em Colúm-
bia Britânica, Alberta e Quebec. 
Em breve, a província de Manitoba 
também passará a dispor de norma 
específica. As multas por descum-
primento das regras podem chegar 
a até C$ 100 mil.

Segundo o advogado Stephen 
Nattrass, sócio-sênior do escritório 
Norton Rose Fulbright (foto abaixo), 
de Ottawa, assim como no Brasil, 
o princípio geral canadense é o de 
que os cidadãos expressem consen-
timento para o uso de seus dados. 
“A maior parte das empresas do 
Canadá já dispunha de procedimen-
tos para garantir a privacidade das 
informações. Com o Pipeda, elas 
passaram a notificar quaisquer vaza-
mentos de dados. Será interessante 
ver a adaptação à crescente capaci-
dade de inovação dos cibercrimino-
sos”, afirma. Nattrass pondera que 
há setores do governo que buscam 

um apro-
fundamento 
da lei que 
a aproxi-
me dos pa-
r â m e t r o s 
da GDPR. ■

impact on the development of products and services. “It is security by design, that is, 
the product or service will have to have the concept of security embedded”, he adds.
The new law opens two essential fields of work to develop a culture of data 
security: the existence of a professional in companies responsible for informa-
tion management and insurance against cyber-attacks. “At the same time that 
the responsibility for the data is no longer diffused, there will be a generation of 
knowledge, through the engagement of different areas. Insurance will become 
increasingly important – the CCBC itself was a pioneer in hiring it”, says Perrotti. 
He further notes that although the new reality is not yet a concern for many 
companies, it is a no-return process. 

Perrotti says that in relation to the European law, the Brazilian law extends the 
possibility of data analysis and manipulation, due to the need to legitimize the operation 
of companies that work with credit protection services.

CANADIAN EXPERIENCE
In Canada, there are a number of laws that address the issue. At the federal level, 

the Privacy Act governs the use of citizens’ information by the government; and the 
Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Pipeda), 2000, estab-
lishes rules for the collection and use of data by state-regulated business enterprises, 
as well as those operating in provinces that do not have legislation on the subject.

There are specific laws in British Columbia, Alberta and Quebec. Soon the 
province of Manitoba will also have a specific rule. Fines for noncompliance with 
the rules may amount to up to 100,000 Canadian dollars.

According to Stephen Nattrass, a senior partner at the Norton Rose Fulbright 
office in Ottawa (picture beside), as well as in Brazil, the general Canadian prin-
ciple is that citizens express consent to the use of their data. “Most companies 
in Canada already had procedures in place to ensure information privacy. With 
Pipeda, they started notifying you of any data leaks. It will be interesting to see 
the adaptation to the growing capacity of innovation of cybercriminals”, he says. 
Nattrass ponders that there are sectors of the government that seek a deepening 
of the law that brings it closer to the GDPR parameters. ■
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MOSAICO CULTURAL
CULTURAL MOSAIC

Sérgio Siscaro

INGREDIENTES 
TÍPICOS CRIAM 
EXPERIÊNCIAS 
CULINÁRIAS 
ÚNICAS NO BRASIL 
E NO CANADÁ

ABORES
INIGUALÁVEISS
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UNMATCHED FLAVORSA s influências indíge-
nas e da imigração 
de povos distintos 
impactaram a gas-
tronomia tanto no 
Brasil quanto no 
Canadá e deixaram 
um grande legado 
em pratos e tradi-
ções. Da mistura 

das diferentes culturas aos ingre-
dientes típicos de cada região surgiu 
uma culinária genuína. Quem os ex-
perimenta não se arrepende e passa 
a incorporá-los às suas receitas.

Para o chef canadense Doug Pen-
fold (foto), proprietário do restaurante 
Cava, em Toronto, e que participou da 
Semana de Gastronomia Canadense 
no Rio de Janeiro e em São Paulo em 
2017, a variedade gastronômica cana-
dense decorre, em boa parte, do lega-
do dos povos nativos e dos primeiros 
colonizadores franceses. “O Canadá 
teve pouca contribuição culinária fora 
dessas culturas, mas os canadenses 
sempre foram estimulados a explorar 
uma variedade de cozinhas, especialmente nas grandes cidades”, afirma. 

Mesmo com a abertura à novidade, sabores típicos não podem faltar para criar uma expe-
riência gastronômica única canadense. O chef assinala que “o maple syrup (ou xarope de bordo, 

I
ndigenous influences and the immigration of 
distinct peoples have impacted gastronomy 
both in Brazil and Canada and have left a 
great legacy in dishes and traditions. From 
the mixture of different cultures to the typ-

ical ingredients of each region came a genuine. 
Those who experience them do not repent and 
begin to incorporate them into their recipes.

For Canadian chef Doug Penfold, owner of 
Cava Restaurant in Toronto, who attended Canadian Gastronomy Week in Rio 
de Janeiro and Sao Paulo in 2017, the Canadian gastronomic variety stems largely 
from the legacy of native peoples and the first French settlers. “Canada had little 
cooking input outside these cultures, but Canadians have always been encouraged 
to explore a variety of cuisines, especially in large cities”, he says.

Even with the openness to novelty, typical flavors cannot be missed to cre-
ate a unique Canadian dining experience. The chef points out that “maple syrup 
(whose leaf is included in the Canadian flag), smoked salmon and fiddleheads 
are the country’s great contributions in terms of ingredients”.

Like Brazil, Canada has great regional differences in terms of cuisine. “The 
difference between the West Coast, where Vancouver is, and the eastern 

TYPICAL 
INGREDIENTS 
CREATE UNIQUE 
CULINARY 
EXPERIENCES 
IN BRAZIL AND 
CANADA
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árvore cuja folha está na bandeira ca-
nadense), o salmão defumado e as fi-
ddleheads são as grandes contribuições 
do país em termos de ingredientes”.

Assim como o Brasil, o Canadá 
apresenta grandes diferenças regionais 
em termos de culinária. “A diferença 
entre a costa oeste, onde está Van-
couver, e a região leste, em Quebec, 
é que a primeira tem mais acesso a 
frutos do mar frescos e tem grande in-
fluência asiática. Quebec, por sua vez, 
é um grande fornecedor de produtos 
fantásticos, como o foie gras (patê fei-
to com o fígado de patos, gansos ou 
marrecos) e carnes de caça”, afirma. 

BRASIL-CANADÁ
Do lado brasileiro, o chef Guga 

Rocha, criador da Cozinha Tropica-
lista, que esteve na 1ª Semana Gas-
tronômica Brasileira em Montreal no 
ano passado, afirma que os grandes 
destaques em termos de ingredientes 
únicos são aqueles encontrados nas 
regiões amazônica e do cerrado. 

“Temos desde frutas como cajuzi-
nho-do-cerrado, que é uma miniatura do caju com um gosto mais flo-
ral, mais intenso, ao pequi, extremamente aromático, que se utiliza para 
comer com arroz ou usar no final de preparações. Também no cerrado 
temos o maracujá-pérola, que é pequenino, redondo e bastante doce, e a 
castanha-de-baru, que é um meio-termo entre o amendoim e a amêndoa 
e é uma das melhores castanhas do mundo”, afirma Rocha. 

O chef faz viagens de pesquisa regulares a diversas regiões brasileiras, 
buscando conhecer não só os ingredientes nativos, mas a maneira como os 
povos locais preparam seus pratos. “Já estive em algumas tribos amazônicas. 

region, in Quebec, is that the former has more access to fresh seafood, and 
has great Asian influence. Quebec, on the other hand, is a great supplier of 
fantastic products, such as foie gras (pâté made with the liver of ducks, geese 
or ducks) and game meats”, he says. 

BRAZIL-CANADA
On the Brazilian side, Chef Guga Rocha, creator of Tropicalista Cuisine and 

who was at the 1st Brazilian Gastronomic Week in Montreal last year, says 
that the main highlights in terms of unique ingredients are those found in the 
Amazonian and Cerrado regions.

“We have everything from fruits such as Cerrado cajuzinho, which is a 
miniature cashew with a more floral, more intense taste, to the extremely 
aromatic pequi, which is used to eat with rice or at the end of preparations. 
Also in the Cerrado we have the pearl passion fruit, which is small, round and 
quite sweet, and the baru nut, which is a happy medium between peanuts and 
almonds, and is one of the best chestnuts in the world”, says Rocha. 

The chef makes regular research trips to various Brazilian regions, seeking 
to know not only the native ingredients, but the way local people prepare their 
dishes. “I’ve been to some Amazonian tribes. There is a fruit called sorva, a 
creamy, flavorful fruit that resembles Greek yogurt. We also have several sea-
sonings, such as cumaru, with a scent that resembles vanilla, and puxiri, which 
is a mixture of nutmeg, black pepper and clove”, he says.

“There are still fruits known in Brazil but not so widespread abroad, such as 

PARA EXPERIMENTAR
Alguns dos sabores brasileiros poderão ser conhecidos pelos canadenses no final de abril e início de maio, durante a Sial Canadá, a grande feira do setor de 
alimentos e bebidas que acontecerá em Toronto e terá um pavilhão brasileiro. A CCBC, que levará à feira uma comitiva de empreendedores interessados em 
mostrar seus produtos e conhecer o que o mercado canadense oferece, organizará ainda na mesma época mais uma Semana Gastronômica Brasileira no país.

TO TASTE
Some of the Brazilian flavors may be known by Canadians in late April and early May during Sial Canada, the major food and beverage fair in 
Toronto that will have a Brazilian pavilion. The CCBC, which will take to the fair a group of entrepreneurs interested in showing their products 
and knowing what the Canadian market offers, will also organize at the same time another Brazilian Gastronomic Week in the country.



Lá existe uma fruta chamada sorva, 
cremosa, com sabor que lembra io-
gurte grego. Temos também vários 
temperos, como o cumaru, com aro-
ma que lembra baunilha, e o puxuri, 
que é uma mistura de noz-moscada, 
pimenta-do-reino e cravo”, conta. “Há 
ainda frutas conhecidas no Brasil, mas 
pouco difundidas no exterior, como o 
cupuaçu e o açaí. Sem falar dos peixes 
de rio e do tucupi amazônico, um fer-
mentado de mandioca que tem várias 
colorações.”, afirma. 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
Tanto Penfold quanto Rocha ti-

veram a oportunidade de conhecer 
as culinárias do Brasil e do Canadá 
nas Semanas Gastronômicas pro-
movidas pela CCBC. Com 30 anos 
de profissão, o chef canadense afirma que sua visita ao país foi uma oportunidade para ter aces-
so a sabores diferentes. “As semanas no Brasil foram incríveis para mim, pois pude conhecer 
pratos únicos que espero um dia poder trazer ao Canadá.”

De forma semelhante, Rocha relembra sua experiência. “Usamos vários produtos brasileiros, e os 
canadenses adoraram! Acho que está acontecendo algo semelhante nos dois países – a redescoberta 
dos saberes culinários locais. Do Canadá uso alguns bem diferentes. Além do maple syrup, uso o 
poivre, um tipo de pimenta com cheiro muito doce, e ingredientes boreais diversos”, finaliza o chef. ■

cupuaçu and açaí. Not to mention the river fish and the Amazonian tucupi, a 
fermented manioc that has several colorations”. 

EXCHANGE OF EXPERIENCES
Both Penfold and Rocha had the opportunity to get to know the cuisines of 

Brazil and Canada in the Gastronomic Weeks promoted by the CCBC. With 
30 years of profession, the Canadian chef says that his visit to the country was 
an opportunity to have access to different flavors. “The weeks in Brazil were 
incredible for me, because I was able to learn about unique dishes that I hope 
one day I will be able to bring to Canada”.

Similarly, Rocha recalls his experience. “We used several interesting Bra-
zilian products, and the Canadians loved it! I think there is something similar 
happening in the two countries – the rediscovery of local culinary knowledge. 
From Canada I use some here that are very different – besides the maple 
syrup, I use the poivre, a type of pepper with a very sweet smell, and diverse 
boreal ingredients”, concludes the chef. ■
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Temos frutas como cajuzinho-do-cerrado, que é uma miniatura do caju com um gosto mais floral, mais intenso.  
We have fruits such as Cerrado cajuzinho, which is a miniature cashew with a more floral, more intense taste
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

IN THE RHYTHM OF JAZZ

Estela Cangerana e Sérgio Siscaro

T
rês instrumentos e a execução com maestria de um jazz brasileiro, mesclando 
músicas autorais com a releitura de outros gêneros nacionais. Com essa fór-
mula, a banda Trinca Brasil, formada por Pablo Fagundes (gaita), Félix Júnior 
(violão de sete cordas) e Pedro Almeida (bateria), venceu o CCBC Jazz Fest 
no final do ano passado e embarcou para o Canadá, com show, gravações e 
novos contatos na agenda. 

“Foi demais! Uma 
experiência muito 
além da nossa ex-
pectativa”, revelou 
Fagundes. “A recepti-
vidade do público no 
Canadá foi maravilho-
sa e o local escolhido 

para a apresentação (a Gallery345, 
em Toronto) é um espaço muito le-
gal, com acústica muito boa. Encon-
tramos um público fiel e conhece-
mos muitas pessoas envolvidas com 
a cultura brasileira”, completou.

Com o apoio do produtor cana-
dense radicado em São Paulo Alvise 
Migotto, o trio entrou no estúdio 
Revolution Recording, de Toronto, 
para gravar as duas músicas que 
concorreram no festival: Pétalas de 

T
hree instruments and the masterful 
execution of a Brazilian jazz, mixing 
authorial songs with the re-reading 
of other national genres. With this 
formula, the band Trinca Brasil, 

formed by Pablo Fagundes (harmonica), Félix 
Júnior (seven string guitar) and Pedro Almeida 

(drums), won the CCBC Jazz Fest at the end of last year and embarked for 
Canada with concert, recordings and new contacts in the calendar.

“It was awesome! An experience far beyond our expectations”, said 
Fagundes. “The receptivity of the audience in Canada was wonderful and the 
venue chosen for the presentation (Gallery345 in Toronto) is a very cool venue 
with very good acoustics. We found a loyal audience and met many people 
involved with Brazilian culture”, he added.

CCBC JAZZ FEST 
AWARD-WINNING 
BAND TAKES 
ITS WORK TO 
CANADA

BANDA VENCEDORA 
DO CCBC JAZZ FEST 
LEVA SEU TRABALHO 

AO CANADÁ

NO RITMO DOJAZZ
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Margarida, de Pablo Fagundes, e Beliscando Azulejo, de Félix Júnior. Elas receberam mixagens 
diferentes e participarão de um concurso canadense. As faixas farão parte do disco de estreia 
da banda, a ser lançado neste ano, e ainda de um álbum do CCBC Jazz Fest.

Apesar de os três músicos serem profissionais experientes no Brasil e no exterior, com 
CDs solos e com outras formações já gravados, a Trinca Brasil é nova. A banda foi formada 
no final de 2017 e teve uma de suas estreias no festival da CCBC. 

PRIMEIRA QUALIDADE
A qualidade técnica vista no 

Canadá impressionou. “Foi o melhor 
estúdio em que eu já gravei, com 
um alto profissionalismo de toda a 
equipe. Os equipamentos também 
eram de última geração”, afirmou 
Fagundes, que tem mais de 20 anos 
de experiência e já tocou em vários 
países da Europa e Oceania. 

Depois da viagem a Toronto, 
porém, o Canadá parece ter con-
quistado os planos futuros do mú-
sico para a continuidade de sua 
carreira internacional. “Fiquei apai-
xonado pelo país. Nosso produtor 
fez muitos contatos para nós por lá 
e pretendemos voltar.”

O projeto é compartilhado pe-
los outros componentes da banda. 
“O Migotto já está organizando os 
trabalhos para que possamos voltar 
no verão canadense. Há várias pon-
tes sendo construídas para fazer-
mos outros shows, em lugares di-
ferentes no Canadá”, afirmou Félix 
Júnior, também experiente músico 
com várias passagens internacionais 
e, agora, mais um fã do Canadá.

FUTURO
Para ele, a participação no CCBC 

Jazz Fest e a vivência em Toronto 
foi o melhor começo que a banda 
poderia ter. “O trabalho da Trinca 
Brasil é novo. Estamos em um mo-
mento de gravar e entramos com 
todo o gás no projeto. Ficamos mui-

With the support of São Paulo-based Canadian producer Alvise Migotto, 
the trio entered the Revolution Recording studio in Toronto to record the 
two songs that competed at the festival: Pétalas de Margarida (Daisy Petals) by 
Pablo Fagundes and Beliscando Azulejo (Pinching Tiles) by Felix Júnior. They 
received different mixes and will participate in a Canadian contest. The tracks 
will be part of the band’s debut album, to be released this year, as well as an 
album by the CCBC Jazz Fest.

Although the three musicians are experienced professionals in Brazil and 
abroad, with solo CDs and other formations already recorded, Trinca Brasil 
is new. The band was formed in late 2017 and had one of its premieres at 
the CCBC festival.

FIRST QUALITY
The technical quality seen in Canada impressed. “It was the best studio I’ve 

ever recorded, with a high professionalism of the entire team. The equipment 
was also state-of-the-art”, said Fagundes, who has more than 20 years of 
experience and has played in several countries in Europe and Oceania.

After the trip to Toronto, however, Canada seems to have conquered the 
musician’s future plans for the continuity of his international career. “I fell in 
love with the country. Our producer has made many contacts for us there and 
we intend to return.” 

The project is shared by the other members of the band. “Migotto is already 
organizing work so we can come back in the Canadian summer. There are a 
lot of bridges being built to do other shows in different places in Canada”, said 
Félix Júnior, also an experienced musician with several international shows and 
now a fan of Canada.

FUTURE
For him, attending the CCBC Jazz Fest and the experience in Toronto were 

one of the best beginnings the band could have. “The work of Trinca Brasil 
is new. We are in a moment to record and we enter with all energies in the 
project. We were very happy to have been chosen among the 10 finalists for the 
presentation in São Paulo. To our surprise, we won the final! Then the trip to 
Canada was a wonderful experience. There, we saw that culture works.”

Trinca Brasil competed with more than 120 bands from 11 Brazilian states, 
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to felizes de termos sido escolhidos entre os dez finalistas para a apresentação em São Paulo. 
Para nossa surpresa, ganhamos a final! Depois, a ida ao Canadá foi uma experiência maravi-
lhosa. Lá, vimos que a cultura funciona.”

A Trinca Brasil concorreu com mais de 120 bandas de onze estados brasileiros e foi sele-
cionada pelo júri para se apresentar entre as 10 melhores no final de setembro no Bourbon 
Street, em São Paulo. Depois o trio, que é de Brasília, tocou mais uma vez na mesma casa 
paulista por conta do festival. 

Foi no começo de outubro, em apresentação conjunta com o canadense Eric St. Laurent 
Trio, um dos novos contatos canadenses que podem gerar trabalhos futuros. No final de no-
vembro, em Toronto, os integrantes 
da Trinca assistiram como convida-
dos a um show do colega canadense.

Na opinião de Félix Júnior, um 
dos atrativos da banda para o exte-
rior é a essência nacional. “Na ver-
dade, a Trinca faz um jazz brasileiro. 
Pega músicas populares, uma coisa 
do [músico e compositor] Edu Lobo, 
por exemplo, e toca com linguagem 
jazzística brasileira, como se fosse 
um Hermeto Pascoal [compositor, 
arranjador e multi-instrumentista]. 
Não é um jazz americano. Acho 
que isso é uma das coisas funda-
mentais que nos valeu a conquista 
do prêmio da CCBC. Chamou a 
atenção deles”, finaliza. ■

and was selected by the jury to appear in the top 10 at the end of September at 
Bourbon Street in São Paulo. Then the trio, which is from Brasilia, played once 
again in the same São Paulo venue because of the festival.

 It was in early October, in a joint presentation with Canadian Eric St. 
Laurent Trio, one of the new Canadian contacts that could generate future 
work. At the end of November, in Toronto, members of Trinca watched as 
guests a concert of the Canadian colleague.

In the opinion of Felix Júnior, one of the attractions of the band abroad is 
the national essence. “In fact, Trinca does a Brazilian jazz. It picks up popular 
songs, a thing from the (musician and composer) Edu Lobo, for example, and 
plays with Brazilian jazz language, as if it were a Hermeto Pascoal (composer 
arranger multi-instrumentalist). It’s not American jazz. I think this is one 
of the fundamental things that earned us the CCBC award. It caught their 
attention”, he ends. ■

“Attending the CCBC Jazz Fest  
was one of the best beginnings  
the band could have”

“Participação no CCBC Jazz 
Fest foi um dos melhores 

começos da banda”
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CONHEÇA DEZ ATRAÇÕES TURÍSTICAS QUE 
AJUDAM A CONTAR A HISTÓRIA CANADENSE

JOURNEY INTO THE PAST
H

á muitas maneiras de se aprofundar na história canadense, mas poucas têm o mes-
mo impacto que visitar um local histórico e viver de perto a magia daquele lugar. 
À medida que acompanha apresentações folclóricas e participa de atividades que 
resistiram ao tempo, o visitante pode desenvolver grande apreço pelas histórias que 
ajudaram a moldar o país. A seguir uma lista de dez ótimos lugares selecionados 
pelo “Destination Canada”, órgão oficial de turismo do governo. Fique por dentro:

L’ANSE AUX MEADOWS (TERRA NOVA E LABRADOR)
O sítio nacional de L’Anse aux Meadows guarda a primeira evidência da presença 

europeia na América do Norte. Os vikings foram os descobridores de Terra Nova e 
Labrador, província onde está situada essa relíquia da história do país. Lá pode-se ver as 
ruínas de assentamentos que remontam ao século 11. Os turistas são convidados a inte-
ragir com personagens e 
a explorar construções.

ALDEIA HISTÓRICA E MUSEU 
KSAN (COLÚMBIA BRITÂNICA)

Na comunidade de Hazelton, 
no norte da Colúmbia Britânica, 
fica a aldeia e o museu histórico 
de Ksan, dedicados à etnia Gitxsan, 
um dos povos originários do Ca-
nadá. Réplicas de sete construções 
típicas reproduzem a vida cotidiana 
dessa comunidade que habitou a 
região ribeirinha por centenas de 
anos. Vale apreciar os totens, visitar 
a casa de fumaça e descobrir o es-
conderijo de comida.

SAINTE-MARIE ENTRE  
OS HURONS (ONTÁRIO)

Em 1639, os jesuítas franceses 
começaram a construir a primeira 
Comunidade Europeia de Ontário, 
Sainte-Marie entre os Hurons. A 
sede da Missão Jesuíta para o povo 
Huron Wendat incluía igreja, ofici-
nas, quartéis e outras construções. 
O ambiente da época foi recriado 
para o visitante ter uma ideia da 
interação entre as nações francesa 
e wendat.

T
here are many ways to get to 
delve into Canadian history, 
but few have the same impact 
as visiting a historical site and 
living up close the magic of 

that place. As you follow folk presentations 
and participate in activities that have stood 

the test of time, the visitor can develop a deep appreciation for the stories 
that have shaped the country. Here’s a list of 10 great places selected by 
“Destination Canada”, the government’s official travel agency. Stay tuned:

L’ANSE AUX MEADOWS (NEWFOUNDLAND AND LABRADOR)
The national historical site of L’Anse aux Meadows holds the first evidence of 
the European presence in North America. The Vikings were the discoverers 
of Newfoundland and Labrador, province where this relic of the history of the 
country is located. There you can see the ruins of settlements dating back to 
the 11th century. Tourists are invited to interact with Viking characters and to 
explore historical constructions.

HISTORIC VILLAGE AND KSAN MUSEUM (BRITISH COLUMBIA)
In the community of Hazelton in northern British Columbia is the village and the 
Ksan historical museum, dedicated to the Gitxsan ethnic group, one of the native 
peoples of Canada. Replicas of seven typical buildings reproduce the daily life of this 
community that inhabited the riverside region for hundreds of years. It is worth to 
see the totems, visit the smoke house and discover the hiding place of food.

LEARN ABOUT 
10 TOURIST 
ATTRACTIONS THAT 
HELP TELLING THE 
CANADIAN HISTORY
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FORTALEZA DE LOUISBOURG (NOVA ESCÓCIA)
Ao adentrar a fortaleza de Louisbourg o visitante faz uma viagem de volta a 1700. Esse 

sítio histórico nacional foi um dos portos mais movimentados do mundo no século 18, atuando 
como importante ponto estratégico de comércio e defesa para os franceses. Acompanhe a co-
mida sendo preparada no fogo a céu 
aberto, veja o preparo artesanal de 
rendas e beba rum com os pescado-
res contadores de histórias do mar.

ASSENTAMENTO DOS 
LEGALISTAS (NOVA BRUNSWICK)

Fugindo dos canhões da Revolu-
ção Americana, os legalistas trilharam 
em direção ao Canadá, para recons-
truir seu futuro às margens do rio St. 
John, na moderna Nova Brunswick. 
No “Kings Landing Historical Settle-
ment” pode-se reviver o cotidiano da 
década de 1780 até o início do sécu-
lo 20. Os aldeões cultivam o próprio 
trigo e vegetais, ordenham as vacas, 
cortam a madeira e atiçam o fogo.

SAINTE-MARIE AMONG THE HURONS (ONTARIO)
In 1639, the French Jesuits began to build the first European Community of 
Ontario, Sainte-Marie among the Hurons. The headquarters of the Jesuit Mission 
for the Huron Wendat people included church, workshops, barracks and other 
constructions. The atmosphere of the time was recreated so the visitor got an 
idea of the interaction between the French and Wendat nations.

FORTRESS OF LOUISBOURG (NOVA SCOTIA)
When entering the fortress of Louisbourg the visitor makes a trip back to 1700. 
This national historical site was one of the busiest ports of the world in the 
18th century, acting as an important strategic point of commerce and defense 
for the French. Follow the food being prepared in the open fire, see the lace 
workmanship and drink rum with the fishermen telling stories of the sea.

L’Anse aux Meadows guarda ruínas que remontam ao século 11. L’Anse aux Meadows holds ruins of dating back to the 11th century
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PARQUE DE FORT WILLIAM (ONTÁRIO)
Viaje 200 anos no tempo e viva como um aventureiro no Fort William Historical Park. A 

região do parque era a sede do comércio de peles da North West Company, que desem-
penhou um papel fundamental nos primórdios do Canadá. Caminhe por 42 construções his-
tóricas e interaja com comerciantes escoceses de peles do século 19, viajantes franceses, ar-
tesãos, fazendeiros e povos da etnia 
Ojibwa, que contam suas histórias.

FESTIVAL DU VOYAGEUR 
(MANITOBA)

Considerado o “maior evento 
de cozinha do mundo”, o Festival du 
Voyageur é uma oportunidade de 
experimentar a comida, divertir-se 
e observar a herança francesa nas 
ruas cobertas de neve de Winnipeg. 
Passeie por um posto de comércio 
de peles do século 19, tome um vi-
nho tradicional fortificado e desfrute 
de apresentações musicais ao vivo.  

FORT EDMONTON (ALBERTA)
Em Fort Edmonton é possível ex-

plorar o Forte da Baía de Hudson tal 
como era em 1846 e interagir com 
personagens da época. Depois, o con-
vite é para acompanhar lentamente as 
transformações da cidade enquanto ca-
minha pelas ruas que representam os 

SETTLEMENT OF LEGALISTS (NEW BRUNSWICK)
Fleeing the cannon of the American Revolution, the legalists made their way north 
to Canada to rebuild their future on the banks of the St. John River in modern New 
Brunswick. In the “Kings Landing Historical Settlement” one can revive the everyday 
life of the legalists of the 1780s until the early 20th century. The villagers grow their 
own wheat and vegetables, milk the cows, cut the wood, and stir the fire.

FORT WILLIAM PARK (ONTARIO)
Travel 200 years in time and live like an adventurer at Fort William Historical 
Park. The park region was the headquarters of the North West Company’s fur 
trade, which played a key role in the early days of Canada. Walk through 42 
historic buildings and interact with Scottish 19th century fur traders, French 
travelers, artisans, farmers and Ojibwa people, who tell their stories.

FESTIVAL DU VOYAGEUR (MANITOBA)
Considered the “world’s largest cooking event”, the Festival du Voyageur is 
an opportunity to taste the food, have fun and watch the French heritage in the 
snow-capped streets of Winnipeg. Stroll through a 19th century fur trading 
post, drink traditional fortified wine and enjoy live musical performances.  
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anos de 1885, 1905 e 1920, viajando de carruagem puxada por cavalos ou em carros históricos.

SÍTIO DE BARKERVILLE (COLÚMBIA BRITÂNICA)
Em 1862, o explorador inglês Billy Barker encontrou ouro no vale de Cariboo, dando início 

a uma frenética corrida pelo mineral 
nessa região. Todo o período está 
preservado e pode ser conferido de 
perto no Sítio Histórico Nacional de 
Barkerville, cidade museu onde os vi-
sitantes podem espreitar mais de 100 
construções originais da cidade.

COMPLEXO HISTÓRICO  
DE DAWSON (YUKON)

Outra localidade que retrata a 
corrida do ouro no Canadá é o Com-
plexo Histórico de Dawson. Lá o tu-
rista encontra 17 edifícios protegidos, 
cada um com uma história da corrida 
pelo mineral para contar. Aproveite 
para caminhar por calçadões de ma-
deira, visitar o armazém geral, entrar 
numa oficina de ferreiro e numa hos-
pedaria com guias. ■

FORT EDMONTON (ALBERTA)
In Fort Edmonton it is possible to explore the Hudson Bay Fort as it was in 1846 
and interact with characters of the time. Then the invitation is to slowly follow 
the transformations of the city as you walk the streets representing the years 
1885, 1905 and 1920, traveling in a horse-drawn carriage or in historic cars.

SITE OF BARKERVILLE (BRITISH COLUMBIA)
In 1862, British explorer Billy Barker found gold in the Cariboo Valley, triggering 
a frantic race for the mineral in this region. The entire period is preserved and 
can be closely watched at Barkerville National Historic Site, a museum city 
where visitors can peek over 100 unique buildings of the city.

DAWSON HISTORIC COMPLEX (YUKON)
Another location that depicts the gold rush in Canada is the Dawson Historic 
Complex. There the tourist finds 17 protected buildings, each telling a story of the 
race for the mineral. Enjoy walking through wooden boardwalks, visiting the general 
store, entering a blacksmith shop and a hostel with costume-dressed guides. ■

O FESTIVAL DU VOYAGEUR É UMA OPORTUNIDADE  
DE EXPERIMENTAR A COMIDA DE WINNIPEG
THE FESTIVAL DU VOYAGEUR IS AN OPPORTUNITY  
TO TASTE THE FOOD OF WINNIPEG



http://www.ccbc.org.br/bancodetalentos
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O
s bastidores da arbitragem e as pessoas que trabalham diariamente para o funcionamen-
to do método de resolução de disputas foram destaques no evento “Suporte à arbi-
tragem: pessoas e instituições”, realizado em 30 de novembro, no auditório do Museu 
de Arte Moderna de São 
Paulo. O objetivo foi apre-
sentar uma visão prática de 
contratempos e vantagens 
da arbitragem institucional, 
incluindo o olhar técnico 
de câmaras, árbitros, advo-
gados e usuários. 

O encontro foi promo-
vido pelo CAM-CCBC em 
parceria com o Atelier Jurí-

dico, a Câmara de Conciliação, Me-
diação e Arbitragem Ciesp/Fiesp e a 
Câmara de Mediação e Arbitragem 

WHO DOES ARBITRATION 

T
he backstage of arbitration and 
the people who work daily for the 
well-functioning of the dispute 
resolution method were highlights 
in the event “Support to arbitration: 

people and institutions” held on November 30 
in the auditorium of the Museum of Modern 
Art of São Paulo. The objective was to present 
a practical view of setbacks and advantages of 

EVENTO DISCUTE BASTIDORES DA UTILIZAÇÃO DO  
MÉTODO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

EVENT 
DISCUSSES THE 
BACKSTAGE OF 
THE USE OF THE 
ALTERNATIVE 
METHOD 
OF DISPUTE 
RESOLUTION

QUEM FAZ A ARBITRAGEM 

MÉTODO EFICIENTE
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Empresarial (Camarb) e teve apoio do Comitê Brasileiro de Arbitra-
gem (CBAR) e da Revista dos Tribunais (Thomson Reuters). 

Durante o encontro, especialistas destacaram que os assistentes do tri-
bunal arbitral exercem um importante papel e devem ser cada vez mais va-
lorizados. Os secretários executivos, que administram os procedimentos, 
também são indispensáveis e fazem a ponte entre o tribunal e as partes. 

Esses assuntos nortearam o painel “Assistência na arbitragem: deve-
res e atividades”, que contou com moderação de Vera Cecília Monteiro 
de Barros, do escritório Selma Lemes Advogados, e participação de 
Jéssica Cacique de Araújo, membro da Secretaria da Câmara de Conci-
liação, Mediação e Arbitragem Ciesp/
Fiesp; Cristiane Gertel, case manager 
do CAM-CCBC; Felipe Véras, secre-
tário-geral adjunto da Camarb; Fabia-
na de Cerqueira Leite, do escritório 
Eleonora Coelho Advogados; e Laura 
Ghitti, sócia do escritório Lilla, Huck, 
Otranto, Camargo Advogados.

PERCEPÇÃO 
A percepção dos usuários quan-

to à utilização da arbitragem foi 
tema do painel moderado por Ma-
ria do Céu Marques Rosado, do 
MRTC Advogados. Participaram do 
debate Martim Della Valle, funda-
dor da Zenith Source; Luiz Falco-
ne, gerente-executivo da CCEE; e 
Lauro Ribeiro, diretor jurídico da 
Risotolândia. Para os especialistas, a 
arbitragem já é conhecida pelas em-
presas brasileiras e sua boa reputa-
ção só tende a aumentar. 

A perspectiva dos árbitros foi 
tema do último painel do dia. Na dis-
cussão, pontuou-se que a instituição 
é importante para auxiliar o tribunal 
na condução do procedimento. Os 
palestrantes apontaram que o tribu-
nal deve ser diverso e composto por 
pessoas dedicadas. A moderação foi 
feita pela advogada Flávia Bittar, do 
Flávia Bittar Advogados. Também 
participaram Paula Forgioni, do For-
gioni Advogados; Adriana Braghetta, 
sócia do LO Batista Advogados; e 
José Alexandre Tavares Guerreiro, 
do Tavares Guerreiro Advogados. ■
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institutional arbitration, including the technical look of chambers, arbitrators, 
lawyers and users.

The meeting was promoted by CAM-CCBC in partnership with Atelier 
Jurídico, the CIESP/FIESP Conciliation, Mediation and Arbitration Chamber, 
the Chamber of Mediation and Business Arbitration (CAMARB), and was 
supported by the Brazilian Arbitration Committee (CBAR) and the Journal of 
the Courts (Thomson Reuters).

During the meeting, experts pointed out that the assistants of the arbitral 
tribunal play an important role and should be increasingly valued. The 
executive secretaries, who administer the procedures in the chambers, are also 
indispensable and are the bridge between the arbitral tribunal and the parties.

These issues guided the panel “Assistance in arbitration: duties and activities”, 
which was moderated by Vera Cecília Monteiro de Barros, Selma Lemes Advogados, 
and had the participation of Jéssica Cacique de Araújo, member of the Secretariat 
of the CIESP/FIESP Chamber of Conciliation, Mediation and Arbitration; Cristiane 
Gertel, case manager of the CAM-CCBC; Felipe Véras, Deputy Secretary-General 
of Camarb; Fabiana de Cerqueira Leite, from the Eleonora Coelho Advogados; and 
Laura Ghitti, partner of Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados.

PERCEPTION
The perception of users regarding the use of arbitration was the subject of 

the panel moderated by Maria do Céu Marques Rosado, of MRTC Advogados. 
The following individuals participated in the debate: Martim Della Valle, founder 
of Zenith Source; Luiz Falcone, executive manager of CCEE; and Lauro Ribeiro, 
legal director of Risotolândia. For the experts, arbitration is already well known 
by Brazilian companies and its good reputation only tends to increase.

The arbitrators’ perspective was the subject of the last panel of the day. In 
the discussion, it was pointed out that the institution is important to assist the 
tribunal in conducting the procedure. The speakers pointed out that the tribunal 
should be diverse and composed of people who are willing to dedicate themselves 
to the procedure. The moderation of the panel was made by the lawyer Flávia 
Bittar, of Flávia Bittar Advogados. Also participating were Paula Forgioni, from 
Forgioni Advogados; Adriana Braghetta, partner of LO Batista Advogados; and 
José Alexandre Tavares Guerreiro, of Tavares Guerreiro Advogados. ■

Luís Alberto Salton Peretti, secretário-geral da Ciesp/
Fiesp; Lenora Hage, secretária-geral adjunta da Ciesp/

Fiesp; Adriane Nakagawa, sócia do Atelier Jurídico e 
Carlos Forbes, presidente do CAM-CCBC  

Luís Alberto Salton Peretti, Secretary-General of CIESP / 
FIESP; Lenora Hage, Deputy Secretary-General of CIESP/ 

FIESP; Adriane Nakagawa, partner of Atelier Jurídico  
and Carlos Forbes, president of CAM-CCBC
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Pré-Moot em 
Hamburgo

Pre-Moot in Hamburg
Hamburgo, na Alemanha, será palco 
de mais uma edição do Pré-Moot 
organizado pelo CAM-CCBC, com 
o Círculo de Arbitragem de Ham-
burgo (HAC) e a Associação Moot 
Alumni da Universidade de Ham-
burgo. Trata-se do 3º CAM-CCBC 
Hanseatic Pre-Moot. Será um dia 
inteiro de painéis, os quais ocorre-
rão paralelamente em 14 escritó-
rios de advocacia no dia 10 de abril. 
As equipes que se preparam para o 
Willem C. Vis Moot poderão prati-
car e aperfeiçoar seu discurso antes 
de irem para Viena. 
Além da forte cooperação e do 
compromisso de diferentes escri-
tórios de advocacia, bem como do 
alto nível das equipes, a qualidade e 
a preparação dos árbitros sempre 
foram características de destaque 
do Hanseatic Pre-Moot. O even-
to será uma grande oportunidade 
para o compartilhamento de ex-
periências entre os participantes 
e para a realização de networking, 
já que a cada ano recebe equipes 
de várias partes do mundo, como 
Austrália, Brasil, Canadá, China, 
Colômbia, Dinamarca, França, Ale-
manha, Índia, Indonésia, Irã, Nova 
Zelândia, Paraguai, Polônia, Sérvia, 
Suíça, Suécia e Estados Unidos.
Hamburg, Germany, will host a further 
edition of the Pre-Moot organized by 
the CAM-CCBC, the Hamburg Arbi-
tration Circle (HAC) and the Moot 
Alumni Association of the University of 
Hamburg. This is the 3rd CAM-CCBC 
Hanseatic Pre-Moot. It will be a full 
day of panels, which will run in paral-
lel at 14 law firms on April 10. Teams 
preparing for the Willem C. Vis Moot 
will be able to practice and perfect 
their speech before going to Vienna.

In addition to the strong cooperation 
and commitment of different law 
firms, as well as the high level of 
teams, the quality and preparation of 
arbitrators has always been one of the 
hallmarks of the Hanseatic Pre-Moot. 
The event will be a great opportunity 
to share experiences among partici-
pants and to conduct networking, as 
each year receives teams from various 
parts of the world, such as Australia, 
Brazil, Canada, China, Colombia, Den-
mark, France, Germany , India, Indo-
nesia, Iran, New Zealand, Paraguay, 
Poland, Serbia, Switzerland, Sweden 
and the United States.

Preparação para 
o Vis Moot 

Vis Moot Preparation
Empenhado em incentivar estudos 
acadêmicos em arbitragem e au-
mentar a conscientização sobre a 
resolução adequada de disputas, 
o CAM-CCBC está organizando o 
seu tradicional Pré-Moot de 2019, 
que ocorrerá em São Paulo, no 
escritório Demarest Advogados, 
nos dias 16 e 17 de fevereiro. O 
Pré-Moot do Centro de Arbitra-
gem é uma competição prepara-
tória para o Willem C. Vis Moot, 
principal competição acadêmica de 
arbitragem do mundo, que ocorre 
em Viena.
Committed to encouraging academ-
ic studies in arbitration and raising 
awareness of proper dispute reso-
lution, the CAM-CCBC is organizing 
its traditional 2019 Pre-Moot, which 
will take place in São Paulo at the 
Demarest Advogados off ice on Feb-
ruary 16-17. The Pre-Moot Arbitra-
tion Center is a preparatory compe-
tition for the Willem C. Vis Moot, the 
world’s leading academic arbitration 
competition in Vienna.

Muito a celebrar
A lot to celebrate

A celebração de fim de ano do CAM-CCBC ocorreu no dia 
5 de dezembro, no Villa Bisutti Berrini, em São Paulo. A fes-
ta comemorou as conquistas do Brasil e do CAM-CCBC em 
2018, que, para a instituição, foi um ótimo ano para os meios 
adequados de resolução de disputas. O evento reuniu árbitros, 
advogados, mediadores e funcionários do Centro e contou com 
a participação de uma banda cover dos britânicos Beatles em 
homenagem ao presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes. 
The CAM-CCBC’s end-of-year celebration took place on December 
5 at Villa Bisutti Berrini in São Paulo. The party celebrated the 
achievements of Brazil and the CAM-CCBC in 2018, which, for the 
institution, was a great year for adequate means of dispute reso-
lution. The event brought together arbitrators, lawyers, mediators 
and staff from the Center and was attended by a British Beatles 
cover band in honor of CAM-CCBC president Carlos Forbes.
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Competição internacional  
de mediação 

International Mediation  
Competition

O CAM-CCBC vai sediar a Competição Internacional de 
Mediação do International Institute for Conflict Prevention & 
Resolution (CPR), nos dias 5 e 6 de abril. A competição será 
precedida por um treinamento para os alunos, no dia 4. A 
ocasião é uma oportunidade para os estudantes praticarem 
habilidades de mediação e negociação ao tentarem solucionar 
um problema de mediação internacional.
The CAM-CCBC will host the International Mediation Competi-
tion of the International Institute for Conflict Prevention & Reso-
lution (CPR) on April 5-6. The competition will be preceded by 
a training session for students on the 4th. The occasion is an 
opportunity for students to practice mediation and negotiation 
skills as they attempt to solve an international mediation problem.

Aplicativo  
do CAM-CCBC

CAM-CCBC Application
Recentemente o CAM-CCBC lançou 
o seu aplicativo (Android e iOS). O 
usuário pode se cadastrar e ter acesso 
ao conteúdo exclusivo, como fazer 
check-in e trocar contatos por QR 
code durante os eventos do Cen-
tro de Arbitragem, além de acessar 
informações sobre agenda de even-
tos, infraestrutura, equipe e serviços. 
Na plataforma estão disponíveis in-
formações como os regulamentos do 
CAM-CCBC, o corpo de árbitros e de 
mediadores, entre outras. Baixe o ap-
licativo pelos QR codes ao lado. 

CAM-CCBC recently launched its 
app (Android and iOS). The user can 
register and access exclusive con-
tent such as check-in and exchange 
contacts through QR Code during 
Arbitration Center events, as well 
as access information about events, 
infrastructure, staff and services. On 
the platform, information such as the 
regulations of the CAM-CCBC, the 
body of arbitrators and mediators, 
among others, is available. Down-
load the application with the QR 
Codes below.

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

Android ioS

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

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

19 a 21 de março, São Paulo (SP) | March 19 to 21, São Paulo (SP)
Intermodal South America 2019  
Feira de negócios e Comércio exterior | Business Fair and Foreign trade

22 de março, São Paulo (SP) | May 22, São Paulo (SP)
2º Encontro de Comex Brasil-Canadá |  
2nd Meeting of Comex Brazil-Canada
Comércio exterior | Foreign trade

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

29 de abril a 03 de maio, Ribeirão Preto (SP) | April 29 to May 3, Ribeirão Preto (SP)
Agrishow - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação | 
Agrishow - International Trade Fair for Agricultural Technology in Action  
Agronegócio | Agribusiness

CANADÁ
 
14 e 15 de março, Quebec | March 14 and 15, Quebec 
22nd Annual IBA Arbitration Day
Arbitragem | Arbitration

30 de abril a 2 de maio, Calgary | April 30 to May 2 , Calgary
SIAL Canada 2019
Industria alimentícia | Food industry

20 a 23 de maio, Toronto | May 20 to 23, Toronto
Collision
Tecnologia | Technology

22 a 24 de maio, Montreal | May 22 to 24, Montreal
C2 Montréal
Economia Criativa | Creative Economy

4 a 6 de junho, Montreal | Jun 4 to 6, Montreal
Movin’On Summit
Mobilidade Sustentável | Sustainable Mobility

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

COMITÊ EXECUTIVO
Paulo Salvador Ribeiro Perrotti (presidente), Alexandre G. F. da S. 
Caldas, Alexandre R. Sabbag, Ana C. Beneti, Andréa Mascitto,
Anne-Catherine Brunschwig, Antônio J. M. Morello, Antonio Luiz 
S. Carvalho, Bayard Lucas de Lima, Carlos Alberto Iacia, Dina 
Thrascher, Esther Donio B. Nunes, Francisco Itzaina, Giancarlo 
Takegawa, Guillaume Légaré, John W. F. Kirkup, José Castro, 
Marcos Paulo de A. Salles, Patrick Courcelles, Renata Farias, 
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Paulo de Castro Reis
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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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