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EDITORIAL
aumento da expectativa de vida 
em todo o mundo deve ser cele-
brado. Graças, em grande parte, 
aos avanços da medicina, doenças 
antes incuráveis ou sem tratamen-
to deixaram de causar perplexida-
de. Na reportagem de capa desta 
edição, apresentamos duas áreas 
promissoras das ciências médicas 
na qual profissionais brasileiros e 
canadenses atuam em conjunto: a 

terapia gênica e o uso medicinal da Cannabis. Trata-se 
de exemplos de uma área que 
não para de avançar e na qual há 
muitas possibilidades de intera-
ção bilateral e geração negócios.

Nesta edição, apontamos que 
o intercâmbio comercial entre 
Brasil e Canadá continua cres-
cendo e que um possível tratado 
com o Mercosul pode impulsionar  
essa relação. A “Tecla SAP” destaca o uso da tecnologia 
para aumentar a produtividade agrícola, enquanto a seção 
“Em Foco” resgata a história da cachaça, produto tipica-
mente brasileiro e apreciado mundo afora.

O “Mosaico Cultural” é dedicado ao crescimento da 
comunidade lusófona no Canadá e às iniciativas desen-
volvidas no país para divulgar a cultura das nações de 
língua portuguesa, especialmente a do Brasil.

A entrevista desta vez é com o parlamentar canaden-
se Robert Nault, presidente do ParlAmericas e líder da 
comitiva que esteve no Brasil recentemente. Ele falou co-
nosco sobre oportunidades de cooperação bilateral em 
temas como comércio, inovação e direitos indígenas. Já 
em “Na Bagagem”, a conversa foi com o cônsul-geral do 
Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, que encerra a mis-
são no Brasil, país que considera “complexo e fascinante”.

Para completar, o grande destaque de Arbitragem 
e Mediação é a entrevista com a nova presidente do 
CAM-CCBC, a advogada e árbitra Eleonora Coelho. ■

 
Boa leitura!

Increased life expectancy around the world should be 
celebrated. Thanks in large part to advances in medicine, 
previously incurable or untreatable diseases ceased to be 
perplexing. In the cover story of this issue we present two 
promising areas of medical science in which Brazilian and 
Canadian professionals work together: gene therapy and the 
medicinal use of cannabis. These are examples of an area that 
does not stop moving forward and in which there is much 
possibility of bilateral interaction and business generation.

In this edition we point out that the commercial ex-
change between Brazil and Canada continues to grow and 
that a possible agreement with Mercosur can boost this 

relationship. “SAP Key” highlights the use of technology 
to increase agricultural productivity, while the “In Focus” 
section tells the history of cachaça, a product typically Bra-
zilian and appreciated world-wide.

“Cultural Mosaic” is dedicated to the growth of the Por-
tuguese-speaking community in Canada and the initiatives 
developed in the country to spread the culture of Portu-
guese-speaking nations, especially Brazil.

The interview this time is with Canadian parliamentarian 
Robert Nault, president of ParlAmericas and leader of the 
delegation that was in Brazil recently. He spoke to us about 
opportunities for bilateral cooperation on issues such as 
trade, innovation and indigenous rights. In “In the Luggage”, 
the conversation was with the Consul General of Canada in 
São Paulo, Stéphane Larue, who ends his mission in Brazil, a 
country that he considers “complex and fascinating”.

To complete, the main highlight of Arbitration and Medi-
ation is the interview with the new president of the CAM-
CCBC, the lawyer and arbitrator Eleonora Coelho. ■

Good reading! 
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ENTREVISTA interview

NATURAL PARTNERS

ROBERT NAULT

PARCEIROS NATURAIS

por Sergio Siscaro
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B
rasil e Canadá podem se beneficiar muito 
de um intercâmbio mais intenso de ideias e 
soluções em diversos temas – que vão de 
políticas de preservação do meio ambiente 
ao desenvolvimento de tecnologias inova-
doras. Para promover um incremento nes-
sa cooperação bilateral, um grupo de parla-
mentares canadenses veio ao Brasil no final 
de abril e se encontrou com os presidentes 
da Câmara dos Deputados e do Senado, 
em Brasília. A iniciativa foi promovida pelo 
ParlAmericas, organismo que reúne inte-
grantes do poder Legislativo de 35 países 
americanos, e possibilitou um contato di-
reto para a troca de experiências bilaterais.

Nesta entrevista, o presidente do ParlAmericas, 
Robert Nault, fala sobre a atuação da instituição e de 
como vê as oportunidades de cooperação entre Brasil 
e Canadá em temas como comércio, inovação e direi-
tos indígenas. O parlamentar, que chegou a ocupar o 
Ministério de Assuntos Indígenas do Canadá, trabalha 
na área há décadas e vê muitas oportunidades nas con-
versas com os brasileiros.

O sr. ocupa a presidência do ParlAmericas desde 
setembro de 2018. Poderia nos dizer mais sobre 
a organização e suas atividades?

Nossa função principal é dar aos parlamentares dos 
países-membros um espaço para discutirem temas de 

B
razil and Canada can benefit greatly from a 
more intense exchange of ideas and solutions 
on a range of topics – from policies to 
preserve the environment to the development 
of innovative technologies. To promote 

an increase in bilateral cooperation, a group of 
Canadian parliamentarians came to Brazil in late 
April and met with the presidents of the Chamber 
of Deputies and the Senate in Brasilia. The initiative 
was promoted by ParlAmericas, an agency that 
brings together members of the Legislative branch 
of 35 American countries (read more in the box), 
and promoted a direct contact for the exchange of 
bilateral experiences.

In this interview, the president of ParlAmericas, 
Robert Nault, talks about the institution’s actions 
and how he sees opportunities for cooperation 
between Brazil and Canada on issues such as 
trade, innovation and indigenous rights. The 
parliamentarian, who occupied the Ministry of 
Indigenous Affairs of Canada, has been working in 
the area for decades and sees many opportunities 
in conversations with Brazilians.

You have been the president of ParlAmericas 
since September 2018. Could you tell us more 
about the organization and its activities?

Our main function is to give parliamentarians 
from member countries a space to discuss issues 

PRESIDENT OF 
PARLAMERICAS 
ANALYZES BRAZIL-CANADA 
RELATIONSHIP AND POINTS 
OUT SIMILARITIES

PRESIDENTE DO 
PARLAMERICAS 

ANALISA RELAÇÃO 
BRASIL-CANADÁ 

E APONTA 
SIMILARIDADES
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ENTREVISTA interview

interesse comum. Uma de nossas grandes preocupa-
ções é a questão de gênero. Acreditamos que o suces-
so dos países está vinculado ao seu êxito em assegurar 
a atuação das mulheres em igualdade de condições. O 
ParlAmericas desenvolve projetos nesse sentido – como 
um que busca contribuir para o aumento da participação 
feminina na política no Caribe. Outra área é a do progra-
ma Parlamento Aberto, que trata do estímulo às políticas 
de boa governança e de temas como corrupção, papel 
da mídia e das redes sociais sobre o processo político. 
O terceiro eixo de nossa atuação é o das mudanças cli-
máticas, que trazem desafios bastante relevantes para as 
Américas, em especial no Caribe. Por meio dessas três 
plataformas, buscamos enfocar melhor nossos esforços.

Quais foram os objetivos de sua visita ao Brasil? 
O que vocês esperam levar de volta ao Canadá? 

Como político, uma das coisas que sei sobre o papel 
de um representante eleito pelo povo é de que ele deve 
construir relações com potenciais parceiros. A razão 
pela qual viemos ao Brasil é justamente essa: conhecer 
os legisladores brasileiros eleitos e iniciar um processo 
de cooperação. Foi nosso primeiro passo, a partir daí 
poderemos fortalecer a relação entre os parlamentares 
de ambos os países.

Como o sr. avalia o estado atual  
das relações diplomáticas e 
comerciais entre Brasil e Canadá?

Eu acho que elas têm sido, e são, positivas. Um dos 
pontos que buscamos ressaltar com as comunidades de 
negócios, tanto do Canadá quanto do Brasil, é de que os 
nossos dois países não estão tão longe. Temos muitas si-
milaridades: ambos são de grandes dimensões, dispõem 
de vastos recursos naturais e têm populações indígenas 
que precisam ter seus direitos culturais e econômicos 
respeitados e desenvolvidos. Convidei alguns dos par-
lamentares brasileiros a visitarem o Canadá em maio, 
quando será realizado um encontro internacional da 
Rede Parlamento Aberto. Temos de nos conhecer mais 
para nos entendermos melhor, assim podemos avançar 
em discussões sobre questões específicas.

Na sua visão, há setores que podem 
se destacar mais nas relações comerciais 
entre Brasil e Canadá?

No que se refere ao comércio bilateral, o setor de 
mineração canadense é muito forte no Brasil, onde atua 

of common interest. One of our major concerns is 
the issue of gender: we believe that the success 
of countries is linked to their triumph in ensuring 
women’s equality. ParlAmericas develops projects 
in this sense – such as one that seeks to contribute 
to the increase of female participation in politics in 
the Caribbean. Another area is the Open Parliament 
Program, which deals with stimulating good 
governance policies, issues such as corruption, the 
role of the media and social networks on the political 
process. The third axis of our work is climate change, 
which presents very relevant challenges for the 
Americas, especially in the Caribbean. Through these 
three platforms, we seek to focus our efforts better.

What were the objectives of your visit to Brazil? 
What do you hope to bring back to Canada?

As a politician, one of the things I know about the 
role of a representative elected by the people is that 
he must build relationships with potential partners. 
The reason we went to Brazil is precisely this: to 
meet the new elected Brazilian legislators and start 
a cooperation process. It was our first step, from 
there we can strengthen the relationship between 
the parliamentarians of both countries.

How do you assess the current state 
of diplomatic and trade relations 
between Brazil and Canada?

I think they are and have been positive. One of 
the points we seek to emphasize with business 
communities in both Canada and Brazil is that 
our two countries are not that far away. We have 
many similarities: both are large, have vast natural 
resources and have indigenous populations who 
need to have their cultural and economic rights 
respected and developed. I invited some of the 
Brazilian parliamentarians to visit Canada in 
May, when an international meeting of the Open 
Parliament Network will be held. We need to know 
each other better, so we can move on to discussions 
on specific issues.

In your view, are there sectors that 
can stand out more in trade relations 
between Brazil and Canada?

Regarding bilateral trade, the Canadian mining 
sector is very strong in Brazil, where it operates 
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por meio de uma série de parcerias, e queremos con-
tinuar a aumentar essa participação aqui. Estamos pró-
ximos também no setor aeroespacial e no agronegócio 
– uma área em que, tanto Brasil quanto Canadá, tem 
posições de liderança em termos de aplicação tecno-
lógica. Há também setores ligados à tecnologia e à ino-
vação, como TI e segurança. Vemos ainda uma grande 
oportunidade de cooperação entre os dois países no 
uso medicinal da Cannabis, e no desenvolvimento de so-
luções ligadas às mudanças climáticas. 

O Canadá se destaca na questão indígena com 
iniciativas que promovem o desenvolvimento 
econômico das comunidades dos Povos nativos. 
Como as experiências do Canadá 
e do Brasil podem se complementar? 

Eu tive a oportunidade de visitar o Senado brasileiro 
durante a realização de uma cerimônia que contou com 
a presença de diversas lideranças indígenas. O Canadá 
se vê como um player do setor por promover políticas 
corretas em prol dos direitos dos povos indígenas, e as-
sim nós buscamos ser parceiros do Brasil nessa questão. 
Atuei no Ministério de Assuntos Indígenas, e também 
represento 42 comunidades indígenas em meu distrito 
eleitoral. Trabalho com eles há décadas. As legislações 
que buscamos aprovar asseguram que os povos nativos 
tenham seus direitos respeitados, com acesso às habili-
dades necessárias para se desenvolver. Uma dessas leis, 

through a series of partnerships, and we want to 
continue to increase this participation here. We 
are also close in the aerospace and agribusiness 
sectors – an area where both Brazil and Canada 
have leadership positions in terms of technology 
application. There are also sectors related to 
technology and innovation, such as IT and security. 
We also see a great opportunity for cooperation 
between the two countries in the medicinal use 
of cannabis, and the development of technologies 
linked to climate change. 

Canada stands out in the indigenous issue, 
with initiatives that promote the economic 
development of Native Peoples communities. 
How can the experiences of Canada and Brazil 
complement each other?

I had the opportunity to visit the Brazilian Senate 
during a ceremony that was attended by several 
indigenous leaders. Canada sees itself as a player 
in the industry for promoting correct policies for 
the rights of indigenous peoples, and so we seek to 
be Brazil’s partners in this matter. I served in the 
Ministry of Indigenous Affairs, and I also represent 42 
indigenous communities in my electoral district. I’ve 
been working with them for decades. The legislation 
we seek to approve ensures that the Native Peoples 
have their rights respected, with access to the 

THE LEGISLATION WE 
SEEK TO APPROVE 
ENSURES THAT THE 
NATIVE PEOPLES HAVE 
THEIR RIGHTS

A LEGISLAÇÃO QUE 
BUSCAMOS APROVAR 

ASSEGURA AOS POVOS 
NATIVOS SEUS DIREITOS
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que mencionei aos colegas brasileiros, se refere à ques-
tão da preservação dos idiomas indígenas. Também esti-
mulamos o acesso à educação para as crianças indígenas, 
para que tenham as mesmas oportunidades das demais. 
Esse tema é um desafio tanto para o Brasil quanto para 
o Canadá, e nós queremos trabalhar de forma muito 
próxima com os legisladores brasileiros para mostrar 
nossa experiência. Outro desafio comum é a dificulda-
de de acesso a comunidades isoladas. Temos de encon-
trar formas de garantir o acesso à educação e à saúde 
para esses grupos.

O Canadá é um dos países mais desenvolvidos 
do mundo em termos de inclusão e igualdade 
social. Como o sr. analisa a evolução desses 
temas no Brasil e no mundo?

O que eu vi na minha visita foi que o Brasil é uma 
sociedade sofisticada, que entende a importância da 
promoção da igualdade de acesso a oportunidades. É 
um país jovem, sua Constituição tem apenas 30 anos. 
É natural que se promovam aprimoramentos com re-
lação a esses temas, e que se incluam em sua legislação 
formas de tratar de questões de igualdade de gênero. 
Ao ingressar na Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil deverá se 
esforçar para alcançar os padrões do órgão com relação 
a esses temas. ■

skills needed to develop. One of these laws, which 
I mentioned to my Brazilian colleagues, refers to 
the issue of preservation of indigenous languages. 
We also encourage access to education for Indian 
children, so they have the same opportunities as 
others. This issue is a challenge for both Brazil 
and Canada, and we want to work closely with 
Brazilian legislators to show our experience. Another 
common challenge is the difficult access to isolated 
communities. We need to find ways to ensure access 
to education and health for these groups.

Canada is one of the most developed countries in 
the world in terms of inclusion and social equity. 
How do you analyze the evolution of these 
themes in Brazil and in the world?

What I saw on my visit was that Brazil is 
a sophisticated society, which understands 
the importance of promoting equal access to 
opportunities. It is a young country: its Constitution 
is only 30 years old. It is natural that improvements 
be made on these issues, and that its ways of 
dealing with gender equality issues be included in 
the legislation. Upon joining the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), 
Brazil should strive to meet the standards of the 
agency with respect to these issues. ■

UNINDO AS AMÉRICAS UNITING THE AMERICAS
Criado em 2001, o ParlAmericas tem como missão contribuir para o aprimoramento dos processos democráticos no continente americano, por meio da dis-
cussão de temas-chave de interesse comum. Sediada em Ottawa, no Canadá, a instituição é formada por representantes do poder Legislativo de 35 países 
do continente e promove uma série de encontros nos países-membros, reforçando três temas principais: o programa Parlamento Aberto (para a promoção 
e disseminação de boas práticas de governança, transparência, acesso à informação e participação cidadã, entre outros tópicos), ações para fortalecer o 
trabalho legislativo relativo às mudanças climáticas e a promoção de ações para a igualdade de gênero em colaboração com a sociedade civil. 

Entre 2006 e 2011, o ParlAmericas teve um brasileiro como presidente – o então deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Atualmente o posto é 
ocupado por Robert Nault, que representa o distrito eleitoral de Kenora, na província de Ontário (Canadá). 
Created in 2001, ParlAmericas’s mission is to contribute to the improvement of democratic processes in the Americas by discussing 
key issues of common interest. Headquartered in Ottawa, Canada, the institution is made up of representatives of the Legislature 
of 35 countries of the continent, and promotes a series of meetings in member countries, reinforcing three main themes: the Open 
Parliament Program (for the promotion and dissemination of good practices of governance, transparency, access to information 
and citizen participation, among other topics); actions to strengthen legislative work on climate change; and the promotion of 
actions for gender equality, in collaboration with civil society.
Between 2006 and 2011, ParlAmericas had a Brazilian as president –the then Congressman Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Currently 
the post is occupied by Robert Nault, who represents the electoral district of Kenora, in the province of Ontario (Canada).



Ouça nosso podcast!
A cada edição, um tema do universo corporativo é 
colocado em discussão por pelo menos dois 
profissionais com visões complementares, de 
maneira objetiva, e com conteúdo de alta relevância.

Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ) da CCBC.

https://ccbc.org.br/camara-comercio-brasil-canada/publicacoes/podcasts-ccbc/
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QUEBEC: PRIORIDADE PARA 
A DIPLOMACIA ECONÔMICA

EMPHASIS ON 
INTERNATIONAL POLITICSE

leito recentemente, o governo do Quebec prioriza fortemente a economia. Um 
grande número de membros do Conselho de Ministros é proveniente da comunida-
de empresarial. Além disso, o governo pretende conduzir uma vigorosa diplomacia 
econômica. Refletindo esse desejo, o Quebec publicará nos próximos meses uma 
atualização de sua política internacional.

Extremamente importantes para esta diplomacia econômica, as representações 
do Quebec desempenham um papel estratégico no apoio a investidores, pequenas 
e médias empresas, empreendedores, bem como cidades, universidades, empresas e 
instituições culturais. Sendo vitrines econômicas, as representações do Quebec farão 
grande uso das ferramentas 
digitais e oferecerão aos seus 
clientes espaços abertos para 
colaboração. Recursos adi-
cionais serão implantados 

para promover o expertise em pes-
quisa e inovação no exterior.

Com um mandato essencial-
mente econômico, o Escritório do 
Quebec em São Paulo é a única re-
presentação do Quebec na América 
do Sul e já apresenta esse espírito.

A importância do Brasil, seu po-
der econômico, sua ambiciosa diplo-
macia, o dinamismo de sua cultura 
e o orgulho de seu povo por seu 
idioma atraíram desde muito cedo 
a atenção do governo do Quebec. 
Quando o Quebec inaugurou sua 
representação em São Paulo, em 
2008, já havia importantes vínculos 
comerciais e institucionais no País.

De fato, o Brasil é o principal 
parceiro comercial do Quebec na 
América do Sul e o nono maior en-
tre seus parceiros globais. Em 2018, 
o valor das mercadorias negociadas 
entre o Quebec e o Brasil girou em 
torno de 3,6 bilhões de dólares ca-

R
ecently elected, the Government 
of Quebec strongly prioritizes the 
economy. A large number of members 
of the Council of Ministers come from 
the business community. In addition, 

the Government intends to conduct vigorous 
economic diplomacy. Reflecting this desire, Quebec will publish in the coming 
months an update of its International Policy.

Extremely important for this economic diplomacy, Quebec’s representations 
play a strategic role in supporting investors, small and medium-sized entrepreneurs, 
as well as cities, universities, businesses and cultural institutions. As economic 
showcases, Quebec representations will make great use of digital tools and will 
offer their customers open spaces for collaboration. Additional resources will be 
deployed to promote expertise in research and innovation abroad.

With an essentially economic mandate, the Quebec Office in São Paulo, the 
only representation of Quebec in South America, already presents this spirit.

The importance of Brazil, its economic power, its ambitious diplomacy, the 
dynamism of its culture and the pride of its people for its language attracted the 
attention of the Government of Quebec very early. When Quebec inaugurated 
its representation in São Paulo in 2008, there were already important trade 
and institutional links with Brazil.

In fact, Brazil is Quebec’s main trading partner in South America and the 

QUEBEC: 
PRIORITY FOR 
AN ECONOMIC 
DIPLOMACY
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PROVINCES

nadenses, representando 45% do comércio entre o Canadá e o Brasil.
O governo estabeleceu metas ambiciosas de diversificação de mercado, inclusive aumen-

tando sua participação em eventos internacionais. Até então, o Quebec acaba de concluir 
uma missão comercial durante o maior encontro do setor ferroviário da América do Sul, a 
NTExpo – Negócios sobre Trilhos, que aconteceu entre os dias 19 e 21 de março de 2019, na 
cidade de São Paulo. Durante os próximos meses, diversos compradores brasileiros estarão 
no Quebec para participar da Feira Internacional de Tecnologias Ambientais, a Americana, na 
Cúpula Mundial de Inteligência Ar-
tificial para as Américas, no campo 
da IA em saúde, e também do C2 
Montreal, um imperdível encontro 
com foco na indústria do entreteni-
mento e da criatividade.

Em dez anos, o Escritório do 
Quebec em São Paulo terá apoia-
do 400 empresas quebequenses e 
realizado cerca de 55 missões co-
merciais, principalmente nas áreas 
aeroespacial e de saúde, tecnologia 
da informação, comunicação, trans-
porte e entretenimento.

Em suma, o Quebec preten-
de intensificar com o Brasil um 
relacionamento resiliente, que se 
encaixa exatamente com as prio-
ridades de seu novo governo. O 
governo quebequense convida 
você a entrar em contato com o 
Escritório do Quebec em São Pau-
lo para conhecer as diversas opor-
tunidades de negócios existentes. ■

ninth largest among its global partners. In 2018, the value of goods traded 
between Quebec and Brazil was around CAD$ 3.6 billion, representing 45% of 
trade between Canada and Brazil.

The Government has set ambitious market diversification targets, including 
increasing its participation in international events. Until then, Quebec has just 
completed a trade mission during the largest meeting of the South American 
rail sector, NTExpo - Business on Rails, which took place from March 
19 to 21, 2019 in the city of São Paulo. During the coming months, several 
Brazilian buyers will be in Quebec to participate in the International Fair of 
Environmental Technologies, the American, at the World Summit on Artificial 
Intelligence for the Americas, in the field of health AI, and also C2 Montreal, a 
must-see meeting focused on the entertainment and creativity industry.

In 10 years, the Quebec Office in São Paulo will have supported 400 
Quebec companies and carried out about 55 commercial missions, mainly in 
the areas of aerospace, health, information and communication technologies, 
transportation and entertainment.

In short, Quebec intends to intensify with Brazil a resilient relationship that 
fits exactly with the priorities of its new government. The Government of 
Quebec invites you to contact the Quebec Office in São Paulo to learn about 
existing business opportunities. ■

Delegação de empresários do Quebec no Pavilhão do Quebec durante feira de transporte ferroviário NTExpo (São Paulo); delegação de 
empresários do Quebec em visita ao Grupo CCR em Capão Redondo; equipe do Escritório do Quebec em São Paulo (Thais Aun e Luis 
Antonini) e do Ministério da Economia e da Inovação do Quebec (Joël Brochu). Quebec businessmen delegation at the Quebec Pavilion during 
the NTExpo railway transport fair (São Paulo), Quebec businessmen delegation on a visit to the CCR Group in Capão Redondo and team from 
the Quebec Office in São Paulo (Thais Aun and Luis Antonini) and the Ministry of Economy and Innovation of Quebec (Joël Brochu)
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Todos os anos, a província de Que-
bec acolhe dezenas de milhares de 
novos imigrantes em sua socieda-

de moderna, pluralista e igualitária. Em-
bora o francês seja o idioma oficial da 
província, o inglês é amplamente falado 
nas principais cidades e na comunidade 
empresarial. Entre os programas de imi-
gração de negócios de Quebec, o Immi-
grant Investor Program (Programa de 
Investidores Imigrantes) acolhe os inves-
tidores e suas famílias de todo o mundo 
para investir e morar na província. 

Intermediária financeira autorizada do 
Programa de Investidores Imigrantes de 
Quebec, a AURAY Capital (AC) é conside-
rada líder no setor. Sua equipe, em cola-
boração com sua rede de representan-
tes em todo o mundo, já auxiliou mais de 
25 mil investidores em projetos de imi-
gração para o Canadá ao longo dos últi-
mos 25 anos. A AURAY Capital é também 
subsidiária da Raymond Chabot Grant 
Thornton, empresa líder de prestação de 
serviços profissionais e de contabilidade 
no Quebec, membro da Grant Thornton 
International, presente em mais de 135 
países, incluindo o Brasil.

O que é o Programa de Investidores 
Imigrantes de Quebec (PIIQ)?
AC: O PIIQ oferece a empresários ou 
investidores e suas famílias, uma 
maneira simples de investir e imigrar 
para Quebec sem precisar abrir ou 
administrar um negócio. O Programa 
permite obter a condição de residente 
permanente no desembarque. 
Quais são as exigências?
AC: Além de ter a intenção de estabe-
lecer-se em Quebec, para se qualifi-
car, o requerente deve:

1. Ter um patrimônio líquido de no 
mínimo 2 milhões de dólares cana-
denses, sozinho ou com o cônjuge.

2. Ter experiência em gestão de no 
mínimo dois anos, dentro dos cinco 
anos anteriores ao pedido.
3. Investir 1,2 milhão de dólares 
canadenses no Governo de Que-
bec durante cinco anos, sem juros. 
Esse montante pode ser reduzido, 
graças ao programa de financia-
mento da AURAY Capital (permi-
te diminuir o investimento para ± 
30% do montante exigido).

Quais benefícios vocês 
trazem para o investidor?
AC: A AURAY Capital oferece aos investi-
dores e suas famílias um suporte perso-
nalizado antes, durante e depois do pro-
cesso de imigração. Nossa equipe de es-
pecialistas, que inclui advogados, analis-
tas financeiros e ex-oficiais de imigração 
do governo analisa o processo e asse-
gura o atendimento aos requisitos. Além 
disso, nossos clientes podem se benefi-
ciar da experiência abrangente da rede 
global da Grant Thornton, no Brasil ou no 
Canadá, especialmente em due diligen-
ce empresarial, preparação de relató-
rios financeiros e planejamento tributá-
rio no âmbito do processo de imigração. 
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É importante compreender que esse 
programa tem um período de admissão 
anual específico em que o governo aceita 
um número limitado de processos. O pra-
zo atual para solicitação é 31 de agosto de 
2019 e a maioria das 1.900 vagas dispo-
níveis já foram ocupadas. Considerando 
que são necessárias algumas semanas 
para preparar a documentação, aqueles 
que são qualificados e tenham interesse 
em realizar o processo, devem iniciar o 
quanto antes. Vale lembrar também que 
os investidores que demonstrarem um 
conhecimento intermediário ou avança-
do de francês não estão sujeitos à cota e 
seus processos terão prioridade.

Para mais informações, as 
perguntas podem ser enviadas a 
info-br@auraycapital.com, ou você 
pode acessar www.auraycapital.com. 

Publieditorial

QUEBEC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS  
PARA EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES

CCBC 77 - Publi AURAYCAPITAL.indd   15 5/24/19   12:24 PM

http://www.auraycapital.com
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Clear Blue Technologies, which special-
izes in power supply for telecommunica-
tions companies, intends to expand its 
business in South America, mainly in Bra-
zil. Based in Toronto, the company is the 
result of a partnership of the Telecom 
Infra Project program, led by Facebook, 
with the participation of large operators. 
In March, the company received funding 
of 1 million Canadian dollars for product 
development and market expansion.

Imposto  
 em bitcoin
Tax on bitcoin

A cidade canadense de Innisf il 
anunciou que vai aceitar pagamen-
tos de impostos feitos com bitcoin. 
Segundo a prefeitura local, o novo 
meio de pagamento vai ser testa-
do e, caso bem-sucedido, será 
oficializado em 2020. Existe, tam-
bém, a possibilidade de esses paga-
mentos serem aceitos em outras 
criptomoedas, como ethereum, 
litecoin, bitcoin cash e ripple. Essa 
é a primeira cidade do Canadá a 
aceitar bitcoin como moeda, mes-
mo que ainda não de forma oficial. 
The Canadian city of Innisfil has an-
nounced that it will accept tax payments 
made with bitcoin. According to the city 
hall, the new means of payment will be 
tested and, if successful, will be made 
official in 2020. There is also the possi-
bility of such payments being accepted 
in other crypto-coins such as ethereum, 
litecoin, bitcoin cash and ripple. This is 
the first city in Canada to accept bitcoin 
as currency, even if not officially.

Rede de gasodutos
Network of pipelines

A Petrobras vendeu 90% da sua par-
ticipação na Transportadora Associa-
da de Gás (TAG) para o fundo cana-
dense Caisse de Dépôt et Placement 
du Québec e o grupo franco-belga 
Engie. Após os ajustes e atualizações 
financeiras, a transação representará 
para a empresa brasileira um valor 
total de 8,6 bilhões de dólares quan-
do concluída. A TAG detém uma 
rede de gasodutos de cerca de 4,5 
mil quilômetros de extensão nas re-
giões Norte e Nordeste do Brasil.
Petrobras sold 90% of its stake at 
Transportadora Associada de Gás 
(TAG) to the Canadian fund Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec and 
the Franco-Belgian group Engie. After 
adjustments and f inancial updates, 
the transaction will represent for the 
Brazilian company a total value of 8.6 
billion dollars when completed. TAG 
has a pipeline network of about 4,5 
thousand kilometers in the North and 
Northeast regions of Brazil.
 

Energia  
para telecom

Telecom power
A Clear Blue Technologies, especia-
lizada no fornecimento de energia 
para empresas de telecomunicações, 
pretende expandir os negócios na 
América do Sul, principalmente no 
Brasil. Baseada em Toronto, a com-
panhia é fruto de parceria do progra-
ma Telecom Infra Project, liderado 
pelo Facebook, com participação de 
grandes operadoras. Em março, a 
companhia recebeu financiamento 
de 1 milhão de dólares canadenses 
destinados ao desenvolvimento de 
produto e expansão do mercado.

Próxima parada: Canadá
Next stop: Canada

Brasileiros continuam interessados em morar no exterior e,  
de acordo com a Receita Federal, cerca de 22,4 mil pessoas 
entregaram a declaração de saída definitiva do País no ano 
passado. Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros 
está o Canadá, que, inclusive, mantém um programa chamado 
Express Entry para quem deseja se mudar para lá com um 
emprego garantido. Segundo o consulado canadense, 1,3 mil 
brasileiros f izeram parte do programa em 2018 e, atualmente, 
o Brasil é a sexta nação com maior número de contratados.
Brazilians continue to be interested in living abroad and, according 
to the Brazilian Revenue Service, around 22.4 thousand people deliv-
ered the final declaration of exit from the country last year. Among 
the destinations most sought after by Brazilians is Canada, that even 
maintains a program called Express Entry for those who wish to move 
there with a guaranteed job. According to the Canadian consulate, 
1,300 Brazilians were part of the program in 2018 and, currently, 
Brazil is the sixth nation with the highest number of individuals hired.
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The TMX Group, consisting of the 
Toronto Stock Exchange (TSX) and 
the Toronto Stock Exchange Venture 
(TSX-V), will have representatives in 
Latin America to publicize the ways in 
which Brazilian companies can access 
capital in Canada across a range of 
economic sectors. Together, TSX and 
TSX-V have already enabled the cap-
italization of more than 3,000 com-
panies, raising more than 3 trillion 
Canadian dollars.

Expandindo  
a operação

Expanding the Operation
A canadense McCain Foods, maior 
fabricante de batata frita congelada 
do mundo, selou a compra de 70% 
da brasileira Sérya, em acordo que 
permitirá ao grupo expandir sua 
presença no País. Com sede em 
Araxá (MG), a fábrica da Sérya 
tem capacidade de produção anu-
al de 12 mil toneladas. A aquisição 
é considerada o primeiro passo da 
McCain para produzir o produto 
localmente. “O Brasil é o quinto 
maior mercado de batata frita con-
gelada do mundo e tem potencial 
de se tornar o terceiro até 2021”, 
diz a empresa em comunicado.
Canadian f irm McCain Foods, the 
world’s largest frozen chip producer, 
has agreed to buy 70% of Brazil’s 
Sérya in an agreement that will allow 
the group to expand its presence in 
the country. Headquartered in Araxá, 
MG, Sérya has a factory with annual 
production capacity of 12 thousand 
tons. The acquisition is seen as Mc-
Cain’s f irst step in producing the 
product locally. “Brazil is the f ifth 
largest frozen potato market in the 
world and has the potential to be-
come the third largest by 2021”, the 
company said in a statement.

Sinfônica de Montreal em SP
Montreal Symphony in SP

A Orquestra Sinfônica de Montreal tem apresentações marcadas 
para outubro na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. A 
Sinfônica é regida por Kent Nagano, um dos principais maestros 
da atualidade. Além disso, conta com a participação da violinista 
alemã Veronika Eberle, de 30 anos, que já tem uma carreira 
de sucesso tocando o famoso violino Stradivarius. Para o dia 
1º estão marcadas as apresentações “Brahms - concerto para 
violino” e “Bartók - concerto para orquestra.” Já para o dia 2, 
“Mozart - concerto para violino” e “Mahler – Sinfonia nº 5”.
The Montreal Symphony Orchestra has performances scheduled 
for October at Sala São Paulo, in downtown São Paulo. The Sym-
phony is conducted by Kent Nagano, one of the main conductors of 
the present time. In addition, the German violinist Veronika Eberle, 
30, who already has a successful career playing the famous violin 
Stradivarius. The presentations for the first day are “Brahms - con-
cert for violin” and “Bartók - concert for orchestra”; and for day 2, 
“Mozart - concert for violin” and “Mahler - Symphony No. 5”.

Destino  
preferido

Preferred destination
O Canadá foi o principal destino 
escolhido pelos intercambistas 
brasileiros em 2018, segundo a 
mais recente pesquisa Selo Belta. 
O levantamento contou com a 
participação de 6 mil pessoas. De 
acordo com a pesquisa, o mercado 
brasileiro de educação estrangeira 
cresceu 23% em 2017 e alcançou a 
marca inédita de 302 mil estudantes. 
Neste cenário, o Canadá aparece 
como o mais procurado: um a cada 
quatro estudantes brasileiros (23%) 
viajaram para o país.
Canada was the main destination 
chosen by Brazilian exchange students 
in 2018, according to the latest Selo 
Belta Survey. The survey had the par-
ticipation of 6 thousand people. Accord-
ing to the survey, the Brazilian foreign 
education market grew by 23% in 2017, 
reaching the unprecedented mark of 
302,000 students. In this scenario, 
Canada appears as the most sought 
after: one out of four Brazilian students 
(23%) traveled to the country.

Bolsa de valores 
Stock exchange

O Grupo TMX, composto pela To-
ronto Stock Exchange (TSX) e pela 
Toronto Stock Exchange Venture 
(TSX-V), terá representantes na 
América Latina para divulgar os ca-
minhos pelos quais empresas brasi-
leiras poderão ter acesso a capital 
no Canadá em diversos setores 
econômicos. Em conjunto, a TSX 
e a TSX-V já viabilizaram a capita-
lização de mais de 3 mil empresas, 
mediante levantamento de mais de 
3 trilhões de dólares canadenses. Fo
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Canada is the healthiest country in the 
world, according to a study by the Indigo 
Global Wellness Index, which evaluated 
151 nations in 10 categories. The fol-
lowing aspects were evaluated: govern-
ment spending on the health sector, life 
expectancy, diabetes risk, obesity and 
sedentary lifestyle levels, cigarette use, 
alcohol consumption, number of cases 
of clinical depression, and a vague, 
unattainable category: happiness. The 
general position of Brazil was not dis-
closed, however, among the members 
of the G20, the country ranked 15th.

Descontaminação 
de órgãos

Decontamination  
of organs

Cientistas da Universidade de To-
ronto e da Universidade de São 
Paulo descobriram como descon-
taminar órgãos que serão trans-
plantados, graças a um método que 
emprega radiação ultravioleta e luz 
vermelha, evitando a transmissão de 
doenças. A pesquisa foi iniciada em 
2015. Os cientistas canadenses fic-
aram responsáveis pela parte clínica 
do projeto, enquanto, no Brasil, foi 
desenvolvida a técnica. Os pesquisa-
dores acreditam que é possível mel-
horar os implantes, reduzir custos e 
o tempo de espera para cirurgia.
Scientists from the University of To-
ronto and the University of São Paulo 
have discovered a way to decontam-
inate organs that will be transplanted 
thanks to a method that uses ultra-
violet radiation and red light, thus pre-
venting the transmission of diseases. 
The research was initiated in 2015. 
Canadian scientists were responsible 
for the clinical part of the project, 
while Brazil developed the technique. 
The researchers believe it is possible 
to improve the implants, reduce costs 
and waiting time for surgery.

Achado precioso
precious Find

O segundo maior diamante do 
mundo foi encontrado pela mine-
radora canadense Lucara em sua 
unidade de exploração localizada 
em Karowe, no centro de Botsua-
na, na África. A empresa informou 
que a pedra tem 1.758 quilates, 
pesa 352 g e possui o tamanho de 
uma bola de tênis. A mineradora 
Lucara ponderou em comunicado 
que o diamante recém-descober-
to ainda não pode ser qualif icado 
como uma joia por causa de sua 
“qualidade variável”.
The second largest diamond in the 
world was found by Canadian mining 
company Lucara at its exploration 
unit in Karowe, central Botswana, Af-
rica. The company said the stone is 
1,758 carats, weighs 352 grams and is 
about the size of a tennis ball. Lucara 
Mining company has pondered in a 
statement that the newly discovered 
diamond still cannot qualify as a jewel 
because of its “variable quality”.

Mais saudável  
do mundo

World’s Healthiest
O Canadá é o país mais saudável do 
mundo, segundo estudo da Indigo 
Global Wellness Index, que avaliou 
151 nações em dez categorias. Fo-
ram avaliadas os seguintes aspectos: 
gastos do governo com o setor da 
saúde, expectativa de vida, o risco 
de diabetes, níveis de obesidade e 
de sedentarismo, uso do cigarro, 
consumo de álcool,  número de ca-
sos de depressão clínica e uma ca-
tegoria vaga intangível, felicidade. A 
posição do Brasil não foi divulgada, 
porém, entre os integrantes do G20, 
o país ficou em 15º lugar.

Valor da igualdade
Equality value

A Casa da Moeda Real do Canadá lançou uma moeda em come-
moração aos 50 anos de reconhecimento dos direitos dos LGB-
TQ+. A homenagem faz alusão à Lei Parlamentar de 1969 que 
descriminalizou atos homossexuais entre duas pessoas maiores de 
21 anos. A lei é considerada um marco na jornada pela igualdade 
das comunidades LGBTQ+ no país. A nova moeda de um dólar 
canadense foi desenvolvida pela artista de Van-
couver Joe Average e combina as palavras 
“EQUALITY-ÉGALITÉ” (igualdade, em 
inglês e francês). As duas faces na mo-
eda refletem a fluidez e o espectro 
de gênero que “podem pertencer a 
dois indivíduos ou podem represen-
tar diferentes aspectos da própria 
identidade”, de acordo com comuni-
cado do governo à imprensa.
The Royal Canadian Mint has launched 
a coin celebrating 50 years of recognition 
of LGBTQ+ rights. The homage refers to the 
Parliamentary Act of 1969 that decriminalized homosexual acts 
between two people over 21 years. The law is considered a mile-
stone in the journey for the equality of the LGBTQ+ commun-
ities in the country. The new Canadian dollar was developed by 
Vancouver artist Joe Average and combines the words “EQUAL-
ITY-EGALITÉ” (equality, in English and French). The two faces re-
f lect gender f luidity and the gender spectrum, which “may belong 
to two individuals or they may represent different aspects of one’s 
identity”, according to a government press release.
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Em primeira mão
First hand

Por que o Facebook e outros gigantes escolhem o Canadá para 
testar suas novidades? O Instagram revelou ter testado uma 
mudança importante no país: o novo método de divulgação de 
curtidas nas postagens, que agora só podem ser visualizadas 
por quem fez o post. Os canadenses, segundo a rede social, 
são conhecidos por serem bastante ligados em tecnologia. 
Não é a primeira vez que o gigante tecnológico testa um ap-
licativo no Canadá. Em 2018, o país foi escolhido - ao lado de 
Colômbia e Tailândia - para um acesso antecipado ao aplica-
tivo de paquera Facebook Dating. Entre os motivos que fazem 
do país norte-americano o querido para esse tipo de teste 
está o fator diversidade. O Canadá tem a maior proporção 
de pessoas nascidas no exterior que qualquer uma das sete 
maiores economias do mundo. Além disso, tem pessoas em 
todo o espectro de renda e em regiões urbanas e suburbanas 
que o fazem ser um lugar ideal para testar novos produtos.
Why do Facebook and other giants choose Canada to test their 
novelties? Instagram revealed to have tested a major change in 
the country: the new method of likes in the posts, which can now 
only be viewed by those who made the post. Canadians, according 
to the social network, are known to be fairly connected to tech-
nology. It is not the f irst time the technology giant has tested an 
application in Canada. In 2018, the country was chosen - alongside 
Colombia and Thailand - for an early access to the Facebook Dat-
ing application. Among the reasons that make the North American 
country the target for this type of test is the diversity factor. Can-
ada has the highest proportion of people born abroad in relation to 
any of the world’s seven largest economies. In addition, there are 
people across the income spectrum and in urban and suburban 
regions that make it an ideal place to test new products.

BEM-VINDOS 
AO BRASIL

Welcome to brasil
A economia brasileira foi benefi-
ciada no primeiro ano de funcio-
namento do visto eletrônico para 
cidadãos de Canadá, Austrália, Es-
tados Unidos e Japão – os habitan-
tes desses países não precisarão de 
visto a partir de junho deste ano. 
O aumento de 16% na entrada des-
ses turistas resultou em uma injeção 
de R$ 450 milhões no país, segun-
do levantamento do Ministério do 
Turismo com base em dados da 
Polícia Federal. O Canadá apresen-
tou o maior crescimento, passando 
de 48.951 visitantes em 2017 para 
71.160 em 2018 – alta de 45,4% .
The Brazilian economy benefited in the 
first year of operation of the electronic 
visa for citizens of Canada, Australia, 
the United States and Japan – the 
inhabitants of these countries will not 
need a visa from June of this year. The 
increase of 16% in the entrance of 
these tourists resulted in an injection of 
R$ 450 million in the country, according 
to a survey by the Ministry of Tourism 
based on data from the Federal Police. 
Canada presented the highest growth, 
rising from 48,951 visitors in 2017 to 
71,160 in 2018 – a 45.4% increase.

WOMEN  
DELIVER 2019

Women Deliver 2019
Em junho, Vancouver será a sede do 
Women Deliver 2019 Conference. 
Essa é considerada a maior confe-
rência mundial sobre igualdade de 
gênero, saúde, direitos e bem-estar 
de meninas e mulheres. Durante os 
quatro dias, acadêmicos, executivos 
do setor privado, políticos, líderes 

da sociedade civil e chefes de agên-
cias da ONU de mais de 160 países 
estarão presentes. 
In June Vancouver will host the 
Women Deliver 2019 Conference. It 
is considered the world’s largest con-
ference on gender equality, health, 
rights and well-being for girls and 
women. During the four days, aca-
demics, private sector executives, 
politicians, civil society leaders and 
heads of UN agencies from more 
than 160 countries will be present. 

ALTAS 
TEMPERATURAS
High temperatures

O Canadá está esquentando duas 
vezes mais rápido do que o resto do 
mundo, aponta relatório oficial do 
governo. O documento alerta que as 
mudanças já são evidentes em muitas 
partes, em alguns casos são irreversí-
veis e devem se intensificar. A tem-
peratura anual média no país aumen-
tou em cerca de 1,7°C desde 1948, 
quando as temperaturas passaram a 
ser medidas no Candá. As maiores 
elevações foram registradas nas pra-
darias e na Colúmbia Britânica.
Canada is heating up twice as fast 
as the rest of the world, according to 
the government’s official report. The 
document warns that changes are al-
ready evident in many parts, in some 
cases are irreversible 
and should intensify. 
The average annual 
temperature in the 
country has increased 
by about 1.7ºC since 
1948, when temper-
atures started to be 
measured in Canada. 
The highest eleva-
tions were recorded 
in the Prairies and 
British Columbia.
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Continuidade da gestão
Administration Continuity

Paulo Perrotti foi reeleito presidente da CCBC durante a assem-
bleia geral da instituição, realizada em abril. Desde que assumiu a 
presidência, em 2017, Perrotti enfocou a melhoria dos processos e 
a ampliação da estrutura da entidade para atender às demandas 
do Brasil e do Canadá. Em sua gestão, a sede da entidade na Vila 
Olímpia, em São Paulo, passou por um processo de expansão da 
estrutura. Além disso, um escritório da CCBC, em Montreal, foi 
inaugurado. O novo mandato vai até abril de 2021.
Paulo Perrotti was re-elected president of the CCBC during the General 
Meeting of the institution, held in April. Since taking office in 2017, 
Perrotti has focused on improving processes and expanding the organ-
ization’s structure to meet the demands of Brazil and Canada. In his 
administration, the entity’s headquarters at Vila Olímpia, in São Paulo, 
underwent a process of expansion of its structure. In addition, the CCBC 
opened an office in Montreal. The new term runs until April 2021.

In March, the CCBC held the CEO Lab 
Short, aimed exclusively at business 
leaders. The event intends to dissemin-
ate notions about good corporate gov-
ernance. In this edition, two panels 
were held, one on the “Challenges of 
the economy and politics for business” 
and another one on the “impacts of 
the state and municipal privatizations” 
on the businesses of the companies.

investimentos 
estrangeiros

foreign investments
Exigências legais para participação de 
investidores estrangeiros em leilões 
de direitos minerários promovidos 
pelo governo brasileiro: esse foi o 
tema de artigo publicado no Clipping 
de Investimentos da CCBC por  
Victor Athayde Silva, sócio-diretor 
do escritório David & Athayde 
Advogados. “A legislação brasileira 
tem várias nuances que exigem que 
o investidor faça uma análise profun-
da de seu caso para tomar a decisão 
de investimento”, diz Athayde Silva. 
Quer saber mais? Continue a leitura 
do artigo acessando o QR Code.
Legal requirements for participation of 
foreign investors in auctions of mining 
rights promoted by the Brazilian govern-

ment: this was 
the subject 
of an article 
published in 
the CCBC 
I n v e s t men t 
Clipping by 

Victor Athayde Silva, managing part-
ner of the David & Athayde Advogados 
law firm. “Brazilian law has several 
nuances that require the investor to 
make an in-depth analysis of the case  
to make the investment decision”, says 
Athayde Silva. Want to know more? 
Continue reading the article by access-
ing the QR Code.

Momento de 
networking

Networking moment

A 19ª edição do Happy Hour CCBC 
reuniu colaboradores, associados e 
parceiros no bar Croma Beer Co, 
zona oeste da capital paulista. O 
encontro é uma oportunidade de 
relacionamento entre os partici-
pantes. Fique atento à programação 
(divulgada no site da entidade) e 
participe do próximo.
The 19th edition of the Happy Hour 
CCBC brought together employees, 
associates and partners in the Croma 
Beer Co bar, in the western part of 
São Paulo. The meeting is an oppor-
tunity for relationship between the 
participants. Stay tuned for the pro-
gram (posted on the organization’s 
website) and join the next one.

CEO Lab Short
CEO Lab Short

A CCBC realizou, em março, o CEO 
Lab Short, voltado exclusivamente 
a líderes empresariais. O evento 
visa disseminar noções sobre boa 
governança corporativa. Nesta edi-
ção, foram realizados dois painéis, 
um sobre os “Desafios da econo-
mia e política para os negócios” e 
outro acerca dos “impactos das pri-
vatizações estaduais e municipais” 
sobre os negócios das companhias. Fo
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CCBC nA Sial 2019
CCBC at Sial 2019

A Missão Comercial CCBC, que 
participou da SIAL 2019, foi um 
sucesso. De 30 de abril a 7 de 
maio, os participantes tiveram a 
oportunidade de fazer contato com 
compradores e distribuidores do 
Canadá e conhecer as principais 
tendências e inovações do setor 
de alimentação. A missão contou 
com agendas B2B personalizadas, 
palestras e treinamentos sobre o 
mercado canadense e visitas téc-
nicas. Além da participação na feira, 
a programação incluiu eventos 
relacionados à Semana de Gastro-
nomia Brasileira com jantares de 
degustação de produtos do Brasil 
para compradores nas cidades de 
Toronto e Montreal. 
The CCBC Commercial Mission, which 
participated in SIAL 2019, was a suc-
cess. From April 30 to May 7, partici-
pants had the opportunity to have 
contact with key buyers and distribu-
tors in Canada and to learn about the 
main trends and innovations in the 
food industry. The Mission had a per-
sonalized B2B agenda, lectures and 
training on the Canadian market and 
technical visits. In addition to partici-
pating in the fair, the program includ-
ed events related to the Brazilian Gas-
tronomy Week, with dinners to taste 
products from Brazil for buyers in the 
cities of Toronto and Montreal.

Jovens talentos
Young talents

O encontro  Talk Business Canada, 
organizado pela Associação de 
Jovens Empresários do Pará, em 
Belém no mês de abril, contou com 
o apoio da CCBC que, junto com 
os participantes, discutiu o poten-
cial do empreendedorismo jovem e 
possíveis estratégias de internacio-
nalização de produtos paraenses.
The Talk Business Canada meeting, 
organized by the Pará Young Entre-
preneurs Association in Belém in 
April, was supported by the CCBC, 
which, together with the partici-
pants, discussed the potential of 
young entrepreneurship and possible 
internationalization strategies for 
products from Para.

Inovação e alta 
performance

Innovation and  
high performance

Realizado com exclusividade para 
associados da CCBC, o Empower 
Lab Corporates discutiu projetos de 
inovação e alta performance com 
equipes multidisciplinares voltada a 
resultados assertivos. O facilitador 
do workshop foi Gabriel Coelho, 
CEO e fundador da Empodere-se, 
empresa com foco em educação 
disruptiva. O conteúdo foi customi-
zado para as empresas participantes.
Developed exclusively for CCBC mem-
bers, Empower Lab Corporates has dis-
cussed innovation and high performance 
projects with multidisciplinary teams 
focused on assertive results. The facilita-
tor of the workshop was Gabriel Coelho, 
CEO and founder of Empodere-se, a 
company focused on disruptive educa-
tion. The content was customized for 
participating companies.

Gastronomia brasileira
Brazilian gastronomy

O Restaurante Cava, em Toronto, hospedou a Semana de Gas-
tronomia Brasileira no Canadá. O evento, organizado pela CCBC 
entre 30 de abril e 5 de maio, aconteceu no mesmo período 
da SIAL Canada. Ao longo da semana, importadores canadenses 
e brasileiros puderam degustar um menu preparado pela chef 
Mariana Valentini com produtos de empresas brasileiras que par-
ticiparam da missão na SIAL. Na semana seguinte, um jantar no 
mesmo formato foi realizado no restaurante Milsa, em Montreal. 
Cava Restaurant in Toronto hosted the Brazilian Gastronomy Week 
in Canada. The event, organized by the CCBC between April 30 and 
May 5, took place in the same period of SIAL Canada. Over the five 
days, Canadian importers and guests were able to sample a menu 
prepared by chef Mariana Valentini with products from Brazilian com-
panies that participated in the Mission at SIAL. The following week a 
dinner in the same format was held at Milsa Restaurant in Montreal.
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Public success, the Exchanging 
Glances exhibition has already been 
visited by more than 5 million people. 
The images of Brazilian and Can-
adian photographers were displayed 
at MIS, in São Paulo and at several 
stations in the São Paulo subway sys-
tem; at Casa Fiat de Cultura, in Belo 
Horizonte; and the National Archive 
Museum and the CCR Barcas Cultural 
Center in Rio de Janeiro. The project, 
which gathers images of cities in Bra-
zil and Canada, will also have an ex-
hibition at Brookf ield Place in Toronto. 

Missão ao PDAC
Mission to PDAC

A CCBC também marcou presença 
no PDAC 2019, um dos eventos mais 
relevantes da área de mineração no 
mundo. A programação foi plane-
jada para que os participantes tiv-
essem acesso a um ambiente ideal 
para realizar networking, aprofundar 
conhecimentos e fazer negócios. Um 
coquetel com investidores ligados ao 
Banco Nacional do Canadá também 
fez parte das atividades. Os inte-
grantes da missão da CCBC ainda 
visitaram a Toronto Stock Exchange 
(TSX), a maior bolsa de valores 
do Canadá e a mais importante do 
mundo para o setor de mineração.
The CCBC also was present at the 
PDAC 2019, one of the most rel-
evant mining events in the world. The 
program was designed so that the 
participants had access to an ideal 
environment for networking, deep-
ening knowledge and doing business. 
A cocktail party with investors linked 
to the National Bank of Canada was 
also part of the activities. Members 
of the CCBC mission also visited 
the Toronto Stock Exchange (TSX), 
Canada’s largest stock exchange and 
the world’s largest stock exchange for 
the mining industry.

Setor de 
embalagens

Packaging Sector
A CCBC recebeu em seu au-
ditório o evento Panorama de  
Mercado da  Associação Brasileira 
de Embalagem (Abre). Realizado 
em abril, o tema foi “Estilo de vida: 
a nova onda que rege o consumi-
dor”. A proposta do encontro é 
promover a atualização dos profis-
sionais do setor quanto a tendên-
cias e posicionamentos adotados 
pelos consumidores, além de co-
nhecer as melhores práticas utiliza-
das pelas empresas.
The CCBC received in its auditorium the 
Market Overview event of the Brazilian 
Association Packaging. Held in April, the 
theme was “Lifestyle: the new trend 
that leads the consumer”. The purpose 
of the meeting is to promote the up-
dating of professionals in the sector 
regarding trends and positions adopted 
by consumers, as well as to share the 
best practices used by companies.

Olhares 
Cruzados

Exchanging Glances
Sucesso de público, a exposição 
Olhares Cruzados já foi visitada por 
mais de 5 milhões de pessoas. As im-
agens de fotógrafos brasileiros e can-
adenses foram exibidas no MIS, em 
São Paulo, e em diversas estações do 
Metrô paulista, na Casa Fiat de Cul-
tura, em Belo Horizonte, e no Museu 
do Arquivo Nacional e no Centro 
Cultural CCR Barcas, no Rio de Ja-
neiro. O projeto, que reúne imagens 
de cidades do Brasil e do Canadá, 
terá também uma exposição no 
Brookfield Place, em Toronto. 

Diversidade nas empresas
Diversity in companies

Como os processos seletivos podem ser mais inclusivos e, ao 
mesmo tempo, atender aos requisitos esperados pelas empresas? 
Essa foi a questão debatida no mais recente evento organizado 
pela Comissão de Diversidade da CCBC. Os painéis contaram 
com a participação de Alberto Mori (Trench Rossi Watanabe), 
Alexandre Sabbag (Boyden), Ana Carolina Nogueira (Google), 
Esther Nunes (CCBC), Elise Racicot (Consulado Canadense em 
São Paulo), Flavia Vieira (Bombardier), Jean Bueno (Grupo Bo-
ticário), Lisa Kershaw (Boyden), Raquel Malachias (Google) e 
Renata Ferraz (IntegRHa Consultora).
How can selective processes be more inclusive and, at the same 
time, meet the requirements expected by companies? That was 
the issue discussed at the most recent event organized by the 
CCBC Diversity Commission. Panels had the participation of 
(Trench Rossi Watanabe), Alexandre Sabbag (Boyden), Ana 
Carolina Nogueira (Google), Esther Nunes (CCBC), Elise Racicot 
(Consulate of Canada in Sao Paulo), Flavia Vieira (Bombardier), 
Jean Bueno (Grupo Boticário), Lisa Kershaw (Boyden), Raquel 
Malachias (Google) and Renata Ferraz (IntegRHa Consultora).
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Brazil the regulatory structure is fed-
eral, in Canada, decentralization gives 
the provinces the constitutional pow-
ers to regulate the generation, distri-
bution and market of electricity. Each 
of them has developed its own rules, 
management bodies and market”. 
Read the full content of the QR Code. 

Revolução do 
blockchain

Blockchain revolution
O presidente da CBCC, Paulo Per-
rotti, participou do Blockchain Revo-
lution Global (BRG), evento organiza-
do pelo Blockchain Research Institute, 
cuja sede fica em Ontário. O con-
sultor Don Tapscott, cofundador do 
instituto, especializado em estratégia 
corporativa e transformação organi-
zacional, esteve presente. O evento 
reuniu líderes empresariais para dis-
cutir a utilização dessa nova tecnolo-
gia como ferramenta para aprimora-
mento e expansão de negócios.
CBCC President Paulo Perrotti par-
ticipated in Blockchain Revolution 
Global (BRG), an event organized by 
the Blockchain Research Institute, 
based in Ontario. Don Tapscott, a co-
founder of the institute, specializing 
in corporate strategy and organiza-
tional transformation, was present. 
The event brought together business 
leaders to discuss the use of this new 
technology as a tool for enhancing 
and expanding business.

Direito 
Comparado

Comparative Law
Tanto o Brasil quanto o Canadá 
possuem um reconhecido potencial 
e inúmeras oportunidades de negó-
cios na área de energia renovável. Na 
oitava edição do documento Direito 
Comparado, da CCBC, os advoga-
dos Alberto Büll e Felipe Zaratini, 
do escritório associado Ulhôa Can-
to, Rezende e Guerra Advogados, e 
Matthew D. Keen, do Norton Rose 
Fulbright, apresentam um panorama 
da legislação dos setores canadense 
e brasileiro, abordando sua estrutu-
ra, órgãos gestores, tributação, for-
mação de preços e tendências para 

os dois mer-
cados. “Se no 
Brasil a estru-
tura regulató-
ria é federal, 
no Canadá, a 
descentraliza-
ção confere 

às províncias poderes constitucio-
nais para regulamentar a geração, a 
distribuição e o mercado de eletrici-
dade. Cada uma delas desenvolveu 
suas próprias regras, órgãos de ges-
tão e mercado”. Leia o artigo com-
pleto acessando o QR code.  
Both Brazil and Canada have a recog-
nized potential and countless business 
opportunities in the area of renewable 
energy. In the 8th edition of CCBC’s 
Comparative Law, attorneys Alberto 
Büll and Felipe Zaratini, associate of-
f ice Ulhôa Canto, Rezende e Guerra 
Advogados law firm, and Matthew 
D. Keen, from Norton Rose Fulbright 
present an overview of the legislation 
in the Canadian and Brazilian sectors, 
addressing their structure, manage-
ment bodies, taxation, price formation 
and trends for both markets. “If in 

Turismo em foco
Tourism in focus

O Fórum de Estudos Turísticos, em Gramado, no Rio Grande do 
Sul, contou com a participação de Paulo de Castro Reis, diretor 
de Relações Institucionais da CCBC, e do canadense Michel Le-
mieux, criador de espetáculos do Cirque du Soleil e do projeto 
Cité Mémoire, implementado em Montreal. Os dois discutiram 
sobre como a arte e a tecnologia podem ser utilizadas como fer-
ramentas de promoção do turismo local. O projeto Cité Mémoire 
conta histórias da cidade através de projeções interativas dis-
tribuídas em vários prédios do centro histórico de Montreal. 
The Forum of Tourist Studies in Gramado, Rio Grande do Sul, 
was attended by Paulo de Castro Reis, director of Institutional 
Relations of the CCBC and Canadian Michel Lemieux, creator 
of Cirque du Soleil shows and the Cité Mémoire project, imple-
mented in Montreal. Both discussed how art and technology can 
be used as tools to promote local tourism. The Cité Mémoire 
project tells stories of the city through interactive projections scat-
tered around several buildings in the historic center of the city.
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HEALTHY PARTNERSHIP  

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
do Brasil, Marcos Pontes, reuniu-se em abril com o embai-
xador do Canadá, Riccardo Savone, para discutir projetos e 
ações nas áreas de tecnologia e inovação. O encontro foi mais 
um passo de um movimento bilateral que vem crescendo nos 

últimos anos e pode representar avanços especialmente em tratamentos para a saúde. As 
conversas entre governos, empresas, centros de pesquisa e investidores dos dois países in-
cluem iniciativas conjuntas de desenvolvimento de medicamentos e de novos tratamentos, e 
ainda diversas linhas de pesquisa, desde terapia gênica até o uso medicinal da Cannabis.

Na comitiva canadense que se encontrou com o ministro brasileiro estiveram repre-
sentantes da Universidade Laval (Ulaval), do Quebec, e pesquisadores do setor de gené-
tica. O governo brasileiro estuda a 
possibilidade de uma ida do minis-
tro Marcos Pontes ao Canadá ainda 
neste ano, ocasião que poderia in-
cluir uma visita aos laboratórios de 
medicina molecular da universidade. 

A Ulaval mantém relações próxi-
mas a instituições brasileiras, como 
a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) 
e a Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro. Uma das iniciativas 
em andamento, por meio do Canada 
Gene Therapy Group, envolve a 
montagem  de um laboratório de 
terapia gênica em uma área dentro 
da Santa Casa, com o objetivo de 
estabelecer trabalhos conjuntos e 
realizar a transferência de tecnologia.

NOVA MEDICINA
Os estudos no campo da gené-

tica, no qual o Canadá possui larga 
expertise, estão entre as grandes 
promessas de revolução na medici-
na. A expectativa dos pesquisadores 

T
he Minister of Science, Technology, 
Innovation and Communications of 
Brazil, Marcos Pontes, met in April with 
the Canadian ambassador, Riccardo 
Savone, to discuss projects and actions 

in the areas of technology and innovation. The 
meeting was another step of a bilateral movement 
that has been growing in recent years and that may 
represent advances in health treatments. Talks 

between governments, businesses, research centers and investors in both countries 
include joint initiatives for the development of drugs and new treatments, including a 
variety of research lines, from gene therapy to the medicinal use of cannabis.

The Canadian delegation that met the Brazilian minister included representatives of 
Laval University (Ulaval), Quebec, and researchers in the field of genetics. The Brazilian 
government is considering the possibility of a visit by Marcos Pontes to Canada later 
this year, which could include a visit to the university’s molecular medicine laboratories.

Ulaval maintains close relations with Brazilian institutions, such as Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz) and Santa Casa de Misericórdia in Rio de Janeiro. One 
of the ongoing initiatives, through the Canada Gene Therapy Group, involves 
setting up a gene therapy laboratory in an area within Santa Casa, with the goal 

TECHNOLOGY 
AND NEW 
TREATMENTS 
UNITE 
BRAZILIAN 
AND CANADIAN 
PROFESSIONALS

TECNOLOGIA E NOVOS 
TRATAMENTOS UNEM 
PROFISSIONAIS BRASILEIROS 
E CANADENSES



 26

é de que, nos próximos anos, técnicas de edição de DNA sejam utilizadas para o tratamento 
e a cura de uma extensa lista de doenças. 

As pesquisas abrangem também a evolução dos diagnósticos. Na detecção do câncer, por 
exemplo, o uso da epigenética (modificações químicas no DNA) associado a tecnologias como 
a inteligência artificial levou ao desenvolvimento de um exame de sangue que isola o DNA cir-
culante do paciente (biópsia líquida) 
e é capaz de identificar os estágios 
mais precoces da doença.

“A evolução das células cancerí-
genas é um processo muito rápido e 
elas vão se tornando mais resistentes, 
o que dificulta o tratamento. Quanto 
antes se identifica a doença, maiores 
são as chances de cura, uma vez que 
as células ainda estão mais homogê-
neas. O problema é que nessas fases 
iniciais não há sintomas”, explica o mé-
dico Daniel de Carvalho, pesquisador 
do Princess Margaret Cancer Centre e 
professor da Universidade de Toronto. 

O novo exame criado no 
Canadá já demonstrou alta eficácia 
para a identificação dos cânceres de 

of establishing joint work and transfer of technology.

NEW MEDICINE
Studies in the field of genetics, in which Canada has extensive expertise, are 

among the great promises of revolution in medicine. Researchers hope that in 
the coming years, DNA-editing techniques will be used to treat and cure an 
extensive list of diseases.

The research also covers the evolution of diagnoses. In cancer detection, for 
example, the use of epigenetics (chemical modifications in the DNA) associated 
with technologies such as artificial intelligence led to the development of a 
blood test that isolates the patient’s circulating DNA (liquid biopsy) and is able 
to identify the early stages of the disease.

“The evolution of cancer cells is a very fast process and they become more 
resistant, which makes treatment difficult. The earlier the disease is identified, 
the greater the chances of cure, since the cells are still more homogeneous. 

Canada has a great deal of 
know-how in the industry 
and growing interest in Brazil

Canadá possui grande  
know-how no setor e 

interesse crescente no Brasil

PRIMEIROPLANO
FOREGROUND
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The problem is that in these early stages there are no symptoms”, explains Dr. 
Daniel de Carvalho, a researcher at the Princess Margaret Cancer Center and 
a professor at the University of Toronto.

The new test created in Canada has already shown high efficacy for the 
identification of lung, breast, pancreatic, rectal, kidney and bladder cancers. 
One of its indications is for patients with predisposition – as genetic inheritance 
in the case of breast cancer – or exposed to risk factors, such as smokers in 
relation to lung tumor. In the latter, the chance of cure can jump from 10% to 
80%, when discovered early.

The new exam may be available commercially in the coming years, including 
for Brazil. The viability of this, according to Carvalho, must come through local 
partners. “We are very interested, but the discussions are still at a superficial 
stage”, says the researcher.

OPPORTUNITIES
This possible partnership in gene therapy is one of many examples of 

innovation and business transactions between Brazilians and Canadians in the 
health area, according to Luis Sergio Castro e Silva, CEO of GCS Consulting, 
co-founder of GC5 trading and coordinator of the Commission on Innovation 
in Health of the CCBC.

“Canada has a great deal of know-how in the industry and growing interest 
in Brazil”, says Castro e Silva. “The CCBC has been working precisely to 
unite the players of the two countries”, he notes. Through the Commission, 
discussions have been organized on relevant topics so as to attain a closer 
relationship between Brazilian and Canadian professionals. The possibilities 
may even involve the Brazilian vocation for agribusiness. “In addition to access 
to technology, it is equally attractive for Brazil to supply raw material to the 
Canadian drug industry”, explains the coordinator.

On another front there are chances of business between startups, 
biotechnology companies, academia and investors, says lawyer Andrea 

pulmão, mama, pâncreas, colo retal, rins e bexiga. Uma de suas indicações é para pacientes 
com predisposição – como herança genética no caso de câncer de mama – ou expostos a 
fatores de risco, como fumantes em relação ao tumor de pulmão. Neste último, a chance de 
cura pode saltar de 10% para 80% quando descoberto precocemente. 

O novo exame poderá estar disponível comercialmente nos próximos anos, inclusive para 
o Brasil. A viabilização disso, segundo Carvalho, deve vir por meio de parceiros locais. “Temos 
bastante interesse, mas as discussões ainda estão em estágio superficial”, diz o pesquisador.

OPORTUNIDADES
Essa possível parceria em terapia gênica é um dos muitos exemplos de inovação e realiza-

ção de negócios entre brasileiros e canadenses na área da saúde, segundo Luis Sergio Castro 
e Silva, CEO da consultoria GCS, cofundador da trading GC5 e coordenador da Comissão em 
Inovação em Saúde da CCBC. 

“O Canadá possui grande know-
-how no setor e interesse crescente no 
Brasil”, afirma Castro e Silva. “A CCBC 
tem trabalhado justamente para unir 
os players dos dois países”, observa. 
Por meio da comissão, vêm sendo or-
ganizadas discussões de temas relevan-
tes para uma aproximação maior entre 
profissionais brasileiros e canadenses. 
As possibilidades podem envolver até 
a vocação brasileira para o agrone-
gócio. “Além do acesso à tecnologia, 
é igualmente atrativo para o Brasil o 
fornecimento de matéria-prima para a 
indústria de medicamentos canaden-
se”, explica o coordenador.

Em outra frente há chances de 
negócios entre startups, empresas de 
biotecnologia, academia e investidores, 
afirma a advogada Andrea Guatelli, 
especialista no setor, diretora jurídi-
ca da Mavie Tecnologia em Saúde e 
mentora de startups. “Há uma exce-
lente perspectiva para avanços em 
parcerias. Cerca de 90% dos custos de 
desenvolvimento de medicamentos se 
concentram na área clínica. É um negó-
cio muito interessante para a indústria 
farmacêutica se associar ou terceirizar 
pesquisa e desenvolvimento”, diz.

A advogada lembra que hoje em 
dia as parcerias voltadas à pesquisa 
e  ao desenvolvimento são globali-
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Guatelli, an industry expert, legal director of Mavie Technology in Health and 
a mentor for startups. “There is an excellent prospect for breakthroughs in 
partnerships. About 90% of drug development costs are concentrated in the 
clinical area. It is a very interesting business for the pharmaceutical industry to 
associate with or outsource research and development”, she says.

She points out that research and development partnerships are now globalized 
and that investors come from many parts of the world. A good example of the 
union of initiatives is the Hospitalar fair, held in São Paulo in May. The event, 
which brings together participants from every link in the global chain, once again 
recorded Canada’s strong presence, with business commissions and investors.

BOILING MARKET
Of all the possibilities for integration, however, there is one that seems to 

emerge with full force: cannabis drug exploration. The plant, popularly known 
for its hallucinogenic effects, is also an ally in the treatment of a number of 
diseases, according to a growing number of studies conducted around the 
planet. In Brazil, imports of drugs with its active substances grow every year.

In Canada, where consumption and cultivation are liberated for both 
medicinal and recreational use, large companies specialized in the sector 
emerge. One of them is The Green Organic Dutchman (TGOD), which is 
setting up an operation to become the world’s largest producer of organic 
cannabis, with annual output of around 200 tons per year.

The company already operates in Europe and the Americas, and is looking 
at Brazil. The country is seen as having the greatest potential for the plant, 
both for its huge consumer market and for its productive capacity. “Brazil has 
all the conditions to become a world leading producer of cannabis because of 
its agricultural expertise, and can become a fantastic global export platform”, 
says César Frota, senior analyst for international markets at TGOD. “Without 
a doubt, the country is in our plans”, he adds.

According to Frota, however, Brazil needs to update its rules, otherwise it 
will be left behind in this market. In his view, issues such as the possibility of 
maintaining local stocks and the permit for sale in pharmacies, for example, 
could be made more flexible. Currently the importation happens through 

PRIMEIROPLANO
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zadas e que os investidores provêm de diversas partes do mundo. Um bom exemplo da 
união de iniciativas é a feira Hospitalar, realizada em São Paulo no mês de maio. O evento, 
que reúne  participantes de todos os elos da cadeia global, mais uma vez, registrou a presença 
marcante do Canadá, com comitivas de empresas e investidores.

MERCADO EM EBULIÇÃO
Entre todas as possibilidades de integração, porém, há uma que parece emergir com força 

total: a da exploração medicamentosa da Cannabis. A planta, popularmente conhecida por 
seus efeitos alucinógenos, também é uma aliada no tratamento de uma série de enfermida-
des, segundo aponta um número crescente de estudos realizados ao redor do planeta. No 
Brasil, as importações de medica-
mentos com suas substâncias ativas 
crescem a cada ano. 

No Canadá, onde o consumo e o 
cultivo são liberados tanto para uso 
medicamentoso quanto recreativo, 
surgem grandes empresas especiali-
zadas no setor. Uma delas é a The 
Green Organic Dutchman (TGOD), 
que está estruturando uma opera-
ção para se tornar a maior produto-
ra de Cannabis orgânica do mundo, 
com produção anual da ordem de 
200 toneladas por ano. 

A empresa já opera na Europa e 
nas Américas, e está mirando o Bra-
sil. O país é visto como um dos que 
têm maior potencial para a planta, 
tanto por seu enorme mercado con-
sumidor quanto pela capacidade pro-
dutiva. “O Brasil tem todas as con-
dições para se tornar um produtor 
líder mundial de Cannabis, pela sua 
competência agrícola, e pode se tor-
nar plataforma de exportação global 
fantástica”, afirma César Frota, analis-
ta sênior de mercados internacionais 
da TGOD. “Sem dúvidas, o País está 
nos nossos planos”, completa.

Segundo Frota, no entanto, é 
preciso que o Brasil atualize suas 
regras, sob pena de ficar para trás 
nesse mercado. Na opinião dele, 
questões como a possibilidade de 
manter estoques locais e a permis-
são para venda em farmácias, por 
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exemplo, poderiam ser flexibilizadas. Atualmente a importação acontece por meio de auto-
rização individual da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para os pacientes e com volume 
de doses limitado pela prescrição médica.

Com estoques locais, por conta da escala, os preços desses medicamentos poderiam 
baixar um pouco no País. Hoje o tíquete médio é de US$ 200, segundo afirma Sthefan 
Ferrari Negraes Consorte, partner da consultoria HGSM, especializada na regulamentação 
do mercado farmacêutico brasileiro. 
Para ele, as empresas internacionais 
estão descobrindo o País e come-
çam a se preparar para entrar aqui.

“O mercado é bastante promis-
sor. O processo de registro de me-
dicamentos é rigoroso, mas acredito 
que em cerca de dois anos e meio 
já tenhamos fitoterápicos extraídos 
da Cannabis em farmácias no Brasil”, 
diz. A HGSM, atualmente, tem em 
curso processos de preparação da 
documentação para registro desse 
tipo de medicamento. ■

individual authorization from the Sanitary Surveillance Agency (Anvisa) for the 
patients and with volume of doses limited by medical prescription.

With local stocks, because of the scale, the prices of these medicines could go 
down a little in the Country. According to Sthefan Ferrari Negraes Consorte, a 
partner of the consulting firm HGSM, specializing in the regulation of the Brazilian 
pharmaceutical market, the average ticket price is US$ 200. For him, international 
companies are discovering the country and are beginning to prepare to enter here.

“The market is very promising. The drug registration process is rigorous, but 
I believe that in about two and a half years we will have phytotherapeutic drugs 
extracted from cannabis in pharmacies in Brazil”, he says. The HGSM currently has 
processes for the preparation of documentation to register this type of medicine. ■

 BRASIL TEM TODAS AS CONDIÇÕES PARA SE TORNAR  
LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE CANNABIS
BRAZIL HAS ALL THE CONDITIONS TO BECOME 
A WORLD LEADING PRODUCER OF CANNABIS
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Daniel Santos

O DESTILADO É O MAIS 
CONSUMIDO NO PAÍS 
E APRECIADO MUNDO AFORACbrasileira

ACHAÇA É
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CACHAÇA IS BRAZILIANT
alvez não seja um equívoco dizer que a história da cachaça se confunde com a co-
lonização do Brasil. O imigrante português, o escravo africano e a cana-de-açú-
car formaram a tríade que deu vida a essa bebida que mais simboliza o espírito 
brasileiro. De origem simples, o produto evoluiu, ganhou versões premium e se 
espalhou pelo mundo. Segundo o Centro Brasileiro de Referência da Cachaça, 
o País atualmente reúne 30 mil produtores, responsáveis pela fabricação de 2 
bilhões de litros por ano, comercializados por 4 mil marcas. O setor movimenta 
R$ 7,5 bilhões/ano.

A cachaça é ex-
portada para mais de 
60 países. Em 2018, 
as vendas ao exterior 
ultrapassaram US$ 
14 milhões, de acordo 

com dados do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), publicado no Agrostat – Es-
tatísticas de Comércio Exterior do 
Agronegócio Brasileiro. O volume 
ainda é considerado baixo e tem 
condições de crescer, não apenas 
em relação ao produto industria-
lizado, mas também à promissora 
produção artesanal.

As origens da bebida são um 
pouco controversas. O professor 
Jairo Martins, autor do livro Cacha-
ça, o mais brasileiro dos prazeres, re-
gistra que a primeira plantação de 
cana no Brasil data de 1504 e per-
tencia ao fidalgo português Fernão 
de Noronha. O primeiro engenho 
de açúcar teria sido construído na 
Feitoria de Itamaracá, no litoral de 
Pernambuco. O autor afirma que a 
primeira destilação foi entre 1516 e 
1532 (não se sabe exatamente em 
qual engenho), sendo o primeiro 
destilado da América Latina, antes 
do pisco peruano, da tequila mexi-
cana e do rum caribenho.

Outras fontes indicam que a be-
bida teria sido criada ao acaso no 
Brasil Colônia do século 17. A borra 
adocicada que se concentrava sobre 

P
erhaps it is not a mistake to say that the 
history of cachaça is confused with the 
colonization of Brazil. The Portuguese 
immigrant, the African slave and the 
sugar cane formed the triad that gave life 

to this drink that most symbolizes the Brazilian 
spirit. From simple origin, the product evolved, 
gained premium versions and spread throughout 
the world. According to the Brazilian Reference 
Center of Cachaça, the country currently has 30 
thousand producers, responsible for the production 
of 2 billion liters per year, marketed by 4 thousand 

brands. The industry handles R$ 7.5 billion/year.
Cachaça is exported to more than 60 countries. In 2018, sales abroad 

exceeded US$ 14 million, according to data from the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (MAPA), published in Agrostat - Foreign Trade 
Statistics of Brazilian Agribusiness. The volume is still considered low and can 
grow, not only in relation to the industrialized product but also the promising 
artisanal production.

The origins of the drink are somewhat controversial. Professor Jairo Martins, 
author of the book “Cachaça, the most Brazilian of pleasures”, records that the 
first cane plantation in Brazil dates from 1504 and belonged to the nobleman 
Portugal Fernão de Noronha. The first sugar mill would have been built at the 
Feitoria de Itamaracá, on the coast of Pernambuco. The author states that the 
first distillation was between 1516 and 1532 (the exact sugar mill is unknown), 
being the first distilled drink of Latin America, before Peruvian pisco, the 
Mexican tequila and the Caribbean rum.

Other sources indicate that the drink would have been created at random in 
Brazil Colony of the 17th century. The sweet sludge that concentrated on the 
bubbling sugar cane was removed by the slaves with a skimmer and thrown on 
a board. There it would ferment. A slave would have tried and approved the 

THE 
DISTILLATE 
IS THE MOST 
CONSUMED 
BEVERAGE  
IN THE 
COUNTRY AND 
APPRECIATED 
AROUND THE 
WORLD
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a garapa borbulhante da cana-de-açúcar era removida pelos escravos com uma escumadeira e 
jogada numa tábua. Ali, fermentava. Um escravo teria experimentado e aprovado o subproduto 
etílico. “O resto da história não se sabe ao certo, mas alguém conseguiu destilar a garapa fermen-
tada e produzir a bebida”, afirmou o engenheiro químico e pesquisador Octávio Carvalheira, em 
entrevista à revista Superinteressante. 

PROCESSO DE PRODUÇÃO
O processo começa com a colhei-

ta da cana, cujo corte é geralmente 
feito rente ao chão, com cuidado para 
não rachar os gomos. A planta deve 
estar madura, fresquinha, limpa e pre-
cisa ser espremida até dois dias após 
ser retirada do campo. Quanto mais 
fresca for a cana, melhor será a garapa.

A etapa seguinte é a moagem, 
quando a cana é levada à moenda, 

ethyl byproduct. “The rest of the story is not known for sure. But someone 
managed to distill the fermented garapa (sugar cane juice) and produce the 
drink”, said chemical engineer and researcher Octávio Carvalheira, in an 
interview to Superinteressante magazine.

PRODUCTION PROCESS
The process begins with the harvest of the cane, which is usually cut close to 

the ground, with care not to crack the buds. The plant must be ripe, fresh, clean 
and needs to be squeezed up to two days after being removed from the field. 

7,5 bilhões 
é o volume de negócios 

gerados pela cadeia 
produtiva

7.5 billion is the 
turnover generated 
by the productive 

chain

11,5 litros 
consumidos 
ao ano por 
habitante 
11.5 liters 
consumed 

per year per 
inhabitant

3rd most 
consumed 

distilled drink 
in the world

4 mil 
marcas no 
mercado 

4 thousand 
brands in the 

market

30 mil 
produtores 

30 
thousand 
producers

2 bilhões 
de litros são 
produzidos 

por ano

2 billion liters 
are produced 

per year

CACHAÇA EM NÚMEROS 
NO BRASIL (EM R$)
CACHAÇA IN NUMBERS IN BRAZIL (IN R$)

Fonte: Centro Brasileiro de Referência da Cachaça  
(Brazilian Reference Center of Cachaça)
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máquina com cilindros giratórios que a espreme. O caldo, aproximadamente 70% da massa 
do produto, é recolhido para fazer a cachaça. O restante é bagaço, usado como combustível 
para a fornalha do alambique.

Depois vem a fermentação, em tanques chamados dornas. Ao caldo de cana são acres-
centados ingredientes (como fubá ou farelo de arroz, por exemplo) que estimulam a mul-
tiplicação das leveduras (fungos 
microscópicos). Essas leveduras 
transformam o açúcar em álcool. 
Uma vez fermentado, o caldo 
é chamado de vinho e tem até 
12% de álcool.

Por fim, é realizada a destilação. 
O vinho é despejado no alambi-
que, espécie de caldeirão metá-
lico aquecido por um fogareiro. 
Quando o vinho atinge 78,3°C, 
o álcool etílico, mais volátil que a 
água, evapora. O vapor sobe por 
uma coluna e volta a ficar líquido ao 
passar em uma serpentina resfriada 
a água. Está pronta a cachaça, com 
38% a 54% de álcool, que pode ser 
envelhecida em barris de madeira 
ou engarrafada imediatamente. ■

The fresher the cane, the better the garapa.
The next step is grinding, when the cane is brought to the mill, a machine 

with rotating cylinders that squeezes it. The broth, approximately 70% of 
the mass of the product, is collected to make the cachaça. The remainder is 
bagasse, used as fuel for the still furnace.

Then comes the fermentation, in tanks called dornas. To the cane juice 
ingredients (like cornmeal or rice bran, for example) are added so as to stimulate 
the multiplication of the yeasts (microscopic fungi). These yeasts turn the sugar 
into alcohol. Once fermented, the broth is called wine and has up to 12% alcohol.

Finally, the distillation is carried out. The wine is poured into the still, a 
kind of metal cauldron warmed by a stove. When the wine reaches 78.3°C, 
ethyl alcohol, more volatile than water, evaporates. The steam rises through a 
column and returns as liquid again when passing in a streamer cooled by water. 
Cachaça is ready, with 38% to 54% alcohol, which can be aged in wooden 
barrels or bottled immediately. ■

A CACHAÇA É EXPORTADA PARA MAIS DE 60 PAÍSES.  
EM 2018, AS VENDAS ULTRAPASSARAM US$ 14 MILHÕES
CACHAÇA IS EXPORTED TO MORE THAN 60 COUNTRIES.  
IN 2018, SALES ABROAD EXCEEDED US$ 14 MILLION
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NO CANADÁ, 
CRESCE INTERESSE 
PELO IDIOMA E 
PELA COMUNIDADE 
BRASILEIRA

Estela Cangerana

ANADÁ COMC
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O 
português ainda é uma língua desconhecida para grande parte dos canadenses e, às ve-
zes, até confundida com outras de origem latina. O interesse pelo idioma vem ganhando 
impulso nos últimos anos com a crescente imigração de lusófonos, a divulgação dessa 
rica cultura e ações tanto dos governos quanto da iniciativa privada de aproximação 
nesse sentido. Exemplos que comprovam essa constatação não faltam.

No início de maio deste ano, aconteceu o II Simpósio de Ensino de Por-
tuguês do Canadá, na 
Universidade de Ot-
tawa, promovido pela 
Canadian Association 
of Teachers of Portu-
guese (CATPor), que 
reuniu professores de 
diversas nacionalidades 
para discutir o desen-
volvimento do portu-
guês como língua de 
herança e os caminhos 

para o crescimento desse ensino 
no país. A própria criação da asso-
ciação, em 2017, é um reflexo do 
aumento do interesse pelo tema.

No Canadá, existem cerca de 
200 mil habitantes que têm o portu-
guês como língua materna, incluindo 
pessoas oriundas de diversos países, 
de acordo com o Censo canadense 
de 2016 (levantamento oficial mais 
recente). Aproximadamente 43 mil 
são brasileiros, apontam os dados 
estimados pelas representações di-
plomáticas do Brasil no Canadá e 
compilados pelo Ministério das Re-
lações Exteriores (ou Itamaraty) até 
novembro de 2016. Em 2008, os 
brasileiros eram cerca de 20 mil.

CANADA WITH A 
PORTUGUESE ACCENT 

P 
ortuguese is still a language unknown 
to most Canadians and sometimes even 
confused with others of Latin origin. The 
movement of interest has been gaining 
momentum in recent years with the in-

creasing immigration of Lusophonic speakers, the 
awakening for the rich culture and actions of both 
the governments and the private initiative to ap-
proximate these cultures. There are many exam-
ples that prove this fact.

At the beginning of May of this year, the II Portuguese Teaching Symposium 
of Canada was held at the University of Ottawa, promoted by the Canadian 
Association of Teachers of Portuguese (CATPor), which brought together 
professors of different nationalities to discuss the development of Portuguese 
as an inheritance language and the paths to the growth of its teaching in the 
country. The very creation of the association, in 2017, is a reflection of the 
increased interest in the subject.

In Canada there are about 200,000 inhabitants who have Portuguese as their 
mother tongue, including people from different countries, according to the 
Canadian Census of 2016 (most recent official survey). Approximately 43,000 
are Brazilian. This is the data estimated by the diplomatic representations of 
Brazil in Canada and compiled by the Ministry of Foreign Affairs (Itamaraty) 
until November 2016. In 2008, the Brazilians were about 20 thousand.

IN THE 
COUNTRY, 
INTEREST IN 
THE LANGUAGE 
AND IN THE 
BRAZILIAN 
COMMUNITY 
GROWS

SOTAQUE PORTUGUÊS
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ESTÍMULO
O aumento da imigração, e, consequentemente, da comunidade falante do português, é um 

fator importante para que os canadenses tenham algum contato com a língua, ao lado da interna-
cionalização da cultura brasileira. “O gosto pelo futebol, pela capoeira e pela música, em especial 
a MPB, acaba servindo como porta de entrada para que as pessoas queiram saber mais sobre o 
português e o Brasil”, explica o professor Pedro dos Santos, que leciona o idioma na Universidade 
da Colúmbia Britânica e é o único professor-leitor do Programa de Leitorado do Brasil no Canadá.

O programa, resultado de uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes) com o Itamaraty, seleciona profissionais especializados que são 
enviados a universidades do exterior 
com o objetivo de ensinar e promover 
a língua portuguesa e a cultura brasi-
leira, em um trabalho conjunto com as 
representações diplomáticas do País. 

Atualmente são 21 professores 
espalhados no mundo todo. Santos 
é o primeiro e único no Canadá. Ele 
está em Vancouver desde o segundo 
semestre de 2015 e ficará até setem-
bro deste ano, período em que ajudou 
a praticamente dobrar o número de 
alunos nos programas de português 
da universidade. “Tínhamos entre 50 
e 60 alunos matriculados na matéria 
por ano. Agora, em 2019, são 100 nos 
seis cursos disponíveis”, diz. Além dele, 
a universidade tem contratadas outras 
duas professoras de português.

As ações de Santos como professor-
-leitor não se resumem apenas às aulas. 
São vários os projetos paralelos desen-
volvidos com o Consulado do Brasil 
em Vancouver. Um deles foi criação de 
materiais educativos sobre artistas e 
obras brasileiras que integraram a Bie-
nal de Vancouver, como os Giants, d’Os 
Gêmeos (os irmãos Gustavo e Otávio 
Pandolfo), que ficam em Granville Island.

STIMULUS
The increase in immigration and  in the consequent Portuguese-speaking 

community is an important factor for Canadians to have some contact with the 
language, alongside the internationalization of Brazilian culture. “The taste for 
football, capoeira and music, especially MPB, ends up serving as a gateway for 
people to want to know more about Portuguese and Brazil”, explains Professor 
Pedro dos Santos, who teaches the language at the University of British Columbia 
and is the only teacher-reader of the Brazilian Reader’s Program in Canada.

The program, the result of a partnership between the Foundation for the 
Coordination and Improvement of Higher Education Personnel (Capes) and the 
Itamaraty, selects specialized professionals who are sent to universities abroad 
with the purpose of teaching and promoting the Portuguese language and Brazilian 
culture in a joint effort with the diplomatic representations of the country.

There are currently 21 teachers spread across around the world. Santos is 
the first and only in Canada. He is in Vancouver from the second half of 2015 
until September this year, helping to nearly double the number of students in 
the university’s Portuguese programs.

“We had between 50 and 60 students enrolled in the subject per year. Now, 
in 2019, there are 100 in the six courses available”, he says. In addition to him, 
the university has two other Portuguese teachers.

Santos’s actions as teacher-reader are not limited to classrooms. There are 
several parallel projects developed with the Brazilian Consulate in Vancouver. 
One of them was the creation of educational materials about Brazilian artists 
and works that were part of the Vancouver Biennial such as the Giants, by Os 
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ENCONTROS
Em outra iniciativa, uma parceria uniu alunos do terceiro ano do ensino fundamental de 

uma escola pública bilíngue do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, com os de uma escola 
canadense, em 2017. “As crianças trocaram experiências sobre suas vidas, falaram de sua 
cultura, sobre recursos naturais e uma série de outros temas por meio de conversas pela 
internet. Foi uma experiência riquíssima”, conta Santos.

Fora do ambiente escolar, o Clube de Conversa em Português, organizado pelo professor e 
aberto a qualquer interessado, che-
gava a reunir cerca de 20 participan-
tes espontaneamente para um bate 
papo mensal no centro de Vancou-
ver. Participavam não só nativos do 
Brasil, como pessoas em geral com 
diferentes níveis da língua e vontade 
de praticá-la, muitas delas interessa-
das ou envolvidas de alguma forma 
na comunidade brasileira.

Segundo dados compilados 
pelo Itamaraty, existem 35 associa-
ções brasileiras ou para brasileiros 
no Canadá, várias delas nas áreas 
de acolhimento a imigrantes, direi-
tos humanos, educação e religiosas. 
Já a comunidade de imprensa tem 
mais de 20 veículos, entre publica-
ções, rádios, programas de TV e 
sites. Isso sem contar outras insti-
tuições que promovem a cultura, 
como, por exemplo, as associações 
e academias de capoeira, que são 
pelo menos dez naquele país. ■

Gêmeos (brothers Gustavo and Otávio Pandolfo), which are in Granville Island.

MEETINGS
In another initiative, a partnership brought together third graders from a 

bilingual public school in Morro do Alemão, Rio de Janeiro, with those from a 
Canadian school in 2017. “The children exchanged experiences about their lives, 
talked about their culture, about natural resources and a number of other topics 
through internet conversations. It was a very rich experience”, says Santos.

Outside the school environment, the Portuguese Conversation Club, 
organized by the teacher and open to any interested party, gathered about 
20 participants spontaneously for a monthly chat in downtown Vancouver. 
Participants included not only Brazilian natives, but also people in general with 
different levels of the language and willingness to practice it, many of them 
interested or involved in some way in the Brazilian community.

According to the data compiled by Itamaraty, there are 35 Brazilian or 
Brazilian-oriented associations in Canada, several of them in the areas of 
immigrants, human rights, education and religion. The press community has 
more than 20 vehicles, including publications, radios, TV shows and internet 
channels. Not to mention other institutions that promote culture, such as 
capoeira associations and gyms, which are at least ten in that country. ■
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INTERCÂMBIO COMERCIAL 
BRASIL-CANADÁ CONTINUA 
CRESCENDO, E POSSÍVEL 
TRATADO COM O MERCOSUL 
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COMMON INTERESTS

O 
alinhamento comercial 
entre Brasil e Cana-
dá continua impulsio-
nando o intercâmbio 
entre os dois países. 
Em 2018, a corrente de 
comércio exterior to-
talizou US$ 5,6 bilhões 
– um avanço de 25% 
sobre 2017. O número 
confirma a retomada do 
crescimento na relação 
bilateral, que atingiu seu 
momento mais expressi-
vo em 2011, quando fo-
ram movimentados cer-
ca de US$ 6,68 bilhões. 
Um olhar atento sobre 

essas estatísticas pode revelar cami-
nhos para possíveis negócios em um 
cenário pós-acordo comercial entre 
o Mercosul e o Canadá. Em 2018, as 
exportações brasileiras ao Canadá su-
biram 23,36%, somando US$ 3,354 bi-
lhões. No sentido inverso, houve alta 
de 27,86% nas importações de itens 
do Canadá, para US$ 2,25 bilhões.  

Os percentuais expressivos mostram 
que as perspectivas em torno do estrei-
tamento bilateral estão em momento 
bastante favorável, conforme apontaram os especialistas participantes do 2º Encontro Brasil-Canadá 
de Comércio Exterior, realizado em março pela CCBC. Para a cônsul e chefe do setor comercial do 
Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, Elise Racicot, é preciso aproveitar para promover esse 
intercâmbio. “O mundo atual apresenta diversas tensões comerciais, o que torna a diversificação de 

T
he trade alignment between 
Brazil and Canada continues to 
boost the exchange between the 
two countries. In 2018, the flow 
of foreign trade totaled US$ 5.6 

billion – an increase of 25% over 2017. The 
number confirms the resumption of growth 
in the bilateral relationship, which reached 
its most expressive moment in 2011, when 

around US$ 6.68 billion were transacted. A close look at these statistics may 
reveal ways for possible business in a post-trade agreement scenario between 
the Mercosur bloc and Canada. In 2018, Brazilian exports to Canada rose 
23.36%, totaling US$ 3.354 billion. In the opposite direction, there was a 
27.86% growth in imports of Canadian items, to US$ 2.25 billion.

The expressive percentages show that the perspectives around the bilateral 
narrowing are in a very favorable moment, according to the experts who par-
ticipated in the 2nd Brazil-Canada Foreign Trade Meeting, held in March by the 
CCBC. For the consul and head of the commercial sector of the Consulate-Gen-
eral of Canada in São Paulo, Elise Racicot, we must take advantage to further 
promote this exchange. “The current world presents several trade tensions, 
which makes market diversification very relevant. Within this strategy, it makes 
perfect sense to intensify the partnership between Brazil and Canada”, she said.

The executive director of São Paulo Negócios, an investment and export 

BRAZIL-CANADA 
TRADE EXCHANGE 
CONTINUES 
TO GROW AND 
POSSIBLE TREATY 
WITH MERCOSUR 
CAN BOOST 
RELATIONSHIP

Em 2018, a corrente de comércio exterior (exportações e importações) totalizou US$ 5,6 bilhões, um avanço de 25% sobre 2017. 
In 2018, the flow of foreign trade (exports and imports) totaled US$ 5.6 billion, an increase of 25% over 2017
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mercados muito relevante. Dentro des-
sa estratégia, faz todo o sentido intensi-
ficar a parceria entre Brasil e Canadá”, 
afirmou. Já a diretora-executiva da São 
Paulo Negócios, agência de promoção 
de investimentos e exportações ligada à 
Prefeitura de São Paulo, Silvana Scheffel 
Gomes, apontou que as pequenas e mé-
dias empresas paulistanas devem se be-
neficiar da parceria com o Canadá – em 
especial em setores de serviços tecnoló-
gicos, como a indústria de games. 

ACORDO A CAMINHO
A conclusão das negociações 

para a assinatura de um acordo de 
livre-comércio entre o Canadá e o 
Mercosul parece próxima: sua quinta 
rodada foi realizada em Ottawa, em 
março deste ano. A iniciativa, lançada 
em março de 2018, tinha como um 
de seus principais argumentos as di-
mensões do comércio até então: em 
2017, as trocas comerciais entre o 
Canadá e o bloco sul-americano atingiram 8,9 bilhões de dólares canadenses. O montante 
subiu 11,5% em 2018, confirmando uma tendência de aproximação de quase uma década: 
entre 2009 e 2018, a expansão da corrente comercial foi de 95,63% (veja gráfico).

O relatório Canada and the Mercosur Countries: A Potential Agreement to Advance Tra-
de Relations, elaborado pelo Comitê de Comércio Internacional do parlamento canadense no 
final de 2018, apontou que a assinatura de um acordo deverá contribuir para a eliminação de 

promotion agency linked to the São Paulo City Hall, Silvana Scheffel Gomes, 
pointed out that small and medium-sized companies in São Paulo should bene-
fit from the partnership with Canada – especially in technological services, 
such as the gaming industry. 

AGREEMENT UNDERWAY
The conclusion of the negotiations for the signing of a free trade agreement 

between Canada and Mercosur seems close: its fifth round was 
held in Ottawa in March of this year. The initiative, launched 
in March 2018, had as one of its main arguments the di-
mensions of trade until then: in 2017, trade between 
Canada and the South American bloc reached 8.9 
billion Canadian dollars. The amount increased 
by 11.5% in 2018, confirming a near-decade-long 
trend: between 2009 and 2018, the trade cur-
rent expansion was 95.63% (see graph).

The report Canada and the Mercosur 
Countries: The Potential Agreement to Ad-
vance Trade Relations, drafted by the Canadian 
Parliament’s International Trade Committee at 
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between Brazil and 
Canada totaled US$ 
5.6 billion in 2018.

 

 

 

O montante 
representa um 
crescimento de 

25% 
em relação ao 
ano anterior.

The amount 
represents a 

25% growth in 
relation to the 
previous year.

2009 2010 2011 2012 2013

5.155.851.215,00

7.886.587.347,00

9.761.883.125,00

9.233.507.019,00

8.370.728.492,00

(valores em dólares canadenses) / (amounts in canadian dollars)

COMÉRCIO CANADÁ-MERCOSUL* ENTRE 2009 E 2018 
CANADA-MERCOSUR TRADE* BETWEEN 2009 AND 2018 
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barreiras tarifárias ou não tarifárias, 
para o aperfeiçoamento da coopera-
ção regulatória entre os países e para 
o aumento dos investimentos nos 
dois sentidos. Além disso, o Comitê 
avaliou que o tratado deverá trazer 
a simplificação de procedimentos e 
processos administrativos, e abordar 
temas como subsídios governamen-
tais, mercado cambial e adoção de 
medidas sanitárias e fitossanitárias.

INVESTIMENTOS
A proteção e o aumento 

dos investimentos na 
região são pontos 

que também es-
tarão contem-
plados, de acor-

do com o 
secretár io 
par lamen-

tar de Comércio Internacional do Canadá, Omar Alghabra. “[Acor-
dos comerciais] criam oportunidades que, do contrário, simplesmen-

te não existiriam na nossa economia e na dos nossos parceiros. O 
resultado será sempre maior que a soma de cada economia individual-

mente”, afirmou à imprensa. 
A conselheira comercial e econômica da Embaixada do Canadá no Brasil, Bonny Berger, 

que participou do 2º Encontro Brasil-Canadá de Comércio Exterior, confirmou essa intenção. Se-
gundo ela, o Canadá trabalha com foco em ter um acordo “abrangente, inclusivo e ambicioso”. ■

the end of 2018, pointed out that the signing of an agreement should con-
tribute to the elimination of tariff or non-tariff barriers, to improve regu-
latory cooperation between countries and to increase investments in both 
directions. In addition, the Committee considered that the treaty should also 
bring about the simplification of administrative procedures and processes, and 
address issues such as government subsidies, exchange market and adoption 
of sanitary and phytosanitary measures.

INVESTMENTS
Protecting and increasing investment in the region are also matters that will 

be covered, according to Canada’s Secretary of International Trade, Omar Al-
ghabra. “[Trade agreements] create opportunities that would otherwise simply 
not exist in our economy and our partners’ economies. The result will always 
be greater than the sum of each individual economy”, he told reporters.

The commercial and economic advisor to the Canadian Embassy in Brazil, 
Bonny Berger, who participated in the 2nd Brazil-Canada Foreign Trade Meet-
ing, confirmed this intention. According to her, Canada works with a focus on 
having a “comprehensive, inclusive and ambitious” agreement. ■

 

A corrente de comércio  
exterior entre Brasil 

e Canadá somou 

US$ 5,6 
bilhões 

em 2018.
Foreign trade 

between Brazil and 
Canada totaled US$ 
5.6 billion in 2018.

 

 

 

O montante 
representa um 
crescimento de 

25% 
em relação ao 
ano anterior.

The amount 
represents a 

25% growth in 
relation to the 
previous year.

2014 2015 2016 2017 2018

8.035.019.287,00

8.382.473.316,00

8.085.834.907,00

8.904.967.041,00

9.932.154.696,00

*Dados do comércio entre Canadá, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, desconsiderando a Venezuela, suspensa do Mercosul desde 2016.  
*Trade data between Canada, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, disregarding Venezuela, suspended from Mercosur since 2016
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O
s avanços tecnológicos 
conquistaram o agrone-
gócio. Prova disso é a 
proliferação do uso de 
smartphones no campo, 
permitindo a fazendeiros 
de todo o mundo aces-
so a informações valiosas 
para elevar a produtivi-
dade de seus cultivos. As 
novidades vão de aplica-
tivos com projeções me-
teorológicas e cotações 
do mercado interna-
cional, à disponibilidade 
de sementes adaptadas 
a climas específicos ou 
mais resistentes a pragas, 

ou de equipamentos mais eficazes. 
Canadenses e brasileiros, apesar das 
diferenças, têm abraçado cada vez 
mais essas iniciativas.

De acordo com o Censo Agrícola 
de 2016 (levantamento oficial mais re-
cente), o Canadá detém uma área de 
cerca de 158,7 milhões de acres (ou 
64,223 milhões de hectares), ocupada 
por 193,5 mil fazendas – das quais 14,7 
mil registraram faturamento superior a 1 milhão de dólares canadenses.

No Brasil há 5,7 milhões de estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 
aproximadamente 350 milhões de hectares, conforme dados do Censo Agropecuário 2017 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano passado, a agropecuária 
respondeu por 21,1% do Produto Interno Bruto (PIB), contribuindo com R$ 1,43 trilhão, 
segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

As dimensões do negócio são distintas, no entanto, o interesse no aprimoramento contí-
nuo é comum. “A inovação na agricultura é um fator essencial para a elevação da produtivida-
de. Os fazendeiros canadenses têm conseguido, dessa forma, encontrar maneiras de manter 
uma operação lucrativa”, afirma Joe Dales, cofundador e diretor da Farms.com, que oferece 
produtos e serviços na área de inteligência de dados, informação e gestão para o setor. 

FIELD INNOVATION

T
echnological advances have con-
quered agribusiness. A proof of this 
is the proliferation of the use of 
smartphones in the field, allowing 
farmers around the world to have 

access to valuable information so as to increase 
the productivity of their crops. The news ranges 
from applications with weather forecasts and 
quotations from the international market to the 

availability of seeds adapted to specific climates or more resistant to pests, or 
more efficient equipment. Canadians and Brazilians, despite the differences, 
have increasingly embraced these initiatives.

According to the 2016 Census of Agriculture (most recent official survey), 
Canada has an area of about 158.7 million acres (or 64.223 million hectares), 
occupied by 193.5 thousand farms – of which 14.7 thousand recorded a turn-
over of more than 1 million Canadian dollars. 

In Brazil there are 5.7 million agricultural establishments, occupying an area 
of approximately 350 million hectares, according to data from the 2017 Agri-
cultural and Rural Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE). Last year, agriculture accounted for 21.1% of the Gross Domestic Prod-
uct (GDP), contributing R$ 1.43 trillion, according to a survey by the Center 
for Advanced Studies in Applied Economics (Cepea). 

The dimensions of the business are distinct, however, interest in continuous 

RESEARCH AND 
TECHNOLOGICAL 
INNOVATION 
BOOST CROP 
PRODUCTIVITY 
IN CANADA AND 
BRAZIL

PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ELEVAM 
PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS NO CANADÁ E NO BRASIL
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RESULTADOS DA INOVAÇÃO
O governo canadense vêm investindo consideravelmente na pesquisa e no desenvolvimen-

to de soluções para o setor. O relatório An Overview of the Canadian Agricultural Innovation 
System, publicado em abril de 2018 pelo Instituto Agrícola do Canadá (AIC, na sigla em inglês), dá 
uma boa ideia de como a inovação tem sido uma preocupação constante naquele país.

O documento aponta que a produção de conhecimento científico no segmento foi alta em 2014. 
Foram publicados cerca de 6,5 mil trabalhos acadêmicos com foco em inovação na agricultura, o 
que rendeu ao país a oitava posição 
mundial em pesquisa científica voltada 
ao setor. Em 2013, quase metade das 
fazendas canadenses (48%) já adotava 
algum tipo de inovação agrícola, o que 
pode explicar a intensa produção aca-
dêmica. Os gastos totais do governo 
(tanto federal quanto das províncias) 
no biênio 2015-2016 foram de 649 mi-
lhões de dólares canadenses.

“As maiores mudanças são pro-
porcionadas pelas ferramentas de 
acesso à informação, que elevam pro-
dutividade e eficiência”, afirma Dales. 
“Antes os fazendeiros tinham pouca 
competição, menos plantas disponí-
veis, e dependiam dos fornecedores 
de sementes para saber qual varieda-
de era a mais adequada. Agora, eles 
têm todos os dados. Sabem o que é 
melhor para cada condição climática, o 
que contribui para aumentar o nível de 
produtividade das fazendas”, explica.

improvement is common. “Innovation in agriculture is a key factor in raising 
productivity. Canadian farmers have thus been able to find ways to maintain a 
profitable operation”, said Joe Dales, co-founder and director of Farms.com, 
which offers products and services in the area of data intelligence, information 
and management for the industry.

INNOVATION RESULTS
Government have been investing considerably in the research and development of 

solutions for the sector. The report An Overview of the Canadian Agricultural In-
novation System, published in April 2018 by the Canadian Agricultural Institute (AIC), 
gives a good idea of how innovation has been a constant concern in that country.

The document points out that the production of scientific knowledge in the seg-
ment was high in 2014. That year, about 6,500 academic papers focused on innov-
ation in agriculture were published, which gave the country the eighth worldwide 
position in terms of scientific research intended for the sector. By 2013, almost half 
of the Canadian farms (48%) already had some kind of agricultural innovation, which 
may explain the intense academic output. Total government expenditures (both fed-
eral and provincial) in the 2015-2016 biennium totaled 649 million Canadian dollars. 

“The biggest changes are provided by the tools of access to information, 
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EM 2013, QUASE METADE DAS FAZENDAS CANADENSES 
(48%) JÁ ADOTAVA ALGUM TIPO DE INOVAÇÃO AGRÍCOLA
BY 2013, ALMOST HALF OF THE CANADIAN FARMS (48%) 
ALREADY HAD SOME KIND OF AGRICULTURAL INNOVATION

Para o especialista, a tendência de desenvolvimento das tecnologias abrirá novas opor-
tunidades para operações mais eficientes. “Daqui a alguns anos será possível nortear as 
estratégias para elevar a produtividade no campo de forma mais precisa. Isto será muito 
positivo, especialmente para grandes fazendas. O big data abrirá muitas oportunidades para 
a promoção de produtos específicos para mercados interessantes”, diz. 

O Brasil pode ajudar muito nesse caminho, por meio da troca de experiências. “Acho que o 
maior ganho vem da forma como cada país aborda seus problemas e aproveita as oportunidades. 
Podemos aprender uns com os ou-
tros. Não há uma ‘bala de prata’ que 
resolva os problemas de todos; mas 
o Brasil é um dos grandes produto-
res agrícolas do mundo, e seríamos 
tolos se não buscássemos aprender 
com esse país”, acredita Dale.

DESENVOLVIMENTO 
CONSTANTE

A produtividade no campo bra-
sileiro tem sido impactada de forma 
positiva tanto pelo acesso a equipa-
mentos modernos quanto às solu-
ções desenvolvidas pelo mercado in-
ternacional ou pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
As startups dedicadas ao agronegócio 
também ganharam espaço.

Segundo o estudo Radar AGTech 
Mining Report, da consultoria KMPG, 
há aproximadamente 135 startups vol-
tadas ao desenvolvimento de tecno-
logias agrícolas no Brasil. O leque de 
inovações trazido por estas agritechs 
é vasto. Dados do relatório indicam a 
tendência de expansão no setor: en-
tre 2016 e 2017, o volume global de 
investimentos nesse tipo de empresa 
subiu 94,2%, para US$ 437 bilhões. ■

which increase productivity and efficiency”, says Dales. “Before the farmers 
had little competition, less plants available, and depended on the seed suppli-
ers to know which variety was the most appropriate. Now they have all the 
data. They know what is best for each climatic condition, which contributes to 
raising the productivity level of farms”, he says.

For the specialist, the trend of technology development will open up new oppor-
tunities for more efficient operations. “In a few years’ time, it will be possible to 
guide strategies to increase productivity in the field more precisely. This will be very 
positive, especially for large farms. The big data will open up many opportunities for 
the promotion of specific products to interesting markets”, he says.

Brazil can help a lot in this sense, through the exchange of experiences. “I think the 
biggest gain comes from the way each country addresses its problems and seizes the 
opportunities. We can learn from each other. There is no ‘silver bullet’ that solves 
everyone’s problems; but Brazil is one of the world’s great agricultural producers, 
and we would be fool if we did not seek to learn from that country”, Dale believes.

CONSTANT DEVELOPMENT 
The productivity in the Brazilian countryside has been positively impacted 

both by access to modern equipment and solutions developed by the inter-
national market or by the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embra-
pa). Startups dedicated to agribusiness operations also gained space.

According to the Radar AGTech Mining Report, from the KMPG consultancy, 
there are about 135 startups focused on the development of agricultural technologies 
in Brazil. The range of innovations brought by these agritechs is vast. Data from the 
report indicate the trend of expansion in the sector: between 2016 and 2017, the 
global volume of investments in this type of company rose 94.2%, to US$ 437 billion. ■
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

Estela Cangerana

CÔNSUL-GERAL DO CANADÁ EM SÃO PAULO ENCERRA SUA 
CARREIRA DIPLOMÁTICA NO BRASIL, UM PAÍS QUE CONSIDERA 
AO MESMO TEMPO “COMPLEXO E FASCINANTE”

ESTEMUNHA 

Tda historia
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O 
cônsul-geral do Canadá 
em São Paulo, Stéphane 
Larue, acompanhou de 
perto as transformações 
que tomaram o Brasil 
nos últimos anos. Em 
suas duas passagens pelo 
País, de 2001 a 2004 e de 
2013 aos dias atuais, vi-
venciou vários momentos 
que ficarão marcados em 
seus 30 anos de carreira 
a serviço do governo ca-
nadense. Agora, prestes a 

se aposentar do corpo diplomático 
para se dedicar a novos projetos, 
Larue se diz grato por encerrar essa 
etapa de sua vida no Brasil, um lugar 
“tão complexo quanto fascinante”. 

“É um país onde aprendi muito. 
Estou levando uma imagem muito 
otimista. Os últimos seis anos têm 
sido um tremendo desafio para o 
país e seus cidadãos, mas realmen-
te acredito que o Brasil está saindo 
desse período mais bem preparado 
do que nunca para o futuro”. O di-
plomata sabe bem do que fala. Uma 
de suas funções era justamente ex-
plicar aos canadenses os cenários, 
complexidades e oportunidades do 
mercado brasileiro.

A tarefa exigiu de Larue conhe-
cer o Brasil em um nível profundo, para entender as consequências na sociedade das inves-
tigações da Lava a Jato, operação que levou diversas figuras públicas à cadeia por corrupção 
e gerou uma significativa transformação política brasileira. Outras áreas também foram insti-
gantes. “Os desafios econômicos foram notáveis, com a reviravolta depois de experimentar 
um rápido crescimento entre 2007 e 2013. Foi marcante”, lembra.

CONQUISTAS
Os cenários conturbados, no entanto, não impediram o diplomata de colecionar con-

quistas em sua gestão na representação canadense. Entre muitas, Larue pontua três, como 
a organização das celebrações do Canadá 150 em 2017 (quando o país comemorou os 
150 anos de sua formação atual), a participação na modernização da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC) e o trabalho à frente do consulado-geral, que presta serviços de 
excelência em seu setor. 

C
anadian Consul General 
Stéphane Larue has closely 
followed the transformations 
that Brazil has experienced in 
recent years. In his two stays 

in the country, from 2001 to 2004 and from 
2013 to the present day, he experienced 
several moments that will be marked in 
his 30 years of career at the service of the 
Canadian government. Now, about to retire 

from the diplomatic corps to devote himself to new projects, Larue is grateful 
to close this stage of his life in Brazil, a place “as complex as it is fascinating”.

“It is a country where I learned a lot. I am taking a very optimistic image. 
The last six years have been a tremendous challenge for the country and its 
citizens, but I truly believe that Brazil is coming out of that period better 
prepared than ever for the future. “The diplomat knows what he is talking 
about. One of his duties was precisely to explain to Canadians the scenarios, 
complexities and opportunities of the Brazilian market.

The task required Larue to get to know Brazil at a deep level in order 
to understand the consequences in society of Lava a Jato investigations, an 
operation that led to the imprisonment of several public figures for corruption 
and generated a significant Brazilian political transformation. Other areas 
were also thought-provoking. “The economic challenges were striking, with 
the turnaround after experiencing rapid growth between 2007 and 2013. It 
was remarkable”, he recalls.

WITNESS OF HISTORY
CONSUL GENERAL 
OF CANADA IN 
SÃO PAULO ENDS 
HIS DIPLOMATIC 
CAREER IN BRAZIL, 
A COUNTRY THAT 
CONSIDERS BOTH 
“COMPLEX AND 
FASCINATING”
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No macrocampo do relaciona-
mento bilateral, os avanços também 
foram significativos. “Nas muitas 
frentes, os cenários são positivos e 
resultado dos esforços de todas as 
nossas missões no Brasil, ou seja, 
os dois consulados, três escritórios 
comerciais e nossa embaixada em 
Brasília”, afirma. 

O diplomata destaca três frutos 
desse trabalho: “A educação é um 
enorme sucesso quando olhamos o 
número de estudantes indo para o 
Canadá. Na frente cultural, há mais 
eventos canadenses no Brasil do 
que nunca. Do lado dos negócios, 
o progresso está sendo feito em 
termos de comércio, investimentos e com a negociação de um acordo Canadá-Mercosul 
avançando bem. Estou muito otimista de que o progresso continuará.”

APRENDIZADO
Os resultados vêm surgindo como consequência de um processo de conhecimento 

ACHIEVEMENTS
The troubled scenarios, however, did not prevent the diplomat from 

collecting achievements in his management in the Canadian representation in 
the country. Among many, Larue points out three, such as the organization 
of Canada 150 celebrations in 2017 (when the country celebrated its 150th 
anniversary), the participation in the modernization transformations of the 
Brazil-Canada Chamber of Commerce (CCBC) and the work ahead of the 
Consulate General, which provides excellent services in its sector.

In the macro field of the bilateral relationship, the advances were also 
significant. “On many fronts, the scenarios are positive and the result of efforts 
of all our missions in Brazil, namely the two consulates, three commercial 
offices and our embassy in Brasilia”, he says.

The diplomat highlights three of the fruits of this work. “Education is a huge 

“Educação é um enorme sucesso quando olhamos o número de estudantes indo para o Canadá. Há mais eventos canadenses no Brasil do que nunca”.  
“Education is a huge success when we look at the number of students going to Canada. There are more Canadian events in Brazil than ever before”
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mútuo. Trabalho que reuniu os re-
presentantes dos dois governos, 
instituições como a CCBC e outros 
organismos privados. Se os países 
têm em comum extensão geográfi-
ca, abundância de recursos naturais, 
abertura à diversidade e a múltiplas 
culturas, por outro lado, as diferen-
ças também estão presentes. 

“As práticas culturais em fazer 
negócios, por exemplo, são distin-
tas. Os canadenses são mais pare-
cidos com europeus ou americanos 
conduzindo uma oportunidade, 
enquanto brasileiros são latinos, ou 
seja, prestam muito mais atenção 
aos relacionamentos pessoais”, ex-
plica Larue. As distinções, porém, 
não são obstáculos para a evolução 
da relação. “São diferenças sutis e 
não formam, de modo algum, impe-
dimento aos negócios entre cana-
denses e brasileiros”, destaca.

Para além dos negócios, a passa-
gem do canadense Stéphane Larue 
pelo principal país da América do 
Sul trouxe algumas lições pessoais. 
“Paciência!”, em suas próprias pala-
vras, e encantamento. “Às vezes digo 
que quanto mais conheço esse País, 
menos eu o compreendo. O Brasil 
vai ensinar você a ser humilde, mas 
também vai fazer você querer voltar para aprender mais sobre isso”, afirma.

“Eu levaria do Brasil todos os grandes amigos que conheci nesse tempo. Vou sentir falta 
de sua generosidade, criatividade, calor, senso de humor”, completa o diplomata, que agora 
poderá voltar a aproveitar uma das coisas que mais sentiu falta nos últimos anos: a mudança 
das estações e o inverno canadense: “É realmente parte do meu DNA.” ■

success when we look at the number of students going to Canada. On the 
cultural front, there are more Canadian events in Brazil than ever before. On 
the business side, progress is being made in terms of trade, investment and 
with the negotiation of a Canada-Mercosur agreement advancing well. I am 
very optimistic that progress will continue”.

LEARNING
Results have emerged as a consequence of a process of mutual knowledge. 

Work that brought together representatives of the two governments, 
institutions such as the CCBC and other private bodies. If countries have in 
common the geographical extent, abundance of natural resources, openness to 
diversity and multiple cultures, on the other hand, differences are also present.

“Cultural practices in doing business, for example, are different. Canadians 
are more like European or American leading an opportunity, while Brazilians 
are Latin, that is, they pay much more attention to personal relationships”, 
explains Larue. Distinctions, however, are not obstacles to the evolution of 
the relationship. “These are subtle differences and do not in any way prevent 
business between Canadians and Brazilians”, he says.

Besides business, the passage of the Canadian Stéphane Larue by the main 
country of South America brought some personal lessons. “Patience!”, in his 
own words, and enchantment. “Sometimes I say that the more I know this 
country, the less I understand it. Brazil will teach you how to be humble, but it 
will also make you want to come back to learn more about it”, he says.

“I would take from Brazil all the great friends I met during this time. I’m 
going to miss its generosity, creativity, warmth, sense of humor”, adds the 
diplomat, who will now be able to enjoy one of the things he missed the most 
in recent years: the changing of seasons and the Canadian winter. “It’s really 
part of my DNA”. ■

BRASIL É UM PAÍS ONDE APRENDI MUITO. 
ESTOU LEVANDO UMA IMAGEM MUITO OTIMISTA
BRAZIL IT IS A COUNTRY WHERE I LEARNED A LOT. 
I AM TAKING A VERY OPTIMISTIC IMAGE
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A NOVA PRESIDENTE DO CAM-CCBC, ELEONORA COELHO, 
REVELA SEUS PLANOS PARA A INSTITUIÇÃO

BASES SOLIDAS ́

Por Estela Cangerana



A 
trajetória profissional da advogada, com extensa experiência como árbitra, se con-
funde com o desenvolvimento dos métodos adequados de solução de conflitos 
(ADRs, da sigla em inglês) no Brasil. Pioneira no setor, em 1998, apenas dois anos 
após a promulgação da Lei de Arbitragem, ela partiu para a França, onde se 
sagrou mestre em Contencioso, Arbitragem e ADRs pela Universidade de Paris 
II – Panthéon-Assas. De volta ao Brasil, atuou ativamente no Comitê Brasileiro de 
Arbitragem (CBAr), onde foi vice-presidente, tendo integrado ainda a Comissão 
de Juristas do Senado Federal que reformou a Lei de Arbitragem, de 2015. 

No CAM-CCBC, após quatro anos como secretária-geral, Eleonora encara 
um novo desafio ao assumir a presidência da instituição. Nesta entrevista ela ana-
lisa o momento atual da ar-
bitragem, a evolução 
da mediação e conta 
o que deve pautar 

sua gestão à frente do mais impor-
tante centro de arbitragem do País.

A SENHORA ASSUME A 
PRESIDÊNCIA NO ANO EM 
QUE O CAM-CCBC COMPLETA 
40 ANOS COMO PIONEIRO 
E MAIS IMPORTANTE E 
INOVADOR CENTRO DE 
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 
DO PAÍS. O QUE FALTA PARA A 
INSTITUIÇÃO ALCANÇAR?

De fato, o CAM-CCBC veio se 
aprimorando ao longo de várias ges-
tões e hoje é umas das instituições 
mais relevantes do mundo. A gestão 
do Carlos (Forbes, presidente ante-
rior do CAM) aprofundou o proces-
so de internacionalização do centro 
e adotou uma série de medidas em 
prol da transparência em diversos 
âmbitos. Nesta nova gestão, que não 
é exatamente nova, pois tive o privi-
légio de trabalhar de mãos dadas com 
o Carlos nos últimos quatro anos, 
pretendo dar continuidade ao traba-
lho que vinha sendo desenvolvido.

Meu objetivo é focar a profissio-
nalização da Secretaria [Patrícia Ko-
bayashi assume a Secretaria-Geral, 
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SOLID BASES

T
he professional career of the lawyer, with 
extensive experience as an arbitrator, 
is confused with the development of 
the appropriate methods of dispute 
resolution (ADR) in Brazil. A pioneer 

in the field, in 1998, just two years after the passing 
of the Arbitration Law, she left for France, where 
she was got her Master’s Degree in Litigation, 
Arbitration and ADR at the University of Paris II - 
Panthéon-Assas. Back in Brazil, she acted actively 

in the Brazilian Arbitration Committee (CBAr), where she was vice president, 
and also participated in the Commission of Jurists of the Federal Senate that 
reformed the Arbitration Law, of 2015.

At the CAM-CCBC, after four years as secretary-general, Eleonora faces a 
new challenge by taking over the presidency of the institution. In this interview 
she analyzes the current status of arbitration, the evolution of mediation and 
explains what should guide her administration of the most important Arbitration 
Center of the Country.

YOU TAKE OVER THE PRESIDENCY IN THE YEAR THAT THE CAM-CCBC 
COMPLETES 40 YEARS AS THE PIONEER AND MOST IMPORTANT AND 
INNOVATIVE CENTER FOR ARBITRATION AND MEDIATION IN THE COUNTRY. 
WHAT IS MISSING FOR THE INSTITUTION TO ACHIEVE?

In fact, the CAM-CCBC has been improving throughout many administrations 
and today it is one of the most relevant institutions in the world. Carlos’ 
administration (Forbes, former president of the CAM) deepened the process 
of internationalization of the center and adopted a series of measures in 
favor of transparency in several areas. In this new administration, which is not 
exactly new, as I have had the privilege of working hand in hand with Carlos 

NEW 
PRESIDENT 
OF THE 
CAM-CCBC, 
ELEONORA 
COELHO, 
REVEALS HER 
PLANS FOR THE 
INSTITUTION
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que passa a ser um cargo profissionalizado], a modernização de práticas de gestão dos proce-
dimentos, a atualização de nosso regulamento, dentre outras iniciativas alinhadas às melhores 
práticas da arbitragem internacional.

Formamos um grupo acadêmico e de especialistas que está estudando a questão da pu-
blicação de sentenças arbitrais, em linha com a tendência mundial, de modo a conferir maior 
transparência e segurança jurídica aos usuários da arbitragem e à comunidade jurídica como um 
todo. O grupo está desenvolvendo a metodologia mais adequada à tão esperada publicação das 
decisões, respeitando rigorosamente o sigilo das partes e das informações do procedimento.

QUAIS DEVEM SER AS DIRETRIZES MAIS IMPORTANTES DA SUA GESTÃO?
O CAM é o principal centro de arbitragem do Brasil e foi reconhecido como a oitava insti-

tuição mais admirada do mundo na International Arbitration Survey 2018 da Queen Mary Uni-
versity of London e White & Case. A pesquisa, a mais tradicional e respeitada da área, aponta 
ainda o CAM-CCBC como a instituição de maior destaque na América Latina.

O objetivo é manter a posição de liderança, a qualidade na prestação dos serviços, aprimo-
rar tecnicamente nossas ferramentas e fortalecer nossa posição de referência. Continuaremos 
desempenhando com afinco nossas 
missões institucionais, fomentando o 
crescimento da arbitragem no Bra-
sil e no mundo por iniciativas como 
a promoção e o apoio de eventos 
acadêmicos. Cientes da importância 
social e econômica da eficiente reso-
lução de conflitos, seguimos atentos 
às necessidades do mercado, à segu-
rança jurídica e ao desenvolvimento 
do instituto da arbitragem.

COMO A SENHORA 
AVALIA O MOMENTO DA 
ARBITRAGEM HOJE NO BRASIL?

A arbitragem alcançou a maturi-
dade no País e hoje dispomos de um 
contexto favorável ao crescimento 
em vários âmbitos: legislativo, judi-
cial, doutrinário e profissional. Com 
efeito, há profissionais, instituições 
arbitrais e árbitros qualificados para 
atuar nacional e internacionalmente. 
Nosso país conta com integrantes 
do Poder Judiciário que conhecem, 
apoiam o instituto e exercem o 
controle dentro dos estritos limites 
legais. Temos pilares e instituições 
sólidas. O CAM-CCBC se orgulha 
não somente de fazer parte dessa 
história, mas de contribuir ativa-
mente para sua perpetuação.

over the last four years, I intend to continue the work that has been developed. 
My goal is to focus on the professionalization of the Secretariat (Patrícia Kobayashi 
takes over the General Secretariat, which becomes a professionalized position), 
modernization of procedures management practices, updating of our regulation, 
among other initiatives aligned with the best practices of international arbitration.

We have formed an academic and expert group that is studying the issue of 
the publication of arbitration awards, in line with the world trend, in order to 
confer greater transparency and legal certainty to arbitration users and the legal 
community as a whole. The group is developing the most appropriate methodology 
for the long-awaited publication of the decisions, strictly respecting the secrecy of 
the parties and the information of the procedure.

WHAT SHOULD BE THE MOST IMPORTANT  
GUIDELINES OF YOUR ADMINISTRATION?

The CAM is the main arbitration center in Brazil and was recognized as the 8th 
most admired institution in the world in the International Arbitration Survey 2018 
of Queen Mary University of London and White & Case. The research, the most 
traditional and respected in the area, also points to the CAM-CCBC as the most 
prominent institution in Latin America.

The goal is to maintain leadership, quality service delivery, technically improve our 
tools and strengthen our position of reference. We will continue to carry out our 
institutional missions, fostering the growth of arbitration in Brazil and in the world 
for initiatives such as the promotion and support of academic events. Aware of the 
social and economic importance of effective conflict resolution, we remain attentive 
to market needs, legal certainty and the development of the arbitration institute.

HOW DO YOU EVALUATE THE STATUS OF ARBITRATION IN BRAZIL TODAY?
Arbitration has reached maturity in our country and today we have a very favorable 



 53

É UMA ESTRUTURA JÁ RECONHECIDA PELO MERCADO.  
AS PARTES ESTÃO ACOSTUMADAS E RECORREM A ELA...

Os usuários ficam tranquilos em recomendar arbitragens no Brasil e em uma instituição 
como o CAM-CCBC, pela solidez e maturidade do mercado e todos os seus alicerces. A gen-
te vê isso até pelos nossos próprios 
números, que mostram um aumen-
to nos casos internacionais.

A MEDIAÇÃO PRIVADA AINDA 
NÃO ESTÁ NESSE ESTÁGIO. 
HÁ DESCONHECIMENTO 
DAS PARTES? 

Sou entusiasta da mediação e 
participei da redação da nova lei 
de mediação extrajudicial. Entendo 
que a lei ajuda a formar uma cultu-
ra para sua utilização. Essa cultura 
não tem que ser somente desen-
volvida entre os advogados, mas 
também entre os clientes, que são 
os usuários. No CAM-CCBC tive a 
satisfação de incentivar a criação e 
presidir o Conselho Consultivo de 
Mediação. Nos últimos quatro anos, 
não apenas instituímos o conselho, 
como reformamos o Regulamento 
de Mediação, alteramos o corpo de 
mediadores, inauguramos duas task 
forces para divulgação e conscienti-
zação do público sobre o tema e, 

context for its continuous growth in several areas: legislative, judicial, doctrinal and 
professional. In fact, there are professionals, arbitration institutions and arbitrators 
qualified to act nationally and internationally. Our country has members of the 
Judiciary who know, support the institute and exercise control within the strict legal 
limits. We have strong pillars and institutions. The CAM-CCBC is proud to not only 
be part of this story, but actively contribute to its perpetuation.

IT IS A STRUCTURE ALREADY RECOGNIZED BY THE MARKET.  
THE PARTIES ARE USED TO AND RESORT TO IT...

Users easily recommend arbitration in Brazil and in an institution such as the 
CAM-CCBC, due to the solidity and maturity of the market and all its foundations. 
We see this even in our own numbers, which show an increase in international cases.

PRIVATE MEDIATION IS NOT YET AT THIS STAGE.  
AREA THE PARTIES UNAWARE OF IT?

I am enthusiastic about mediation and participated in the drafting of the new 
extrajudicial mediation law. I understand that the law helps to form a culture 
for its use. This culture does not have to be developed only among lawyers, but 
also among clients, who are the users. At the CAM-CCBC, I was pleased to 
encourage the creation and chair the Mediation Advisory Board. In the last four 
years, we have not only established the Board, but also reformed the Mediation 
Rules, altered the body of mediators, inaugurated two task forces for public 
awareness and awareness on the subject, and now we are expanding efforts. 

WE AIM TO 
STRENGTHEN OUR 
POSITION AS A 
REFERENCE CENTER

NOSSO OBJETIVO É 
FORTALECER NOSSA 

POSIÇÃO COMO 
CENTRO DE REFERÊNCIA
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agora, estamos ampliando os esforços. Estamos programando eventos direcionados exclusiva-
mente a empresas, sediamos a competição internacional de mediação do CPR e muitas outras 
iniciativas para promover o instituto. Demonstrar as vantagens da mediação com dados concre-
tos é uma bandeira do CAM-CCBC. Há 20 anos resolvi investir na arbitragem e fui considerada 
uma lunática. Tive perseverança nesse caminho e hoje colhemos frutos pessoais e profissionais. 
Esse investimento na mediação tem que ser feito pensando no futuro.

A MEDIAÇÃO HOJE SERIA A ARBITRAGEM DE ANOS ATRÁS?
Um instituto não exclui o outro; ao contrário, eles podem ser usados de forma combinada. 

Existem casos mais afeiçoados à mediação e outros à arbitragem, ou a ambos. O CAM-CCBC, 
inclusive, lançou uma resolução em que concede descontos na utilização da mediação para par-
tes que já estão em arbitragens, ou mesmo para aquelas que usaram a mediação e, na impos-
sibilidade de acordo, queiram seguir para a arbitragem. O Brasil tem 100 milhões de processos 
e pouca consciência sobre a melhor 
forma de resolver um conflito. Mui-
tos casos submetidos ao Judiciário 
poderiam ser resolvidos com menos 
custos pela mediação. Muitas vezes, 
apenas pela cultura do litígio ou des-
conhecimento, partes ou advogados 
não se valem da mediação.

É A PRIMEIRA VEZ QUE 
O CAM TEM UMA MULHER 
NA PRESIDÊNCIA. COMO A 
SENHORA VÊ A PARTICIPAÇÃO 
FEMININA E A QUESTÃO 
DA DIVERSIDADE?

Sempre lutei e continuarei traba-
lhando por uma melhor representa-
tividade das mulheres na arbitragem 
e no mercado de trabalho em ge-
ral. No CAM-CCBC conseguimos 
implementar avanços importantes. 
Quando assumi a Secretaria-Geral, 
aproximadamente 14% dos árbitros 
da lista da instituição eram mulhe-
res. Hoje o número saltou para 28%. 
Aprovamos a Resolução 30/18, em 
função da assinatura do The Pledge 
(Compromisso pela Igualdade de 
Representação na Arbitragem assi-
nado pelo CAM), por meio da qual, 
dentre outros, acordamos que não 
patrocinamos nem apoiamos even-
tos que tenham menos de 30% de 
mulheres como palestrantes. Além 
disso, nas indicações de árbitros que 

We are scheduling events, directed exclusively at companies; we hosted 
the international CPR mediation competition; and many other initiatives 
to promote the institute. Demonstrating the advantages of mediation with 
concrete data is the CAM-CCBC motto. Twenty years ago I decided to 
invest in arbitration and was considered a lunatic. I have persevered on this 
path and today we see personal and professional results. This investment in 
mediation has to be done with the future in mind.

IS MEDIATION TODAY THE ARBITRATION OF YEARS AGO?
One institute does not exclude the other, on the contrary, they can be used in 

a combined. There are cases more prone to mediation and others to arbitration, 
or both. The CAM-CCBC has also issued a resolution granting discounts on the 
use of mediation to parties that are already in arbitration, or even those who 
have used mediation and, in the impossibility of an agreement, want to proceed 
to arbitration. Brazil has 100 million processes and little awareness of the best 
way to solve a dispute. Many cases submitted to the Judiciary could be resolved 
with less costs through mediation. Often, just because of the culture of litigation 
or lack of knowledge, parties or lawyers do not resort to mediation.

THIS IS THE FIRST TIME THAT THE CAM HAS A WOMAN 
IN THE PRESIDENCY. HOW DO YOU SEE WOMEN’S 
PARTICIPATION AND THE ISSUE OF DIVERSITY?

I have always struggled and will continue to work for a better representation 
of women in arbitration and in the labor market in general. At the CAM-CCBC 
we have been able to implement important advances. When I took over the 
General Secretariat, approximately 14% of the arbitrators on the institution’s list 
were women. Today the number increased to 28%. We passed Resolution 30/18, 
as a result of the signature of The Pledge (Equal Representation in Arbitration - 
The Pledge, signed by the CAM), by which, among other things, we agree that we 
do not sponsor or support events that have less than 30% women as speakers. In 
addition, in the indications of arbitrators who depend on the CAM-CCBC, we 
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dependem do CAM-CCBC, temos registrado pelo menos 50% de indicações de mulheres. A 
diversidade agrega valor em todos os sentidos, dá legitimidade e é muito mais do que bem-vinda. 

QUAL DEVE SER SEU MAIOR DESAFIO À FRENTE DO CAM-CCBC?
Acredito que seja aprimorar um serviço que já é mundialmente reconhecido por sua excelência 

e qualidade. É instigante assumir a gestão de uma instituição já tão bem-sucedida como o CAM-
-CCBC. Por outro lado, o sucesso é também um grande desafio. Tenho o dever não somente de 
manter a excelência até então conquistada, mas tornar o CAM-CCBC ainda melhor.

Pensando em um projeto de-
safiador, de longo prazo, acredito 
que o destaque fica para a reforma 
do Regulamento de Arbitragem do 
CAM-CCBC. Como a última ver-
são é de 2012, entendemos que ela 
já comporta aprimoramentos, em 
especial mudanças que parecem 
oportunas no projeto de interna-
cionalização do CAM-CCBC. São 
pequenas melhorias, mas entendo 
que são necessárias.

Gosto de desafios e encarei 
este com muita satisfação e honra. 
Acredito em um trabalho ético e 
compartilho dos valores do Per-
rotti [Paulo Perrotti, presidente 
da CCBC]: uma gestão horizontal, 
baseada no respeito e na luta cons-
tante pelo bem comum. Essa é a 
minha filosofia de trabalho e estou 
convicta de que temos um cami-
nho promissor pela frente. ■

have registered at least 50% of women indications. Diversity adds value in every 
way, gives legitimacy and is much more than welcome.

WHAT SHOULD BE YOUR BIGGEST CHALLENGE AHEAD OF THE CAM-CCBC?
I believe it is improving a service that is already recognized worldwide for its 

excellence and quality. It is exciting to take over the administration of an already 
successful institution such as the CAM-CCBC. On the other hand, success is 
also a great challenge. It is my duty not only to maintain the excellence gained so 
far, but to make the CAM-CCBC even better.

Thinking of a challenging, long-term project, I believe the highlight is the reform 
of the CAM-CCBC Arbitration Rules. As the last version dates back to 2012, 
we understand that it already needs improvements, especially changes that seem 
appropriate in the CAM-CCBC internationalization project. These are minor 
improvements, but I understand that they are necessary.

I like challenges and I am facing this one with great satisfaction and honor. 
I believe in an ethical work and share the values of Perrotti [Paulo Perrotti, 
president of the CCBC]: horizontal administration, based on respect and 
constant struggle for the common good. This is my working philosophy and I am 
convinced that we have a promising path ahead of us. ■

WE NEED TO SHOW 
EXECUTIVES THE 
EFFECTIVE ADVANTAGES 
OF MEDIATION

PRECISAMOS MOSTRAR 
AOS EXECUTIVOS AS 

VANTAGENS EFETIVAS 
DA MEDIAÇÃO
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Competição de arbitragem
Arbitration competition

Além de promover eventos preparatórios (Pre Moots) em São 
Paulo e Hamburgo, o CAM-CCBC marcou presença na princi-
pal competição mundial de arbitragem, o Vis Moot, em abril, na 
Áustria. Atuaram como árbitros o então presidente do centro, 
Carlos Forbes, e a atual secretária-geral adjunta, Luíza Kömel. 
Também estiveram presentes a agora presidente Eleonora Co-
elho, a secretária-geral Patrícia Kobayashi e a vice-presidente 
Silvia Pachikoski, que prestigiaram a competição e o jantar ofe-
recido pelo CAM-CCBC no Museu Albertina de Viena. A case 
manager Paula Renata Costa acompanhou a competição como 
coach do time da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A ins-
tituição ganhadora foi a Pennsylvania State University (EUA).
In addition to promoting preparatory events (Pre Moots) in São 
Paulo and Hamburg, the CAM-CCBC was present at the main 
world arbitration competition, Vis Moot, in Austria in April. The 
Center’s president at the time, Carlos Forbes, and the current 
assistant general secretary, Luíza Kömel, served as arbitrators. 
Also present were President Eleonora Coelho, Secretary-General 
Patrícia Kobayashi and 
Vice-President Silvia 
Pachikoski, who hon-
ored the competition 
and dinner offered by 
the CAM-CCBC at the 
Albertina Museum in 
Vienna. Case Manager 
Paula Renata Costa 
followed the compe-
tition as coach of the 
Mackenzie Presbyter-
ian University team. 
The winning institution 
was Pennsylvania State 
University (USA).

Bolsa de estudos
Scholarships

A bolsa de estudos do CAM-CCBC 
para o programa de especialização 
em arbitragem do Washington Col-
lege of Law (WCL) será destinada 
à advogada Luiza Romano Pedroso. 
Ela foi a eleita entre os candidatos 
ao incentivo, concedido anualmente 
pela entidade e que cobre os seis 
módulos do curso, além de hospe-
dagem e passagem aérea. Luiza atua 
na área de contencioso e arbitragem 
e possui experiência em disputas ju-
diciais e em arbitragens comerciais.
The CAM-CCBC scholarship for the 
specialization program in arbitration 
at the Washington College of Law will 
be given to attorney Luiza Romano 
Pedroso. She was chosen among the 
applicants for the incentive, awarded 
annually by the entity and which covers 
the six modules of the course, in addi-
tion to accommodation and airfare. Lui-
za works in the area of litigation and 
arbitration and has experience in legal 
disputes and commercial arbitration.

Presença no  
Rio de Janeiro

Presence in  
Rio de Janeiro

O CAM-CCBC inaugurou uma uni-
dade no Rio de Janeiro para atender 
ao crescimento da demanda local. O 
escritório está preparado para rece-
ber documentos físicos relacionados 
aos procedimentos arbitrais e oferece 
outras facilidades para as empresas, 
como salas de reunião, área de convi-
vência, café e atendimento telefônico. 
O hearing center, para audiências e re-
uniões de maior porte, continua exclu-
sivamente em São Paulo. A presença 
no Rio também permite que o CAM-
-CCBC conste na lista da Procurado-

ria-Geral do Estado e seja indicado a 
receber casos de arbitragem oriundos 
de contratos envolvendo o Estado.
The CAM-CCBC opened a unit in Rio de 
Janeiro to meet the growth of local de-
mand. The office is prepared to receive 
physical documents related to arbitration 
proceedings and offers other facilities for 
companies, such as meeting rooms, liv-
ing space, coffee and telephone service. 
The hearing center, for larger audiences 
and meetings, will continue exclusively in 
São Paulo. The presence in the capital 
of Rio de Janeiro also allows the CAM-
CCBC to be included in the list of the 
Attorney General of the State to be ap-
pointed to receive arbitration cases from 
contracts involving the State.

Equipe brasileira 
de negociação

Brazilian  
negotiation team

O CAM-CCBC patrocinará a equipe 
do Brasil na International Negotiation 
Competition, competição de ne-
gociação a ser realizada na Sophia 
University Law School, em Tóquio, 
no início de julho. O time também 
participará do programa Harvad 
Negotiation Master Class, da Har-
vard Law School, nos Estados Unidos, 
em novembro. A equipe brasileira é 
formada por Pedro Marques da Cos-
ta Pacheco, Beatriz Alaíde de Souza 
Assef e Danilo Affonso de Moraes.
The CAM-CCBC will sponsor the Bra-
zilian representative team at the Inter-
national Negotiation Competition, a 
negotiation competition to be held at the 
Sophia University Law School in Tokyo in 
early July. The team will also participate 
in Harvard Law School’s Harvard Ne-
gotiation Master Class program, in the 
United States, in November. The Brazil-
ian team is formed by Pedro Marques da 
Costa Pacheco, Beatriz Alaíde de Souza 
Assef and Danilo Affonso de Moraes.
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Resultados da CPR 2019 
CPR 2019 Results

O CAM-CCBC promoveu uma bem-sucedida competição 
internacional de mediação, a CPR International Mediation 
Competition. A iniciativa contou com 18 times de países como 
Brasil, Estados Unidos, Índia, Quênia e Trindade e Tobago. 
Eles participaram de simulações em que duas equipes atuavam 
como partes e advogados e uma terceira equipe representava 
o mediador. O evento somou 410 participantes nos três dias 
de atividades no CAM-CCBC, incluindo seis painéis simultâ-
neos, três vezes ao dia, com a entrega prévia de documentos 
confidenciais antes de cada rodada. Ao final, foi oferecido um 
coquetel a árbitros, comitê organizador e convidados.
The CAM-CCBC promoted a successful international mediation com-
petition, the CPR International Mediation Competition. The event 
welcomed 18 teams from countries like Brazil, the United States, 
India, Kenya and Trinidad and Tobago. They participated in simu-
lations where two teams acted as parties and lawyers and a third 
team represented the mediator. The event was attended by 410 
participants during the three days of activities at the CAM-CCBC, 
including six simultaneous panels, three times a day, with prior sub-
mission of confidential documents before each round. In the end, a 
cocktail was offered to arbitrators, organizing committee and guests.

Incentivo  
à mediação 

Incentive to mediation
Visando estimular o uso da me-
diação, o CAM-CCBC editou uma 
nova resolução (RA nº 36/2019), 
que prevê desconto na taxa de ad-
ministração do procedimento em 
duas hipóteses. A primeira é quando 
as partes, após tentativa de utiliza-
ção do procedimento de mediação, 
instaurarem procedimento arbitral 
perante o CAM-CCBC (100% de 
desconto). A outra é quando soli-
citarem suspensão do trâmite de 
arbitragem para iniciar a mediação 
(50%). O benefício, em vigor des-
de o início do ano, não se aplica a 
honorários do mediador nem sobre 
despesas incorridas pelo centro na 
condução do procedimento. Use o 
QR code para ler o conteúdo com-
pleto da RA nº 36/2019. 
In order to stimulate the use of medi-
ation, the CAM-CCBC has issued a 

new resolu-
tion (RA no. 
3 6 / 2 0 1 9 ) , 
which pro-
vides for a 
discount on 
the adminis-
tration rate of 

the procedure in two hypotheses. 
The f irst is when the parties, after a 
mediation procedure, establish arbi-
tration proceedings with the CAM-
CCBC (100% discount). The other 
is when they request suspension of 
the arbitration proceeding to initi-
ate mediation (50%). The benefit, in 
force since the beginning of the year, 
does not apply to the mediator’s fees 
or to expenses incurred by the Center 
in conducting the procedure. Use the 
QR code to read the full content of 
RA nº 36/2019.

Maior 
transparência 

Greater transparency
O CAM-CCBC estabeleceu regras 
para publicar informações sobre a 
participação dos árbitros em seus 
procedimentos arbitrais. Com base 
na resolução nº 35/2019, a entidade 
publicará no seu site as seguintes 
informações acerca dos tribunais ar-
bitrais: nome e nacionalidade do ár-
bitro, mês e ano da assinatura do Ter-
mo de Arbitragem, posição ocupada 
no tribunal arbitral, responsável pela 
indicação e situação do procedimen-
to. Todas essas informações, no en-
tanto, não serão publicadas caso haja 
manifestação em contrário de alguma 
das partes. Também não serão publi-
cadas informações adicionais, como o 
número do procedimento arbitral e 
os nomes das partes e de seus advo-
gados. Leia a íntegra da resolução por 
meio do QR code.
The CAM-CCBC has established rules 
for publishing information on the par-
ticipation of arbitrators in their arbitra-
tion proceedings. Pursuant to resolution 
35/2019, the entity will publish on its 
website the following information about 
Arbitral Tribunal: name and nationality 
of the arbitrator, month and year of 
signature of the Terms os Reference, 
position held at the Arbitration Court, 
responsible for the indication and situ-
ation of the procedure. The informa-
tion, however, will not be published in 
the event of any manifestation to the 
contrary of any of the parties. Addition-
al information, such as the number of 
the arbitration 
procedure and 
the names of 
the parties and 
their lawyers, 
will not be pub-
lished either. Fo
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BRASIL

3 a 5 de junho, São Paulo | June 3 to 5, São Paulo
Francal 
Indústria de calçados e acessórios | Footwear and accessories industry

5 a 8 de junho, São Paulo | June 5 to 8, São Paulo
Naturaltech 
Alimentação saudável e produtos naturais | Healthy eating and natural products

25 a 28 de junho, São Paulo | June 25 to 28, São Paulo
Fispal Tecnologia
Indústria de alimentos e tecnologia | Food industry and technology

23 a 25 de julho, São Paulo | July 23 to 25, São Paulo
Wow
Negócios e inovação | Business and innovation

27 a 29 de agosto, São Paulo | August 27 to 29, São Paulo
Intersolar South America
Geração de energia e tecnologia | Power generation and technology

25 de agosto a 2 de setembro, Esteio (RS) | August 25 to September 2, Esteio (RS)
Expointer
Tecnologia pecuária e agroindustrial | Livestock and agro-industrial technology

CANADÁ

3 a 6 de junho, Vancouver | June 3 to 6, Vancouver
Women Deliver 2019 Conference
Igualdade de gênero, saúde e direitos da mulher | Gender equality, health and women’s rights

4 a 6 de junho, Toronto | June 4 to 6, Toronto
PACKEX Toronto
Logística e embalagens | Logistics and packaging

4 a 7 de junho, Montreal | June 4 to 7, Montreal
Movin’On Summit
Mobilidade sustentável | Sustainable mobility

11 a 13 de junho, Calgary | June 11 to 13, Calgary
Global Petroleum Show 
Indústria de petróleo e gás | Oil and gas industry

19 a 21 de junho, Regina | June 19 to 21, Regina
Canada’s Farm Progress Show 
Equipamentos agrícolas e tecnologia | Farming equipment and technology

7 a 9 de outubro, Edmonton | October 7 to 9, Edmonton
Annual Alberta Sustainable Building Symposium
Construção sustentável | Sustainable construction
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Leading arbitration center in Brazil 

40 years of experience 

ISO 9001:2015 Certified

Over 1000 arbitral proceedings initiated 

Over US$ 20 billion in dispute*

State-of-the-art infrastructure 

Multilingual Staff

Hearing center at no extra costs

*Exchange rate of BRL 3,92/USD 1,00 applied.
Original Amounts mostly in BRL. 

NO INSTITUTION BECOMES 
A LEADER WITHOUT
A GOOD REASON

www.ccbc.org.br 
cam@ccbc.org.br
+55 11 4058-0400
São Paulo  |  SP  |  Brazil

http://www.ccbc.org.br


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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